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Korpo är världens centrum...

GOTT NYTT ÅR 2022!
Nyårsdagens gryninghur avlägsen känns
inte gårdagen

Ichiku

Habitability s. 13-14
Porträtt av Doris Jansson s. 17-18
Renja Leino får konstpris s. 23-24
Ballongflygaren S.A. Andrée s. 29-32

Det enda konstanta är förändring
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Så lär den grekiska filosofen Herakleitos ha sagt, ca 500 år före vår
tideräknings början. Det var sant då, och är det fortfarande. Världen förändras
konstant, och vi med den. Och tur är väl det?
I Pro Korpo Bladet firar vi det nya året med en ny look. Under 2022 kommer
vi att samarbeta med industridesignern och mångsysslaren Peter Mustelin, som
påbörjat ett projekt med att porträttera Korpobor. Under de 12 kommande
månaderna kommer Pro Korpo Bladets omslag att prydas av hans fotografier.
Tillsammans med porträttet publiceras också en kort historia som hänvisar till
porträttet.
Först ut i porträttserien är Doris Jansson från Korpoström (född i Böhle).
Härliga Doris! Hon är en person som man alltid blir glad av att se, och som
kan konsten att berätta historier. Någon som är född på 80-talet (som
undertecknad) eller senare kan knappt förstå hur livet såg ut då hon var ung.
Hur mycket hon har fått jobba och stå i. På sidan 17-18 kan ni se hennes
porträtt och läsa om hennes kära traktor och hur mycket den har betytt för
henne.
I januarinumret kan ni också läsa om Korpobaserade konstnären, lektorn och
konstresidensledaren Renja Leino som fått Egentliga Finlands konstpris 2021.
Läs mer om det på sidan 23.
Har du hört talas om projektet "Habitability" - eller på svenska "Bobarhet"?
Konceptet utvecklades först på Kökar och är ett verktyg för utvecklingen av
öar och mindre samhällen. Är du intresserad av att veta mer? Första
utbildningsdagen är den 1.2.2022. Se mer info på sidan 13-14.
Sist men inte minst har vi börjat med en ny serie i Korpo Bladet. Den här
gången handlar det om polarforskaren och ballongflygaren Salomon August
Andrée, som en blåsig torsdag i oktober 1893 damp ner på ön Eskören intill
Brunskär. På sidan 29 kan ni läsa mer om hans äventyr och hans nära relation
till Brunskär.
Ett riktigt gott och härligt nytt år till er alla!

Ida-Kajsa

JANUARI 2022

Pro Korpo Bladet

N56

Pro Korpo Bladet
Nummer / Numero 56 – Januari / Tammikuu 2022
Utgivare / Julkaisija: Pro Korpo r.f.
Ansvarig redaktör / Vastuullinen toimittaja: Ida-Kajsa Johansson
Redaktörer/ Toimittajat: Ida-Kajsa Johansson & Aarón Blanco Tejedor
Layout, innehåll och sammanställning / Taitto, sisältö ja koonta: Ida-Kajsa Johansson &
Aarón Blanco Tejedor
Fakturering/ Laskutus: Ida-Kajsa Johansson
Trycks av/Paino: Plusprint
Styrelsen/ Hallitus: Tage Österlund (ordf), Ida-Kajsa Johansson (vice ordf.), Maarit
Munkki (sekr), Anne-Christine Jansson (kassör), Torgils Bäckman,
Vesa Vuoristo, Sara Söderlund, Daniel Jansson. Suppleanter: Joel
Seligson, Kristian Eklund.
Kontakt/Ota yhteyttä: korpobladet@gmail.com
Pro Korpo Bladet är en medlemstidning som föreningen Pro Korpo rf distribuerar till
samtliga hushåll i kommundelen Korpo. Medlemmar som bor på annan ort kan få
tidningen hemskickad mot en avgift 60€ per år. Kontakta korpobladet@gmail.com.
Du kan bli medlem genom att kontakta prokorppoo@gmail.com. Medlemsavgiften är
10 € per år, organisationer 30 €.
Den i lagen föreskrivna registerbeskrivningen av föreningens medlemsförteckning finns
till medlemmarnas påseende hos föreningens kassör.

Pro Korpo Bladet on jäsenlehti, jonka Pro Korppoo ry jakaa Korppoon kaupunginosan
kaikkiin talouksiin. Yhdistyksen jäsenet, jotka asuvat muualla, voivat saada lehden
kotiinlähetettynä 60 euron maksua vastaan.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostitse: prokorppoo@gmail.com.
Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa, yhteisöille 30 euroa vuodessa.
Laissa määritellyn yhdistyksen jäsenluettelon rekisteriselostesteen voivat yhdistyksen
jäsenet halutessaan nähdä yhdistyksen rahastonhoitajalta.

2

3

Korpos Lucia 2021 Julia Norrgård. Foto av Aarón Blanco Tejedor
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T. Lindström
Korpo Byggtjänst

Taxipelago
Ulkosaaristo / Björkö / Mökki Leviltä
Sören Andersson
Iris Pedikyr
Reuvens verkstad
Nagu Andelsbank
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Händelsekalendern i januari
Tammikuun tapahtumakalenteri
7.1

kl. 20

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

12.1

kl. 18

SFP Diskussionsträff / Keskusteluilta

Restaurang Hjalmar's

14.1

kl. 20

Pub Quiz / Pubi-Visa

Restaurang Hjalmar's

15.1

kl. 18-

Singing Saturday

Restaurang Hjalmar's

21.1

kl. 20

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

23.1
29.1

Välfärdsområdesvalet / Hyvinvointialuevaalit
kl. 20

Pub Quiz / Pubi-Visa

Restaurang Hjalmar's

Månadens citat

Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att
förändra sig själv.
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Taxi Lehtonen informerar / tiedottaa:
Olemme tehneet sopimuksen Taksi Helsingin
kanssa ja jatkamme kelataksina.
Uusi KELATAKSIN tilaus puhelinnumero
1.1.2022 alkaen 0800 414603
Ensivuoden ennakkotilaukset 20.12.2021
alkaen (soita uuteen numeroon).
Vi fortsätter som FPA-taxi med TaksiHelsinki
FPA-TAXI numret är fr.o.m. 1.1.2021
0800 414604
Nästa års förhandsbeställningar kan beställas
fr.o.m. den 20.12 (ring det nya numret).
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Må / Ma - Fre / Pe

9 - 18

Lö / La

9 - 16

Sö / Su

11 - 15

PÅ NÄTET
24 H
VERKOSSA
k-ruoka.fi
Beställ maten hem, till stugan,
båten eller förbindelsebåten.

Avvikande öppettider i januari /
Poikkeusaukioloajat tammikuussa
Nyårsafton/Uudenvuodenaatto 31.12

9 - 18

Nyårsdagen/Uudenvuodenpäivä 1.1.2022

11 - 15

Trettondagen/Loppiainen 6.1

9 - 16

Tilaa ruoat kotiin, mökille, veneelle
tai yhteysalukselle
Hemleverans: tisdagar & fredagar
Kotiinkuljetus: tiistaisin & perjantaisin

Gott Nytt År 2022!
Hyvää uutta vuotta 2022!
Paketpunkt / Pakettipiste

Handelsmansvägen 2, 21710 Korpo • 02 4635335 • kristian.eklund@k-market.com
korpohandel.fi • https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-korpo-handel

BMA Miljö
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Cafe, Kahvila

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

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-16:30
Lunch må-fre
Lounas ma-pe 10:30-14

Tackar alla kunder både när och
fjärran för det gångna året
och önskar er

Ett gott Nytt år 2022!
Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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VI HAR ÖPPET I JANUARI OCH FEBRUARI:
TAMMI- & HELMIKUUN AUKIOLOAJAT:
MÅ - TO/MA.TO

11 - 21

Köket / Keittiö

11 - 18

FRE & LÖ/PE & LA

11 - 24

Köket / Keittiö

11 - 20

SÖ/SU

12 - 18

Köket / Keittiö

12 - 18

BURGERS & SINGING SATURDAY 15.01
kl./klo 18 - 20.00 BURGER & SALLADS-BUFFE
13,-/pers./henk
kl,/klo 21-23.30 KARAOKE

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

fre/pe kl./klo.20.00

fre/pe kl./klo. 20.00

7.1 & 21.1

14.1 & 29.1
0400-800 307

www.hjalmars.fi

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET
HYVINVOINTIALUEVAALIT
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MERJA FREDRIKSSON
JUR.KAND.
KANDIDAT I
VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET
OTK
EHDOKKAANA
HYVINVOINTIALUEVAALEISSA

Erfarenhet inom social-och hälsovård:
Ledamot i sjukvårdsdistriktets fullmäktige
Ersättare i sjukvårdsdistriktets styrelse sedan 2017Ersättare i Ensihoidon ja päivystyksen johtokunta 2017–2021
Direktionsmedlem i Åbolands sjukhus direktion 2009-2019
Ledamot eller ordförande i social-och hälsovårdsnämnden under 6
fullmäktigeperioder
Mina målsättningar:
Närservicen skall fungera bra i hela Åboland.
Invånarna skall få betjäning på sitt modersmål.
Skärgårdens specialförhållanden skall beaktas i planeringen.

Kokemus tehtävistä:
Sairaanhoitopiirin valtuutoston jäsen
Sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen 2017Ensihoidon ja päivystyksen johtokunta varajäsen 2017–2021
Turunmaan sairaalan johtokunnan jäsen 2009–2019
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja tai jäsen 6
valtuustokauden aikana
Tavoitteeni:
Lähipalvelujen pitää toimia hyvin koko Turunmaan alueella.
Asukkaiden tulee saada palvelua omalla äidinkielellään.
Saariston erityisolosuhteet tulee huomioida suunnittelussa.
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Pro Korpo r.f. söker frivilliga översättare
från svenska till finska, samt svenska till
engelska för texter som kommer att
publiceras på den nya webbsidan
visitkorpo.fi. Om du är intresserad av att
hjälpa till ta kontakt med
korpobladet@gmail.com eller
prokorppoo@gmail.com.
Pro Korppoo ry hakee vapaaehtoisia
kääntäjiä ruotsista suomeen, sekä
ruotsista englantiin teksteille, jotka
julkaistaan uudella visitkorpo.fi -sivulla.
Jos olet kiinnostunut auttamaan, ota
yhteyttä: korpobladet@gmail.com tai
prokorppoo@gmail.com.
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God jul till alla
Blombutikens
kunder!

JANUARI 2022
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Porträtt av

DORIS
JANSSON
Korpoström

Berätta om din traktor, varför är den viktig för dig?
Traktorn kom genom kossorna. På den
tiden hade vi 8 mjölkkor som skulle
mjölkas för hand varje morgon och
kväll. När barnen kom till världen och
sysslorna blev fler, blev det knappt med
tid, och en mjölkningsmaskin kom in i
bilden. Kossorna flyttades sommartid
runt på olika åkrar och ängar för att beta
under dagarna, och på kvällen skulle de
hem igen och mjölkas eftersom
mjölkningsmaskinen fanns på väggen i
ladugården. Det var ett mycket
tidskrävande jobb att leta rätt på
kossorna och ta hem dem (till fots) varje
kväll för mjölkningen, för att sedan föra
ut dem igen och hämta dem på
morgonen. Det var ett otroligt jobb!
Jag kommer ihåg att det var hötider och
vi var ute på åkrarna och jobbade med
höet då det kom en traktorförsäljare.
Han kände oss väl och visste precis hur
mycket jobb det var att flytta kossorna
för mjölkningen, så han kom och
berättade att det kommit ut en ny
modell på traktor som skulle passa våra
behov. Med den skulle vi kunna koppla
på mjölkningsmaskinen och köra ut den
till kossorna i hagen, och därmed inte

behöva ta hem dem varje gång de skulle
mjölkas. Jag blev eld och lågor och hade
sagt ja till att köpa traktorn direkt om
jag hade fått bestämma, men min man
Rikhard sade nej. Vi hade just skaffat en
annan traktor och hade inte råd att
skaffa en till. Men försäljaren gav sig
inte och sa att jag nog skulle behöva en
sådan traktor och föreslog att jag skulle
betala traktorn genom att avsätta en
liten
del
av
inkomsterna
från
mjölkförsäljningen varje månad till att
betala den. På det sättet klarade vi upp
saken och jag fick min traktor.
Traktorn har varit min högra hand med
kossorna, men det var också den
traktorn som gubbarna helst tog då de
skulle fara någonstans, eftersom den var
så liten och behändig. När vi överlät
gården och sålde maskinerna sa jag till
Rikhard att jag vill behålla min traktor.
Den har jag arbetat hårt för och den är
min. Man får låna den och arbeta med
den, men den ska stå i mitt garage så
länge jag lever.
WWW.FRAM
E Mav
A Peter
G . C OMustelin
M | 20
Foto

Text av Ida-Kajsa Johansson

SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
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SAARISTO T ERVEYS

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

En finsk traditionell behandlingsmetod

Kalevala
Vill du prova mjuka upp kroppen på ett helhetligt,
behagligt och lugnt sätt?
Då kan ’Kalevala muskel- och ledkorrigering’
vara något för dig. Du behandlas från tå till topp
(det är faktiskt alltid i den ordningen) genom
lätta, guidade, öppnande rörelser och
tryckningar.
Passa på och pröva på nu till
specialpris 70€/minst 90min behandling fram till
31.3.2022. (Normalpris 80€)
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serie av Thea Bäckman, 10 år
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Renja Leino
Egentliga
Egentliga Finlands
Finlands konstpris
konstpris 2021
2021
/ Hej Renja, jag hörde att du har fått Egentliga Finlands konstpris 2021
av Statens konstfrämjandet / TAIKE.

Kan du berätta för oss hur det

känns, vad är det för ett pris?
Det känns fantastiskt och jag är rörd över att bli uppmärksammad på detta
fina sätt. Priset är för hela min verksamhet som konstnär. Egentligen har jag
tre jobb samtidigt som alla påverkas av varandra; - Mitt eget konstnärskap,
där jag under de senaste åren fokuserat bl.a. på Östersjöfrågor. - som djupt
engagerad konstlärare och lektor i bildkonst vid Åbo konstakademi, - och
som ledare för konstresidenset AARK som vi grundat tillsammans med min
man Benkku. Det skrevs i motiveringen: AARK har snabbt blivit en
uppmärksammad och intressant träffpunkt för konstnärer. Vi startar faktiskt
nu vårt åttonde år, trots dessa knepiga tider med korona.
/ Vad betyder årets konstpris för dig själv som konstnär?

Klart att det är en betydande uppmuntran att fortsätta med mitt arbete, och att
arbetet har blivit synligt. Att bli belönad med detta pris är en enormt fin gåva som
jag kommer att minnas!
24
Rent praktiskt önskar jag att det finns förutsättningar även i framtiden att
fortsätta arbetet. Tack till alla som har stått vid min sida och stöttat mig då det har
behövats!

GRATTIS
RENJA!
Interview and header photo
by Aarón Blanco Tejedor

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

Grävmaskinsarbeten /
Kaivinkonetyöt
Traktorarbeten / Traktorityöt
Vägunderhåll / Tienhoito
Borstning / Harjaustyöt
Energigrip / Energiakoura
Ved / Polttopuuta
Gräsklippning / Ruohonleikkaus

@pictures_of_korpo

VED till salu
Myydään POLTTOPUUTA
Björk-och blandved
Koivu- ja sekapuuta.

Ring/ soita:
Johan tel. 040 7566492
Erik tel. 0400 829177

BÅT- och BILPLATSER
uthyres i Galtbystrand
Vuokrataan VENE- ja
AUTOPAIKKOJA
Galtbyn rannassa

Ett hem i trygg
skärgårdsmiljö
Väståbolands Hyreshus Ab

arkihem.fi
040 905 3030
Koti turvallisessa
saaristoympäristössä
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy

HANTVERKSTADEN
I SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM
NÄR? Tisdagar 14:00-17:00
(om inte Corona-läget förvärras)

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.

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.

TORR VED!
1,5 m3 säckar eller levererat i
lösvikt enligt önskemål.

KUIVIA KLAPEJA!
1,5 m3 säkeissä taikka irtona
toivomuksen mukaan.
Transport kan ordnas
myös kotiinkuljetusta!

Nu även sjötransport!
Nyt myös merikuljetus!

Ta kontakt, ota yhteyttä!

Strömma Gård
Mickel Nyström
040-7755830

info@strommagard.fi
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VINTERFÖRVARING AV BÅTAR
UNDERHÅLL & REPARATIONER
FÖRSÄLJNING AV MOTORER
BOGSERTJÄNST
VENEIDEN TALVISÄILYTYSTÄ
HUOLTO JA KORJAUSTYÖT
PERÄMOOTTOREIDEN MYYNTIÄ
HINAUSPALVELUA
VI SÖKER OCH FÖR ER BÅT
HAEMME JA TUOMME VENEENNE

0400 844 426
korpomar@saunalahti.fi
www.korpomarinservice.fi

björkö.fi

28

ulkosaaristo.fi

MÖKKI LEVILTÄ
Villa Silja
Kätkänkuja 4, 99130 Kittilä
www.mökkileviltä.fi

Pro Korpo Bladet
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SALOMON AUGUST ANDRÉE
HISTORIEN OM ANDRÉE OCH BRUNSKÄR
- TVÅ KÄRLEKSHISTORIER

TEXT AV GUNILLA STENFORS

0400 574013

Foto: Olof Kullberg, Västergötlands museum

och Nils Strindberg. På Vitön fann man
svaret. Men det var inte första gången
August Andrée varit försvunnen. Det var
inte första gången hans ballongäventyr
förde honom till en ö i okänt hav. Den
första gången fick ett lyckligt slut, men
även då såg det mörkt ut till en början.

Salomon August Andree 1854-1897

Den

Foto: Gösta Florman, Grenna museum

1930
på

skriften

handlar

om

det

äventyret, det som började med en
hittades kvarlevorna av tre män

Vitön

i

Barents

hav.

Det

var

kvarlevorna av Andrées polarexpedition
som företogs 1897 - det våghalsiga
försöket,

här

under

överingenjör

S.

A.

Andrées ledning, att nå nordpolen med
vätgasballongen

Örnen.

Expeditionen

hade misslyckats. I 33 år hade man
grubblat över vad som hände med
expeditionen

och

dess

deltagare:

Salomon August Andrée, Knut Frærnkel

blåsig torsdag i oktober 1893, närmare
bestämt den 19:e. Efter uppstigningen
över Stockholm sågs Andrées ballong
vid tvåtiden på eftermiddagen en sista
gång. Ballongen flög oroväckande lågt
när den försvann utom synhåll över
Östersjön. Och sedan hördes ingenting
av honom. Skymningen föll. Natten kom.
Andrée var borta.
Stockholm, fredagen den 20:e oktober
1893. Aftonbladet rapporterar:

Pro Korpo Bladet
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underrättelser

hans ballong Svea tagit vägen. Allra

angående det öde som drabbat herr

minst visste han hur han skulle komma

Andrée

därifrån.

'"Ännu

föreligga
på

inga

hans

farliga

färd

utåt

För

han

visste

inte

att

Östersjön ... Ännu då tidningen gå i press

fiskarbonden Danielsson fått syn på

har

honom med sin tubkikare.

ingen

upplysning

ingått,

hvar

luftseglaren hamnat. Det kan tyvärr icke
nekas, att uteblifvandet af underrättelser
förmörkar

utsigterna

for

en

lycklig

utgång... "

hamnade på Eskören och vad som
hände sedan. Texterna och bilderna i
denna

I Stockholm var det många som oroades.
En av dem var Gurli Linder, ung skribent,
feminist och olyckligt gift. August och
hon hade blivit goda vänner eftersom
makarna

Den här skriften handlar om hur han

Linder

och

August

Andrée

hörde till samma umgängeskrets. Det
var med en klump i halsen hon läste
löpsedlarna

i

Stockholm

den

där

fredagen. En vän var borta. Nej, mer än
en vän. Nu kände hon det. I den stund
han försvann förstod hon vilka känslor
hon hyste för honom, att August skulle
vara mer än bara en vän, blott han
återfanns med livet i behåll. Och så
skulle det bli. Hon visste vad hon kände,
men hon visste inte var han var.
Morgonen den 20:e var det ingen som

skrift

tar

avstamp

i

den

jubileumsutställning som hölls 2018 för
att hedra 125-årsminnet av historien om
Andrée och Brunskär. Den här skriften är
samtidigt ett bevis på den betydelse
överingenjör Andrée spelat för den lilla
utskärsbyn.

PATENTINGENJÖR,
BALLONGFLYGARE,
ÄVENTYRARE
S. A. Andrée föddes den 18 oktober 1854 i
Gränna som son till apotekare Claes
Georg Andrée och Jakobina Gustafva
Heurlin.

Efter

studerade

läroverket

han

Teknologiska

i

åren

institutet

Jönköping

1871-74
i

vid

Stockholm

(numera Kungliga tekniska högskolan).

visste var överingenjör August Andrée

Han

befann sig. Inte ens han själv. Han visste

världsutställningen i Philadelphia år 1876,

inte att det karga skäret där han satt och

där han arbetade som städare för att

huttrade i soluppgången hette Eskören

klara uppehället. Där kom han i kontakt

och låg i Brunskär by, en utskärsby i

med John Wise, en av pionjärerna inom

Korpo, Finland. Lika lite visste han vart

ballongflygning.

besökte

den

första
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Andrée blev lovad en uppstigning med
Wise, men på grund av dåligt väder
(eller kanske för att han inte hade råd)
blev det inte av. Trots det framhöll
Andrée att det var Wise som lärde
honom grunderna i ballongflygning.
Åren

1874-80

arbetade

han

N56

för inköp av en ballong.
Andree anhöll av kungen om att tullfritt
få införa en ballong i landet, vilket
kungen medgav med det villkoret att
militären skulle få utnyttja ballongen vid
en rad rekognoseringsförsök. Ballongen

som

ingenjör, och därefter som assistent vid

levererades

av

firman

Ateliers

Aerostatique de Lachambre i Paris våren

Tekniska högskolan. År 1884 blev han

1893 och fick namnet Svea.

anställd

Andree kom att göra sammanlagt nio

som

Patentbyrån
grundade

och

överingenjör
några
han

år

vid
senare

Svenska

frifärder med Svea 1893-1895.

Uppfinnareföreningen.
I augusti 1892 gjorde Andrée sin första
frifärd med ballong, som passagerare
vid Francisco Cettis (Frants Forsberg)
femte

ballonguppstigning

-

en

halvtimmesfärd i Stockholm från Tivoli till
Bogesund. Några år tidigare hade han
gjort sin första uppstigning i en "ballon
captif" (en förankrad ballong) till 450
meters höjd över Bryssel.
I september 1892 var Andrée, enligt en
notis

i

Aftonbladet,

"sysselsatt

med

Ballongen Svea

utarbetande af förslag till en serie af icke
mindre än 40 luftresor i vetenskapligt

I egenskap av ingenjör deltog han i en

syfte, afsedda att utföras under år 1893."

meteorologisk expedition till Spetsbergen

Vetenskapsakademin beviljade Andrée

1882-83

1325 kronor för "anställande af en serie

luftelektriska experimenten. Efter det här

vetenskapliga iakttagelser i atmosferens

började

högre belägna delar" och stiftelsen Lars

vetenskapligt

Hiertas. minne bidrog med 5 000 kronor

planeringen av en expedition för att

och
han

ansvarade
utföra
syfte

för

ballongfärder

och

han

de
i

inledde
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flyga med ballong över Nordpolen och

fick

utforska polarområdet från luften.

fötterna. Ballongen flög vidare och själv

I början av 1895 presenterade han sin

tillbringade han, som han själv uttryckte

plan

det, "en särdeles oangenäm natt" på det

för

Vetenskapsakademin

och

började samla in pengar för att kunna
förverkliga sitt projekt.

han

äntligen

fast

mark

under

32

lilla skäret Eskören.
Det här var första gången en människa

FINLANDSFÄRDEN

kom luftvägen från Sverige till Finland.

Efter två uppstigningar från Stockholm
sommaren 1893, gjorde han samma år
den 19 oktober sin tredje ballongfärd
med Svea. Hans avsikt var att landa
innan han kom ut över havet, men han
hade tagit i beaktande möjligheten att
vindarna

skulle

föra

honom

över

Östersjön, vilket också skedde.
Kartan över Finlandsfärden

Starten skedde kl. 8.43 på morgonen
och efter ca 8 timmars färd passerade
han Bogskärs fyr (som han själv trodde
var Utö fyr) och började skönja konturen
av större öar längre norrut. Det var
Kökar han såg, själv trodde han att han
redan var närmare fastlandet.
släplinan över det första finska skäret.
Nu hade det blivit så mörkt att sikten var
nästan obefintlig, men han såg ett
och

beslutade

sig

för

att

försöka landa på den stora ö som han
ännu kunde se konturerna av i mörkret.
Försöket
vådlig

misslyckades

färd,

då

och

korgen

Tackbrevet från Andrée hängde på
salsväggen i Brunskär Norrgård i nära
100

år.

På

1980-talet

donerades

originalet till museet i Gränna.

Vid halv sextiden på eftermiddagen gick

ljussken

TACKBREVET

efter

en

befann

sig

ömsom under och ovanom vattenytan,

Under sin vistelse på Brunskär roade
Andrée

sig

årgångar

av

med

att

Allers

ordna

några

Familjejournal

i

nummerföljd. Det är de tidningarna han
syftar på i sitt post scriptum.
Mor Fina trodde att yttersta dagen var
kommen när de hörde molnen tala. Det
var

Andrées

röst

de

hörde

från

ballongen.
Fortsättning följer i nästa nummer
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PRO

KORPO
Annonspriser (normalpris)
Ilmoitushinnat (normaalihinnat)

BLADET
Annonspriser för medlemmar i Pro Korpo
lmoitushinnat Pro Korppoon jäsenille

helsida / kokosivu 60 €
1/2 sida / sivu
35 €
1/4 sida / sivu
25 €

helsida / kokosivu 50 €
1/2 sida / sivu
30 €
1/4 sida / sivu
20 €

Deadline för februari är måndag 17.1.2022
Viimeinen jättöpäivä helmikuulle on maanantai 17.1.2022
Skicka materialet till korpobladet@gmail.com
Lähetä aineisto osoitteeseen korpobladet@gmail.com

Februarinumret utkommer torsdagen den
Helmikuun numero ilmestyy

3.2.2022

OBS!
I Korpo finns för tillfället tre defibrillatore r för användning i
nödsituationer. De förvaras på följande ställen:
- Korpo områdeskontor (tillgänglig även då Hjalmar's är öppet)
- Skärgårdscentrum Korpoström
- Korpo skolcentrum
På Norrskata finns en defibrillator för användning i nödsituationer. Den förvaras på
Norrskata brandstations yttervägg och är tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

HUOM!
Korppoossa on tällä hetkellä kolme sydäniskuria käytettävissä hätätilanteissa. Ne
sijaitsevat:
- Korppoon aluekonttorissa (saatavilla myös Hjalmar’sin aukioloaikoina)
- Saaristokeskus Korpoströmissä
- Koulukeskuksessa
Norrskatassa on sydäniskuri käytettävissä hätätilanteissa.Se sijaitsee Norrskatan
paloaseman ulkoseinällä ja on saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

Hälsovårdscentralen i Korpo
Korppoon Terveyskeskus
Hälsovården fick nytt telefonnummer!
Terveydenhuolto sai uuden puhelinnumeron!
Hälsocentralerna i Pargas har

Paraisten terveyskeskukset

ett nytt telefonnummer:

saivat uuden puhelinnumeron:

02 454 5200

02 454 5200

Både jouren (kl. 8-16) och

Sekä päivystys (klo 8-16) että

tidsbeställningen(kl. 9-13) nås på

ajanvaraus (klo 9-13) vastaavat tästä

detta nya nummer.

samasta numerosta

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

