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Fiske och havet



Lena Ringbom (1914-1965), Fiskeplats, 1945
Oljemålning på duk, 45 x 69 cm

Åbo stads konstsamling

Fotografi: ÅMC

© Kuvasto

Målningen av ett fiskeläge i Sandvikharun målades 

ett år efter avslutningen av fortsättningskriget. Trots 

molnen är stämningen fridfull. I horisonten syns 

solsken, och en fiskare sysslar med seglen i sin båt. 

Konstnären var en lotta under fortsättningskriget på 

ön Jurmo, belägen norr om byn.

Hur påverkade kriget och tiden efter kriget livet i 

skärgården?

Ett hurdant hem hade en familj som idkade fiske 

som sin näring i skärgården eller på kusten?



Fiskfjällare
Längd 19,5 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Fiskfjällaren är tillverkad av metall. Skaftet är en 

avlång metallögla och i dess ena ända finns 

fyrkantiga vassa knölar. Fiskfjällaren används till 

att avlägsna fjäll från fisk. Detta kan göras före 

eller efter att fisken rensas. Fiskfjällaren används 

så att den dras längs med fiskens skinn från

stjärten mot huvudet motfjäll.

Har du någonsin fjällat fisk? 

Vem lärde dig hantera fisk? 

Har du använt en fiskfjällare eller något

annat redskap till att fjälla fisk?



Isväg från Röödilä till Houtskär

Februari 1963

Fotografi: Uusi Aura / ÅMC

På bilden syns isvägen till Houtskär och Korpo 

som började i Röödilä, dvs. Röölä, i Rimito. Isens 

tjocklek var enligt en tidning i genomsnitt 25 cm. 

Föraren av en Volvo Duett -herrgårdsvagn utbyter 

nyheter med en man som står på stranden, 

kanske om isvägens skick. Fastän det är 

mödosamt att ploga isvägar förkortar de 

avstånden och ersätter vattentrafiken på vintern.

Känner du till platser mellan vilka en isväg 

används som genväg?

Vilka regler anknyter till att köra på isvägar?

Hur säkerställer man isvägarnas säkerhet?



Mauno Häkkinen (1911–1988), Fiskare, s.a.

Oljemålning på duk, 23 x 28 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Martti Puhakka / ÅMC

© Kuvasto

Med små ryssjor fiskar man lake, gädda och 

braxen i lågt strandvatten. Efter att ryssjan har 

vittjats lägger man den tillbaka på bottnen med 

hjälp av pålar. Då måste båten hållas på plats, för 

här behövs det två och roddaren har en viktig roll.

Vilka fiskeredskap känner du till? 

Vem kunde personerna i bilden vara?

Vem har du fiskat med?



Fiskkniv

Knivens längd 22,2 cm utan knivslidan

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Det finns en fiskfjällare på knivryggen. Greppet är 

gjort av korkträd och dess båda ändor har 

mässingsbeslag. Knivslidan har tillverkats av 

svinläder och har stansade bilder på en älg och 

fiskben. Kniven har tillverkats av Puukkotehdas

Onni Mäkipelkola i Kauhava.

Hur gammal var du när du fick en egen kniv?

Hur bryner man en kniv?

Har du låtit andra använda din kniv?



Notfiske i Rimito

Mars 1963

Fotografi: Uusi Aura / ÅMC

Porho notlag i Rimito presenterar sin 

strömmingsfångst på Kalsor för statens 

tjänstemän som har kommit till kommunen på 

besök. Vad anser månne gästerna om 

notfångsten? Vinternotfiske skedde på vädrets 

villkor och förutsatte att byborna samarbetade 

– och hade på sig varma kläder.

Vad heter de notlag som du har hört om?

På vilka andra sätt fiskade man strömming än 

med not?

Hur har yrkesfiske ändrats i och med att 

redskapen och tekniken har utvecklats?



Stenlabyrint, även kallad jungfrudans, 
på Loukeenkari ö i Gustavs 

Historisk tid

Fotograf: Reino Heikinheimo / ÅMC

Människor har bott vid kusten sedan stenåldern. 

När markytan steg förflyttade sig bosättningen 

längre in i skärgården. Rösen, stenlabyrinter och 

andra fornminnen är lämningar från olika 

tidsperioder. Det finns flera olika tolkningar av 

syftet med dessa stenlabyrinter. Enligt vissa 

tolkningar anknyter de till fiskare, enligt andra till 

sjöfarare eller till ungdomar och deras lekar.

Vilka fornminnen som finns i skärgården känner 

du till?

Hur förhåller sig skärgårdens stadigvarande

invånare till fornminnen?



Vardagsliv



Stövlar

Höjd 45 cm från sulan till skaftets övre kant

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Dessa gummistövlar för män har tillverkats av Suomen

Gummitehdas Oy på 1930-talet i Nokia. Stövlarna har långa skaft 

som är vikta dubbelt på bilden. Man började tillverka gummistövlar 

i Frankrike på 1850-talet när vulkanisering uppfanns. Med hjälp av 

tekniken blir gummit mer hållbart och kan användas i skor. 

Vem har du sett använda sådana här gummistövlar? 

Varför har skaften vikts?

Hurdana gummistövlar har du använt?



Ficklampa

Längd 11 cm och bredd 6,5 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Ficklampans batterifodral är av plåt som målats svart och 

lampan har en kupig förstorande lins. På lockets emaljerade 

bild kan man se silhuetterna av två människofigurer. Utöver 

utflykter och arbetsuppgifter har ficklampor även använts för 

mer underhållande ändamål, till exempel skugglekar. 

Ficklampan uppfanns i slutet av 1800-talet och kallades då 

handlampa. Eftersom ficklamporna inte hade lågor var de en 

tydlig förbättring till säkerheten av bärbara ljuskällor.

Var har du behövt en ficklampa? 

Fick du leka med ficklampor när du var ung?



Skärgårdens färjetrafik

1950- och 1960-talsskiftet

Fotograf: Hans Othman / ÅMC

Vajerfärjan vid Vikom trafikerade mellan Lill- och Stor Nagu från 

1947 till 1986 då den nuvarande bron vid Norrstömmen blev klar att 

tas i bruk. Vajerfärjor har numera minskat i antal i och med 

brobyggen, men finns fortfarande ställvis kvar i skärgården. Bildens 

Taunus har Sveriges landskod. Är det månntro fråga om en 

sommarresa hem eller en turistresa? Det fanns direkta färjrutter en 

kort period till Sverige från Korpo Galtby och Pargas Lillmälö år 

1959 och på 1960-talet.

Vilka rutter har du åkt med vajerfärja, färja eller förbindelsefartyg?

Vad allt transporterar man på färjor utöver persontrafik?



En man gör en bastukvast

Början av 1940-talet

Fotografi: Turun Sanomat / ÅMC

Bastukvast på finska: vihta eller vasta? I västra Finland 

används ordet vihta och i östra Finland ordet vasta. Att 

använda bastukvast är en del av det sommartida

bastubadandet även om kvastarna också kan torkas eller 

frysas för användning på vintern. För att göra en ordentlig 

bastukvast behöver man kunnighet och sakkunskap både 

om när kvistarna ska samlas in och hur bastukvasten ska 

bindas.

Hur binder man en bastukvast?

Vilka andra traditioner hör till bastubadet i din familj?



Gatuvy över Strandvägen i Pargas

1960-talet

Fotografi: Pargas hembygdsmuseum

Varuhuset i Pargas köping lockar att göra inköp med 

sloganen ”Alla går till varuhuset Bäcklund”. Även 

kepskiosken väntar på kunder. Tillhör Volkswagen-bubblan 

månne kioskens ägare? Stämningen på Strandvägen under 

den somriga vardagen är lugn.

Vilka affärer fanns det förr i tiden i köpingar och andra 

kyrkbyar? 

Hur långa vägar åkte man för att göra inköp

och ta hand om andra ärenden?

Vem logerade i köpingarnas och småstädernas hotell?



Regnhatt
Huvudomkrets 64 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Sydvästen är en regnhatt som särskilt fiskare och andra 

sjöfarare använder. Dess brätte är längre baktill än framtill och 

till sidorna vilket hindrar vattnet från att rinna in under kragen. 

Hatten har ett band som knyts under hakan så att den hålls 

bättre på huvudet i vind. Sydvästen utvecklades i Norge. Den 

fick sitt namn från väderstrecket sydväst eftersom den 

sydvästliga vinden som blåser i Norge på kusten till 

Nordatlanten är kraftigare och vanligare än vindarna som 

blåser i de övriga riktningarna.

Hurdant material är huvudbonaden tillverkat av?

Varifrån köpte man regnkläder?



Flygfoto av Pargas

1960-talet

Fotograf: okänd / ÅMC

Flygfotot har tagits ovanför Pargas köping. I mitten av fotot 

syns flervåningshus längs Skolgatan, byggda på 1950-talet. 

Kalkfabriken lät bygga bostäder för sina arbetstagare. 

Pargas hembygdsmuseum syns på backen uppe till höger 

på bilden.

Hurdant var det att bo i köpingar under tidigare årtionden?

Vilka bekvämligheter medförde boende

i flervåningshus till vardagen?



Näringar och arbete



En mejeritransport lastas
i Norrby i Iniö

1967

Fotograf: Reinhold Weckström / ÅMC

Mjölken från gårdarna i skärgården transporterades till 

mejerier med så kallade mjölkbåtar. Samma fartyg 

transporterade ofta även andra varor samt passagerare. På 

bilden syns det även säckar på bryggan. Det behövdes 

män för att flytta den tunga lasten. Mjölkkrukor används 

numera endast som prydnader och vaser, som minnen av 

gamla tider.

Hur transporterades mjölkkrukorna från gårdarna till 

bryggorna?

Hurdan var rutten som mjölkbåten trafikerade i skärgården?



Pargas Kalk Ab

Fotografi: Turun Sanomat / ÅMC (utan datering)

Kalksten har brutits på Åbolandet i flera hundra år. 

Namnet på och ägaren av kalkfabriken som grundades 

1898 i Pargas har ändrats flera gånger, men 

verksamheten fortsätter. Industriområdet och 

gruvbrytningen med sina dagbrott utgör en betydande 

del av stadsbilden.

På vilka sätt har storindustrin varit synlig i 

lokalinvånarnas vardag?

Hur anser du att industrin har påverkat miljön, djuren 

eller skärgårdshavet?



Pargas turistinformation

Juni 1963

Fotografi: Uusi Aura / ÅMC

Pargas turistinformation verkade invid rondellen intill 

Skärgårdsvägen och busstationen. I bakgrunden syns 

yrkeskolan och Par-Kino huset. På väggskylten står det 

Pargas köpings turistbyrå på svenska, finska, engelska och 

tyska. Skärgården med dess ångfartyg var ett resmål långt 

innan Skärgårdens ringväg öppnades. Längs med 

Skärgårdsvägen kunde man med hjälp av färjor åka till Nagu, 

Korpo och Houtskär samt till Åland.

Hurdan information eller hurdant material får kunden månne 

vid kiosken?

Hurdan var inrikesturismen för 60 år sedan?



Lantgård i Mustfinn i Pargas

1967

Fotograf: Maj Brander / ÅMC

Lantgårdens för stunden tysta gårdsplan badar i vårljuset. 

I skärgården och på kusten har det funnits flera 

förvärvskällor, allt från fiske till jordbruk och djurskötsel. 

Självförsörjning har varit viktigt. I inre skärgården 

motsvarar åkerbruket odlingsförhållandena på fastlandet. 

I yttre skärgården är odlingen småskaligare.

Vilka växter odlar man i skärgården?

Utifrån vilka faktorer kan man dra slutsatser om årstiden 

på bilden?



Transport av får på Vänö
i Hitis skärgård

1950

Fotograf: C. J. Gardberg / ÅMC

Ostyriga och kvicka får kunde rymma och äta också 

förbjudna växter. Därför fördes de sommartid ut till öarna på 

bete. Även om man tittade till fåren, förvildades de lite under 

sommaren. Att får och kvigor fördes till holmarna var också 

för att det lättade djurskötsel och för att mark behövdes för 

odling. Numera är öar betesmark närmast för landskapsvård.

Vilka öar känner du till där får har betat under 

sommarmånaderna?

Vad är skillnaden på djurskötseln i skärgården jämförd med 

fastlandet?



Navires fabrik i Pargas

1970-talet

Fotografi: Hede Foto / ÅMC

Båtbyggande, varv och maskinverkstadsverksamhet har 

långa traditioner vid kusten. Navires fabrik i Pargas var 

belägen nära Hessunds bro. Arbetstagarna har parkerat sina 

bilar på fabrikens parkeringsplats. Diverse industribranscher 

är fortfarande stora sysselsättare.

Hurdana yrken anknyter till fabriksindustrin?

I vilka produktionsanläggningar har dina bekanta arbetat?

Känner du igen bekanta bilmärken på bilden?



Hem och innesysslor



Kaffeburk

Höjd 15,5 cm, bredd 10 cm och djup 10,5 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Kaffeburken är från 1960-talet och är tillverkad av plåt. Dess lock är fast 

i burken med gångjärn. Dessa Keskos K-kaffeburkar finns också med 

blått mönster. K-kaffe såldes redan på 1930-talet. Under andra 

världskriget ransonerades kaffe i Finland och diverse kaffesurrogat togs 

i bruk. Ända till 1950-talet såldes kaffe endast som bönor, antingen som 

färdigt rostade eller som orostade.

Hurdant kaffe köper du från butiken?

Vilket kaffemärke är din favorit?

I en hurdan burk har du förvarat kaffe?



Väggbonad

Längd 62,5 cm och bredd 48 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Rosorna på den broderade väggbonaden är fortfarande klara i 

färgen. De har broderats på broderityg. I stramaljbroderi trycker 

man ofta ett modellmönster i tyget, och motivet man broderar 

med tråd avbildas på detta. Stramaljbroderi var populärt på 

1950-talet.

Hurdana handarbeten har du gjort? 

Har du gjort bruks- eller prydnadstextilier?

Vilket rum kan denna väggbonad kanske ha passat in i?



Stugan i Isotalo gård i Gustavs

1954

Fotograf: Pirkka Inkeri / ÅMC

I stugan utfördes olika slags sysslor, speciellt vintertid. 

Männen höll på med träslöjd, till exempel snickrade de 

skaft för olika verktyg. I bakugnen bakade och stuvade 

man. Husfrun ser ut att skala rotfrukter, kanske för 

fisksoppa.

Hur skiljer sig inredningen i bondgårdens stuga

från köket i ett egnahemshus?

Vems favoritplats var månne gungstolen bredvid

den varma ugnen?



Rakborste
Höjd 9,9 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Med rakborsten applicerar man raktvål på ansiktet inför

rakning med rakhyvel eller rakkniv. De tillverkas av 

vildsvins-, häst- eller grävlingshår eller syntetisk fiber. Tapio-

rakborstar tillverkades av Yhtyneet harja- ja sivellintehtaat 

Oy från Åbo. Ända till 1971 var företaget beläget på

Fiskaregatan 4. För närvarande har Åbo museicentral sitt

kontor i samma byggnad.

Har du använt en rakborste? 

Vem har du sett använda en rakborste? 

Varifrån köpte man rakborstar, tvål och rakhyvlar?



Kaffepanna och tehuva
Kaffepanna, höjd 22 cm

Tehuva, höjd 16,5 cm och bredd 22 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Arabia-kaffepannan har ett mönster med riddare som har 

designats av Raija Uosikkinen. Kaffepannan är en 

Onnimanni och den är designad av Leif Eriksson. Dessa 

pannor lanserades på 1970-talet. Tehuvor gjorde man 

själv genom att sy, virka eller sticka. Kaffe anlände till 

Finland i mitten av 1700-talet. På landsbygden blev 

morgonkaffe vanligt i slutet av 1800-talet. I början av 

1900-talet blev även eftermiddagskaffe vanligt.

Hur kokar man kokkaffe?

Om du använder en kaffepanna, hurdan är den? 

Hurdana tehuvor har ni använt i er familj?



Toivo Fahlenius (1909-1985),
Flicka vattnar blommor (namngiven av museet), s.a. 
Gouachemålning på papper, 25,5 x 22 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Raakkel Närhi / ÅMC

© Kuvasto

Bilden framkallar minnesbilder om tidskrifters omslagsbilder från 1930-

1960-talen, och det är möjligt att den är en sådan eftersom konstnären 

ritade omslagsbilder för bland annat tidningen Seura. Den vackert 

klädda kvinnan sköter om sina grönväxter i ett rum som ser trivsamt ut. 

Sticklingar bildar nya växter och personer med ”gröna fingrar” kan få 

dem att blomstra.

Vilka hushållsarbeten har du tyckt mest om? 

Om du har grönväxter, varifrån har du skaffat eller fått dem? 

Vad betyder växt- eller trädgårdsskötsel för dig?



Paolo Battilana (f. 1953), Vindkammare 1, 1983

Oljemålning på duk, 81 x 71 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Martti Puhakka / ÅMC

© Kuvasto

En fridfull vy från dörröppningen bjuder in till vindskammaren. Rummet 

är lågt och aningen dunkelt, men solen skiner in genom fönsterrutorna. 

Utöver en spegelbyrå finns det åtminstone en säng i rummet. Det finns 

trasmattor på golvet. Detta kan vara kammaren som husets dotter, 

mormor eller farmor sover i. 

Hurdan inredning tycker du om?

Vilka möbler eller handarbeten har gått i arv i din släkt?

Vilka möbler eller handarbeten är viktiga för dig?



Tvålpaket

Längd 16 cm, bredd 6 cm och djup 4 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Sunlight-tvål tillverkad 1955 av Turun Saippua Oy. Sunlight-

tvål såldes i Finland redan innan första världskriget och 

säljs än i dag. Man har använt den i bastun, i tvätt och vid 

städning. I Finland har tvål tillverkats industriellt sedan 

1820. Före detta tillverkade man tvålen hemma genom att 

koka animaliskt fett. 

Vad tycker du att Sunlight-tvål doftar som?

Hurdana minnen förknippar du med Sunlight-tvål?



Fest och fritid



Midsommarstång reses i Vartsala i Gustavs

1954

Fotograf: Pirkka Inkeri / ÅMC

Att pryda och resa en midsommarstång samlar ihop hela grannskapet. 

Arbetet är roligt eftersom det handlar om att förbereda sig för fest. 

Midsommarbrasor hör också till midsommartraditionerna. I bybornas 

gemensamma brasor bränner man utöver kvistar även trävaror. Gamla 

roddbåtar har ofta bränts i brasan. Att spå framtiden, särskilt vad gäller 

giftermål, är än i dag något som förknippas med midsommarbrasan och 

midsommarnatten.

Hur pryds midsommarstängerna?

Med vilka hjälpmedel reser man midsommarstången?

Hurdana trolldomar för midsommaren känner du till?



Edwin Lydén (1879-1956), Pojke på kälke, s.a.

Oljemålning på duk, 76 x 5 x 109 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

© Kuvasto

En rödkindad pojke ligger på mage på en kälke och tittar under 

sin yllemössa med ett brett leende på läpparna. Det är som om 

han just har glidit på plats! Kälken är överlägsen tack vare sin 

fart, men åka backe har man också gjort med bitar av papp, 

pulkor av plywood och rattkälkar. Motion får man garanterat när 

man ibland måste kliva upp i backar.

Hurdana vinterlekar höll du på med när du var liten?

Skridskoåkning, kälkåkning, skidåkning – vad är din favoritgren? 

Hurdana hobbyredskap hade du?



Båtförare i Hitis skärgård

Augusti 1970

Fotograf: Keijo Hakanen / ÅMC 

En vacker sommardag i augusti har lockat ut på 

båttur. Om båten inte hade kajuta för övernattning 

kunde man övernatta i tält. Frånsett fiske används båt 

för transporter av olika slag och som färdmedel. 

Fritidsbåtar är allmänna i skärgården för såväl 

lokalinvånare, sommargäster och turister.

Vart kunde personerna i racerbåten som åker förbi 

vara på väg?

Hur skiljer sig skötseln av en träbåt från skötseln

av en glasfiber- eller aluminiumbåt?



Leksaksko

Längd 4 cm, höjd 3 cm och bredd 1,5 cm

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

Barn har redan i tusentals år lekt med djurfigurer, och 

de är fortfarande populära leksaker. Leksaksdjuren har 

ändrats under tidens gång. De vanligaste leksaksdjuren 

är djur som är en del av barnens liv. Med denna ko 

tillverkad av trä har man från och med början av 1900-

talet lekt i flera generationer på Nuhjala gård i Vemo.

Med hurdana leksaksdjur har du lekt?

Hurdana andra leksaker hade du när du var liten?

Av vilka material tillverkade man leksaker förr? Och nu?



Viljo Mäkinen (1920–1985), Folkdans, 1977
Trä, 136 x 100 x 33 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Ville Mäkilä / ÅMC

© Kuvasto

Skulpturens rödkindade danspar ler i sina festkläder. Viljo 

Mäkinens humoristiska och avsiktligt klumpiga skulpturer 

liknar skulpturer som skapats av ”själv-konstnärer”. Många 

orter har sina egna mästerliga motorsågskonstnärer eller 

amatörskulptörer.

Vem i din bekantskapskrets har snidat i trä?

Vilka skulpterade konst- eller prydnadsföremål minns du 

särskilt bra?

Vad är din favoritdans eller ditt favoritdansstycke?



Paolo Battilana (f. 1953), Flicka med katt, 1975

Akrylmålning på träfiberskiva, 83,5 x 115 cm

Åbo stads konstsamling

Fotograf: Raakkel Närhi / ÅMC

© Kuvasto

På sommaren kan man exempelvis simma eller åka båt 

på sin fritid. Katter är ofta även bättre än människor på 

att njuta av solens värme. Rödmålade båthus och soliga 

badstränder är också en del av sommargästernas och 

stugägarnas idyll. När lördagen blev en ledig dag under 

1960-talet byggde allt fler människor sommarstugor som 

de kunde besöka även under veckosluten.

Vad njuter du av på din fritid?

Vilka sällskaps- och husdjur har du tagit hand om? 

Hur har sommargästerna anpassat sig till livet på orten?



Flicka bredvid hönsinhägnad

Cirka 1952

Fotograf: okänd / ÅMC

Flickan har på sig en kort prickig sommarklänning och i 

håret har hon en stor rosett framtill. Hon tittar på de mjuka, 

vita hönorna mellan sina händer. Barnen hjälpte sina 

föräldrar med att mata hönsen och plocka ägg.

Vad allt kunde barnen göra under somrarna hemma eller på 

sommarvisten?

Fick hönsen namn?

Hurdana kläder använde du på sommaren när du var liten?



Hilkka Könönen (f. 1952),
Födelsedagslivet 1, 1980
Oljemålning på duk, 52 x 42 cm

Åbo stads konstsamling

Fotografi: ÅMC

© Kuvasto

Att fotografera personer som firar årsdag bland gratulationsblommor 

är ett traditionellt sätt att föreviga händelsen. Mannen i bildens 

målning är klädd i festskjorta och fluga och njuter lugnt av all 

uppmärksamhet, omgiven av ett hav av blommor. Bland blommorna 

kan identifieras åtminstone gladiolus och freesia. Gratulationssånger 

och -dikter är också en del av festligheterna.

Hur har man firat födelsedagar eller andra årsdagar hemma hos dig?

Hurdana gåvor har man gett eller fått?

Vilken dikt eller vers har blivit kvar i minnet?
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