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Kronehags donerade sitt livsverk på Björkholm

Text och foto: Pia Prost

I början av oktober 2020 undertecknade Gulli och Kurt Kronehag två gåvobrev till Åbolands
skärgårdsstiftelse. Paret Kronehag donerar så gott som hela sin fastighet på cirka 22 hektar
på ön Björkholm i Pargas skärgård. Här ingår alla de byggnader och anläggningar som hör
till semesterbyn. De efterskänkte samtidigt ett privat lån om 100 000 euro som gavs till
Skärgårdsstiftelsen för byggandet av ett nytt bostadshus på ön. Huset blev klart år 2019 och
bebos idag av Björkholms nya företagarpar.

Kurt Kronehag har haft Björkholm som bas i nästan hela sitt liv. Han minns ännu väl den
dag när han flyttade till ön. Året var 1939, Kurt var fyra år gammal och det var auktion. Ett
dödsbo sålde bort lösöre, för barnen skulle ha ut sin del. Kurts pappa hade fått jobb på
Pargas lotsstation och nästan samtidigt kom den närbelägna ön Björkholm till försäljning.
Kurts föräldrar slog till och köpte ön för 90 000 mark.

Kurt gick i folkskola på grannön Heisala och i folkskola i Pargas. Den unge Kurt hade
planerna klara för sig: han skulle bli sjökapten. Efter styrmansstudier och flera år på sjön,
följde studier i Mariehamn. Härifrån fick Kurt med sig både sjökaptenspapper och Gulli. Hon
är hemma från Dalarna, men jobbade på Åland som fotograf när paret möttes.

Kurt och Gulli gifte sig 1961. De första tio åren var de skrivna både i Orsa, Åbo och Pargas,
men det mesta av sin gemensamma tid tillbringade de på Björkholm. Det hus de byggde på
Björkholms västra udde var tänkt som sommarstuga, men när Kurt 1972 fick lotsjobb i
Pargas blev Björkholm deras fasta punkt i livet.

Gullis hemort Orsa var tidigare en av de förnämsta turistorterna i Sverige. Hennes mamma
hade uthyrningsstugor, så med Gullis erfarenheter i bagaget blev paret Kronehag år 1964
bland de första att hyra ut stugor i den åboländska skärgården. Paret började blygsamt med
att hyra ut den stuga Kurt byggde under sitt studieår i Åbo, men med tiden växte antalet
stugor på ön. Idag är uthyrningsstugorna elva till antalet. Här finns också en bastu för 15
personer, en konferenssal och ett kapell.

Den som vill läsa en mer detaljerad artikel om Kurts uppväxt och Kronehags gemensamma
liv på ön kan leta upp Skärgård 1/2011. I slutet av artikeln, som även finns på tidskriftens
hemsida www.skargard.fi, konstaterar Kurt att en skäribo alltid är kung på sin ö. Utsikten från
Kronehags vardagsrum är verkligen rätt majestätisk, trots att regnmolnen ligger tunga över
fjärden.

Den 1 november 2020 övergick äganderätten till semesterbyn och kringliggande mark till
Åbolands skärgårdsstiftelse. Hur känns det nu?

– I praktiken är det inte så mycket som ändrats, skrattar Kurt, jag är nog fortfarande kung på
min ö. Vi har haft gott om tid att tänka igenom vårt beslut, så det jag främst känner är
lättnad. Vi får röra oss fritt på holmen, hämta ved i skogen och udden med vårt



egnahemshus och båthuset är fortfarande vår. Det enda som egentligen ändrat är att vi
varken kan sälja eller pantsätta holmen.

– Och så slipper vi jobba, säger Gulli med en glimt i ögat.

– Det märkliga är att vi ännu för tio år sedan aldrig diskuterade, eller ens funderade på, vad
som skulle hända med Björkholm, säger Kurt. Man tänker att man är odödlig, ända tills man
märker att kroppen börjar säga stopp. Men efter att vi båda hade fyllt 80 började arbetet
kännas tungt.

– Fisketurismen gjorde att vi blev så slut, konstaterar Gulli. Det var mycket att ordna med
båtar, fiskekort och all städning. Men det har alltid varit väldigt roligt att få jobba tillsammans.

När Kronehags var 82 år gamla insåg de att de hade tre alternativ: stänga semesterön och
se på när allt sakta förföll, sälja eller arrendera. Paret hade fått erbjudanden från två håll,
båda från utlandet, om att köpa Björkholm, varvid Kurt hade svarat att de knappast hade så
mycket pengar att de skulle få köpa ön. En försäljning skulle troligtvis ha inneburit att de varit
tvungna att flytta bort. Paret har inga barn och Gullis alla släktingar bor i Sverige.

Kurt hade bekantat sig med skärgårdsstiftelsens arbete på Brännskär och imponerades av
den utveckling som hade skett där. Han hade flera diskussioner med stiftelsens dåvarande
ordförande Bengt Backman, som till en början ställde sig rätt skeptisk till att stiftelsen – som
långt drivs av ideella krafter och inte har några stora tillgångar – skulle ta över Björkholm.
Men man hittade en lösning, som innebar att Kronehags arrenderade ut den del av ön som
omfattade turismverksamheten. Sedan 2018 arrenderar Skärgårdsstiftelsen i sin tur ut
semesterbyn till företagarparet Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal.

Lånet, som Kronehags efterskänkte, kom till när Kurt fick se ritningarna för det nya
boningshuset på Björkholm. Där fanns ingen bastu, och – som Kurt konstaterar – ett hus
utan bastu går aldrig att hyra ut till en finsk familj. Så han erbjöd sig att låna 100 000 euro
med mycket låg ränteprocent, om stiftelsen ritade in en bastu.

Kurt sitter numera med i styrelsen för skärgårdsstiftelsen. Kurt var i många år mycket aktiv i
lokalpolitiken och hade egentligen tagit ett principbeslut om att aldrig mer engagera sig i
någon sorts styrelse.

– Men stiftelsen har gjort ett mycket fint arbete sedan den grundades 2006. Att sitta med i
styrelsen känns som att ha lite koll på vad som händer med Björkholm. Jag är inte den mest
aktiva, men försöker hjälpa till där jag kan, säger Kurt. Det gäller även i samarbetet med de
nya företagarna. Jag klabbar ved och hjälper till om det blir några reparationer och så vidare.

Kurt och Gulli hyrde i huvudsak ut stugorna veckovis, men idag är det vanligare att till
exempel cyklister och vandrare stannar bara för en dag eller två.

– Johanna och Matthijs har nog höjt användningsgraden betydligt, konstaterar Kurt. Under
våra sista år gjorde vi ingen aktiv marknadsföring alls, utan de flesta gästerna var våra
gamla kunder. I takt med att de blev äldre minskade uthyrningen.

När man vandrar nerför sluttningen från Kronehags kommer man till hagen där Johanna har
sina tre hästar. Medan Johanna kratsar hovar bekräftar hon att de haft en mycket bra



sommar, med en beläggningsgrad på 98 %. Att våren var helt öde var något av en lättnad,
eftersom Johanna i sitt jobb som bildkonstlärare fick mycket extra jobb i och med all
distansundervisning.

Åbobon Johanna och holländaren Matthijs har ett rätt äventyrligt liv bakom sig. Paret bodde
på ön Curaçao i Västindien när de fick höra om att en ny företagare söktes till Björkholm.
Johanna har arbetat på olika håll i världen de senaste 10 åren och längtade tillbaka till
Finland.

Matthijs är både byggnadsingenjör och geografilärare. Det var som lärare han jobbade i det
holländsktalande Curaçao, medan Johanna tog turister på dyksafarin. De har båda
erfarenhet av turismbranschen, men företagandet är nytt för dem båda. För tillfället går
Matthijs en finskspråkig företagarutbildning i Åbo.

Förutom hästar har paret får, höns och hundar. Man kan redan se hur de betande fåren
öppnat upp ängar som höll på att växa igen. I en av vikarna på Björkholms norra sida ligger
parets segelbåt förankrad. Medan vi rider runt ön får nykomlingen, ett ettårigt föl, springa fritt
efter oss.

– Det här är en av de goda sidorna med en ö, ler Johanna, man behöver inte oroa sig för att
djuren irrar bort sig om de smiter. Det känns väldigt fint att allt jag gillar finns koncentrerat på
denna ö: djuren, seglandet och jobbet. Jag kan arbeta deltid som konstlärare i Åbo och ändå
komma hem till natten. Företagandet med alla människomöten kan ibland kännas mer
intensivt än jag trodde det skulle vara, men vi lär oss hela tiden.

Min vana trogen håller jag nästan på att missa förbindelsebåten, men m/s Vikens besättning
förbarmar sig över mig och gör en u-sväng tillbaka till bryggan. Under tiden hinner jag ännu
växla några ord med Kurt, som väntar på dagens post.

Han berättar att Kronehags tanke aldrig var att donera, utan att testamentera. Men eftersom
samarbetet förlöpte så väl, kändes donationen som ett logiskt steg.

– På relativt kort tid och med begränsade medel har skärgårdsstiftelsens arbete gett
konkreta resultat för att hålla skärgården levande, säger Kurt. Gullis och min förhoppning är
att vår donation till Åbolands skärgårdsstiftelse kan inspirera också andra att göra liknande
val.

Faktaruta:

Åbolands skärgårdsstiftelse rs är en icke-vinstbringande stiftelse, med syftet att verka för en
levande skärgård. Den stöder möjligheterna till fast boende och inflyttning till skärgården.
I samband med donationen av Björkholm riktade skärgårdsstiftelsen ett ödmjukt tack till Gulli
och Kurt Kronehag och skrev att ”Ett bättre betyg för stiftelsens arbete går knappast att
finna, än en så här storslagen gåva av någon som på nära håll har följt med
skärgårdsstiftelsens arbete i praktiken.”
www.abolandsskargardsstiftelse.fi
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BILDTEXTER

1 Kurt och Gulli Kronehag donerade hela sin semesterby och kringliggande mark till
Åbolands skärgårdsstiftelse.

2. Björkholm har varit bebodd åtminstone sedan 1787. Udden i sydväst är ännu i paret
Kronehags ägo.

3. Johanna Yliportimos hästhage ligger precis framför det nybyggda bostadshuset, som
skymtar i bakgrunden.

3. I och med skärgårdsstiftelsens satsningar på Björkholm har antalet fast bosatta på ön
fördubblats, från två personer till fyra. För första gången någonsin har Kronehags grannar
året om på Björkholm. Fr.v. Johanna Yliportimo, Kurt och Gulli Kronehag.


