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Den nya boken blev  lika populär som den tidigare 
och den redan sålts i ca 800 exemplar. 

Den nya Porkala-boken ”Porkala - Bygd 
i förvandling” gavs ut i fjol och trycktes i 
1000 ex. Också för den boken fick vi un-
derstöd från Svenska kulturfonden och 
Waldemar von Frenckells stiftelse. 
 

I boken jämförs Porkalabygden förr och 
nu. Nya fotografier har tagits på samma 
platser där tidigare fotografier tagits. Ma-
terialet har bearbetats av Thorvald Back-
man, Stina Bäckström och Sheila Lilje-
berg-Elgert. Sigbritt Backman och Ri-
chard Elgert har sammanställt materialet 
i bokform.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTFÄRDER OCH VANDRINGAR 
 

Minnesgruppens verksamhet har också 
kommit till uttryck i sommarutfärderna och 
vandringar till intressanta platser i Porka-
la. Medlemmarna har njutit av berät-
telser om hur det sett ut tidigare, vilka 
dramatiska händelser som skett och 
vem som tidigare bott på de platser 
som besökts.  
 
TACK! 
 

Tolv år är en lång tid. För minnesgrup-
pen ryms i den tidsperioder säkert  ock-
så många egna fina minnen. Thorvald, 
Stina och alla andra i minnesgruppen är 
värda ett jättetack för de fina insatser för 
föreningen som de gjort.  

BLIR DET FORTSÄTTNING? 
 

Thorvald har meddelat att minnesgruppen 
nu har avslutat sin verksamhet.Allt insam-
lat material är noggrant arkiverat och i 
goda händer. Vi hoppas detta bara är 
temporärt - än finns det många historier i 
och om Porkala, än finns det människor 
som minns de gamla tiderna. Om någon 
har fotografier eller annat material den vill 
låna till föreningen, så går det bra att göra 
det till ordföranden eller sekreteraren, 
kontaktuppgifter finns på pärmens insida. 
 

 
 
 
 

 

 

BOKEN 

PORKALA - BYGD I FÖRVANDLING 

KAN KÖPAS BL.A. PÅ LUCKAN I 

KYRKSLÄTT OCH HELSINGFORS 

ELLER BESTÄLLAS AV AGNETA 

BRENNER, TEL: 050-3571 418. 

 

BOKEN FÅS TILL MEDLEMSPRIS 

30,00 € + porto 

Minnesgruppens fina fotoutställningar på sommar-
festerna var mycket omtyckta. 



PUF TACK TILL  
MINNESGRUPPEN 

 
TOLV ÅR MED MINNEN... 
 
Sommaren 1997 arrangerade föreningen 
två sammankomster som kallades Minne-
nas kväll, där Porkalaborna samlades för 
att minnas forna tider. Oskar Lundberg, 
Brita och Lasse Strömsten, Pelle Hägg-
blom och Thelma Kinnanen, besvarade 
publikens frågor och mindes gamla hän-
delser. Kvällarna blev så populära, att det 
inom föreningen bildades en s.k. minnes-
grupp, som inledde vad som skulle kom-
ma att bli ett jättearbete med att samla in 
uppgifter om Porkala by med omnejd.  
 

Minnesgruppen bestod de första åren av 
Thorvald Backman, Stina Bäckström,  
Thorvald Åberg, Inga Klärck, Caj Grön-
holm samt Kristina och Torsten Ekman.  
 

Så småningom utkristalliserades till att 
omfatta Thorvald Backman, Stina Bäck-
ström och Caj Grönholm. Stina hade 
redan kopior av bandinspelningarna från 
Minneskvällarna och Thorvald Backman 
hade länge samlat på böcker som på ett 
eller annat sätt berör Porkala.  
 

Sedan startade det intressanta men ock-
så arbetsdryga arbetet med att göra per-
sonliga intervjuer med personer som 
ännu hade minnen från 1920- och 30-
talen. Det blev sammanlagt ca 100 inter-
vjuer som gjordes och en stor mängd fo-
tografier och annat material som insamla-
des och kopierades.  
 

Bland de intervjuade finns redan många 
som nu gått ur tiden, så minnesgruppen 
utförde redan med intervjuerna en stor 
kulturgärning.  

 
 
 
Med tiden insamlades en stor mängd ma-
terial och fotografier, som under några år 
förevisades med fotoutställningar på Ri-
gårdsnäs och i kommunens bibliotek.  
 
PORKALA - BYN VID HAVET 
 

Till slut mognade beslutet att ge ut en 
egen bok och med hjälp av understöd 
från Svenska kulturfonden, Svenska Folk-
skolans vänner och Waldemar von 
Frenckells stiftelse blev det ekonomiskt 
möjligt. Minnesgruppen stod för insamlan-
det av allt material och genomförde hela 
projektet, med hjälp av Kyrkslättsborna 
Sigbritt Backman, som redigerade bo-
ken samt Richard Elgert och Sheila Lil-
jeberg-Elgert, som redigerade bildmate-
rialet och stod för ombrytningen.  
 
Sommaren 2004 kunde sedan föreningen 
ge ut boken ”Porkala - Byn vid havet”, 
ett digert verk på 287 sidor, späckade 
med fakta, historier och bilder. Boken fick 
ett mycket gott mottagande och såldes 
slut på ett par år. Den sammanlagda upp-
lagan blev ca 700 ex.  
 
PORKALA - BYGD I FÖRVANDLING 
 

Minnesgruppen, som numera hande 
minskat och bestod endast av Thorvald 
Backman och Stina Bäckström, vilade 
ändå inte länge på lagrarna. Sibritt,Sheila 
och Richard kom allt mera med i arbetet 
och så inleddes arbetet med följande bok. 
Så gick det till när föreningen blev utgiva-
re av ”Porkala-serien”! 

Kära medlemmar, 
 
Vi har länge fått njuta av sällsynt 
vackra höstfärger mot en klarblå 
himmel, fram till skrivande stund, 
då marken plötsligt klätts i vitt. Var-
je årstid har sin speciella charm, 
höstens starka färger och klara luft 
hör till mina favoriter.  
 

Hösten är dessutom en aktiv tid, 
nu är det dags att göra allt det som 
planerades efter sommaren och 
allt skall ju vara klart före jul. Lam-
porna lyser sent på kvällarna i ar-
betsrummet... ingen tid för skym-
ningsdepression! 
 

Hösten innebär dock ett vemodigt 
adjö till vår aktiva och fina minnes-
grupp, som fått så mycket fint till 
stånd. Minnesgruppen har nu av-
slutat sin verksamhet efter mer än 
12 års träget arbete, läs mera om 
detta på följande sidor.  
 

För vår anrika förening är höstens 
främsta aktivitet - än en gång - 
följetongen om renoveringen av 
Rigårdsnäs. Efter en kort mellan-
period under sommaren då styrel-
sen drog andan jobbas det igen för 
fullt.  
 

Kom med och ta del av vårt viktiga 
arbete, alla arbetsinsatser och/eller 
understöd behövs! 
 

Eder förbundne, 
 
  

PUF HÖSTEN ÄR HÄNDELSERNAS TID!HÖSTEN ÄR HÄNDELSERNAS TID!  

Höstsolen hittar sin väg in på scenen, som redan sett sina 
bästa dagar… Stockväggen under scenens framkant är 
originalkonstruktion.  

 
TALKO 

LÖRDAGEN  

DEN 21 NOVEMBER  
KL. 11.00  

KOFÖTTER OCH GOTT HUMÖR 

BÖR TAS MED! 



PUF VI RÄDDAR 
RIGÅRDSNÄS! 

RIGÅRDSNÄSRENOVERINGEN 
(Detta har hänt... och händer) 

 

Förra våren och början av sommaren 
fortsatte Erik och Elmer Eklund med re-
parationen av festsalens norra vägg. Rö-
tan hade där spritt sig neråt ända till för-
rådsutrymmet under scenen och också 
ett fönster måste helt förnyas.  
 

Inte heller vår ”hustomte” Jyrki Tolvanen 
vilade på lagrarna. Han byggde om  
köksgolvet, som under årens lopp hade 
farit illa p.g.a. av ett läckande avloppsrör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jyrki fick hjälp av några av föreningens 
egna ungdomar (Anna Eriksson, Sebasti-
an Brenner, Andreas Holm och Patrick 
Castrén), som dessutom rev ut nubbar 
och spikar från den gamla stockväggen.   
 
I början av hösten anställde styrelsen en 
ny entreprenör för reparationer i festsalen. 
Den nya entreprenören är Munkkiniemen 
Remonttiapu Oy med byggaren Heikki 
Holmström i spetsen.  
 
 
 

 
Här skall festsalen tömmas - allt skall ut! Bild från höstens första talko i oktober,  
när festsalen tömdes på bråte och danslaven täcktes in med presenningar.  

 
SOMMARUTFÄRD TILL 
MAKELO  12.7.2009 
 
”Därifrån kom de”, berättar  
guiden och f.d. kommendan-
ten Ove Enqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Hedra minnet och freda 
stoftet” står det skrivet på 
stenen som upprestes till 
minnet av de fallna i  
Krimkriget 1854-55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
”När avgår bussen från  
holmen?” undrar Sussi  
Belfrage och Agneta  
Eriksson... 



PUF SOMMARMINNEN, 
BILDKAVALKAD 

 
RINGDANSER 4.6.2009 
 
En handfull tappra medlemmar trotsa-
de försommarkylan och deltog i den 
kurs i ringdanser, som leddes av  
medlemmar i Finlands Svenska  
Folkdansring. 
 
 
 
 

 
 
 
Här går det undan! Danslaven för en 
gångs skull i rätt användning... 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ritsch ratsch filibom bom bom... 
 
 
 
 

PUF VI RÄDDAR 
RIGÅRDSNÄS! 

 
 
 
Våra nya ”remppagossar” har redan förny-
at golvbalkarna och trossbottnet i det upp-
rivna golvet längs med västra väggen. 
Festsalens innertak håller i dessa dagar 
också på att förnyas med en pärlspont av 
gammal modell. Spännande! 
 

Erik och Elmer Eklund har dessutom lovat 
reparera tamburens innertak och takkon-
struktioner och ännu slutföra reparationen 
av norra gavelväggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mycket arbete återstår alltså ännu i år och 
nästa vinter. Också scenen skall förnyas. 
Den nya scenen blir aningen lägre än den 
gamla och dessutom blir scenen en öp-
pen del av salen, endast avskild med dra-
peri - ridå heter det visst...  
 

På så sätt kan vi vid olika tillfällen använ-
da hela festsalen med scen och allt. Det 
är också bra med tanke på möjligheterna 
att hyra ut festsalen för olika tillfällen.  

Erik Uddström, Nessie och Agneta Eriksson undrar om ordföranden hittade grävlingen,  
som tydligen länge haft sitt bo under festsalens golv. 



PUF VI RÄDDAR 
RIGÅRDSNÄS! 

 
 

Så här prydligt blev det när talkogänget hade städat.  
Här ses också hur mycket av stockarna i festsalens södra vägg har bytts ut! 

 
NÄSTA TALKO PÅ  

RIGÅRDSNÄS ÄR  

LÖRDAGEN DEN 21 NOVEMBER  

KL. 11.00 
 

VI RIVER SCENEN  

OCH FESTSALENS GOLV 

TA MED KOFÖTTER 

OCH GOTT HUMÖR! 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA! 
Inget talko utan korv och läsk. 

 
Övre bilden: Först flyttade de pianot… 
Nedre bilden: Talkogänget tar igen sig i höstsolen.  


