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Våren vaknar i Porkala
Svanarna har övervintrat för andra vintern i rad i ett isfritt
hav utanför Porkala. De sista snöplättarna smälter bort
som smör i vårregnet och de första fästingarna har redan
påträffats - akta er för dem också i år! Och så här i medlet
av april är det dags för det säkraste vårtecknet, d.v.s. det
exemplaret av Vassbuken som du håller i handen nu.
Snart är det vår på riktigt, sedan kommer båtarna ut och
så puttrar det behagligt ute på fjärdarna igen.

Nationalparken avvärjd
- för denna gång
Förra året i Porkala dominerades av bråket kring nationalparkens kommande eller inte. I medlet av januari kom
äntligen beskedet att den nya nationalparken föreslås
komma till Hossa i Suomussalmi och att statens områden
i Porkala görs till naturskyddsområden. Det verkar som
om vårt idoga arbete faktiskt bar frukt!
Striden är kanske ändå inte vunnen, även om vi vann den
här omgången. Miljöministeriet gör nu en ny utredning
över hur strandområdena i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå
kan skyddas och hur friluftsverksamheten kan utvecklas.
Men det faktum att havet utanför Porkala görs till naturskyddsområde innebär samtidigt sannolikt att man inte i
framtiden heller kommer att acceptera det slitage tusentals turister skulle åstadkomma.

Svanfamilj utanför Pampskatan på nyårsdagen 2016

I sommar skall vi fira - igen!
I år har det gått 60 år sedan Porkala återficks. Den 26 januari 1956 lyftes gränsbommen till Kyrkslätt och efter det
fick Porkalaborna se sin hembygd igen efter 11 år i exil.
Vi har under två tidigare höstar ordnat "minnenas eftermiddagar", där tiden före och efter evakueringen har behandlats och vi kommer att uppmärksamma jubileumsåret på olika sätt under den kommande säsongen.
Det har också gått 140 år sedan författaren Arvid Mörne
föddes och precis 70 år sedan han dog. Mörne var en av
de stora skalderna och författarna efter förra sekelskiftet,
men han har dess värre glömts bort under modern tid.
Mörne bodde under somrarna i Porkala och stödde aktivt
Porkala uf:s verksamhet. Hans dikt "Nylands vapen" är
faktiskt tillägnad Porkala uf.
Vi vill nu uppmärksamma Mörne och ordnar i augusti ett
symposium om Mörnes diktning, författarskap och anknytning till Porkala. I samband med det ordnas också en
viskonsert med nykomponerade visor av Mörnes dikter.
Missa inte det tillfället, kära vänner!

Men märkligt nog tycks det hela tiden komma nya hot
mot vår lugna och vackra miljö i Porkala. Nu skall vi klassas som nationellt värdefullt landskap och också samtidigt som nationellt värdefullt kulturlandskap. Vi får återkomma senare till dessa frågor då vi vet mera, det finns
tyvärr all orsak att hela tiden vara på sin vakt .

Bryggan förnyas i storsatsning
Årets stora satsning på Rigårdsnäs är förnyandet av bryggans yttersta kista. Under våren och försommaren rivs
den gamla bryggkistan och en ny kista kommer att placeras på samma ställe. Den nya bryggkistan byggs av Ulf
Wikström i Karis och hela arbetet beräknas vara slutfört
till sommarfesten. Också medlemmarna kan hjälpa till
med arbeten i samband med bryggans förnyande, här i
Vassbuken är kallelse till vårens talko!

Årsmöte och sommarprogram
I Vassbuken finns också kallelse till årsmötet lördagen
den 28 maj kl. 12.00 på Rigårdsnäs. På mötet informeras
också om sommarens program och planerna som berör
Porkala. Väl mött på årsmötet och välkomna med på alla
andra fina programpunkter i år igen!
Trevlig vår önskar
Patrick

MINNESVÄRD MINNENAS EFTERMIDDAG
Till allra först en snabb återblick på
förra hösten. Minnenas eftermiddag med julgröt och glögg gick av
stapeln i fjol den 14 november
2015 på Rigårdsnäs. Ca 60 personer hade samlats för att se film och
höra äldre Porkalabor berätta om
Porkala från förr.
Det blev en fin och stämningsfull eftermiddag med många "nya" gamla
minnen. Titus Poutanen visade först
sin film Bror om bröderna Elmer och
Erik Eklund. Filmen var gjord som ett
internationellt elev- och samarbetsarbete i Arcada. I den finstämda dokumentären fick vi uppleva några
dagar i bröderna Eklunds liv under
våren i fjol.
Därefter intervjuades i tur och ordning Solveig Åhman, Sture Häggström och Erik Eklund av ordföranden alias "Prat-rick Skravlan". Solveig
Åhman berättade om sin barndom
på Rönnskär, i bland helt dråpligt
roligt och ibland mycket stämningsfullt och detaljerat. Sture Häggström
fortsatte med sina intressanta minnen från tiden kring och efter parentesen, blandat med historier från de
sju haven där han rört sig som sjökapten. Till sist fick vi höra Erik Eklund
berätta om evakueringen till Snappertuna och om återkomsten till Porkala 1956.
En god julgröt serverades av Charlotta och Magdalena Häggström, som
med hjälp av sina ungdomar stod för
hela serveringen. Det var faktiskt så
gott att julgröten den här gången
tog slut, men alla fick ju ändå "var sin
släng av sleven".

En glad tomte och skojig skylt hälsade medlemmarna välkomna. Foto: Erik Uddström

Titus Poutanen berättade om sitt internationella elevprojekt som ledde till filmen
"Bror", som visar några dagar i bröderna Elmer och Erik Eklunds liv i Porkala.

Eftermiddagen hade hunnit övergå i
en mörk senhöstkväll innan de pratglada medlemmarna hade diskuterat
färdigt minnena för den här gången.
Vi får återkomma med mera minnen
igen senare!

Sture Häggström, Solveig Åhman och Erik Eklund intervjuas av "Prat-rick Skravlan".
Foto: Erik Uddström

PRICKA IN DATUM FÖR SOMMARENS PROGRAM !
Sommarfest lördagen den 2 juli
Sommarfesten på Rigårdsnäs, lördagen efter midsommaren
är en gammal tradition. Nu samlas vi igen på Rigårdsnäs,
kanske litet festligare än vanligt eftersom vi samtidigt firar
60 år efter Porkala-parentesen.
Huvudprogrammet för barnen blir den här gången barnmusikorkestern FlipFlop, som underhåller med både glad
och fartfylld men också tankeväckande visor. Och dessutom
förstås marknad och mingel med lotteri, våfflor och annat
smått och gott...

Sommarutfärd onsdagen den 13 juli
Den här gången går sommarutfärden till Pampskatan på
Porkala uddes sydspets. Pricka in datumet nu, mer information senare.

Teatergästspel lördagen den 30 juli
Teatergruppen Rampfeber gästade ifjol Rigårdsnäs med
kriminalkomedin "Arsenik och gamla spetsar". Nu kommer
de igen, med den nyskrivna pjäsen "Kan ni vänta på oss", en
pjäs som utspelas i skärgårdsmiljö, regisserad av Robert
Hedengren.

Arvid Mörne-symposium och
medlemsfest lördagen den 20 augusti
Diktaren, författaren och litteraturhistorikern Arvid Mörne
bodde under somrarna i Porkala och många av hans verk
präglas av hans vistelse där. Mörne hade sin skrivarstuga
ute på Porkala udde och skrev där mycket av sin prosa och
lyrik som på sin tid blev mycket uppmärksammad.
Inspirerad av Porkala skrev Mörne bl.a. visorna ”Båklandets
vackra Maja” och ”Nylands vapen”, den sistnämnda faktiskt
tillägnad Porkala ungdomsförening uf. "Båklandet" anses
hänvisa till Rönnskärs fyr och många av de äldsta Porkalaborna påstår sig veta vem som var den vackra Maja...
Med anledning av att det blir 140 år sedan Mörnes födelse
och 70 år sedan hans död vill Porkala uf lyfta fram denna
nationellt betydande skald genom att arrangera ett symposium kring Mörne på Rigårdsnäs.
Symposiets program delas upp längs hela eftermiddagen,
läs mera om detta på nästa sida.
Efter symposiet ordnas dessutom en medlemsfest, reservera alltså både eftermiddagen och kvällen! Mera information
senare!

Arvid Mörne, en av våra stora sekelskiftesdiktare.
Bilden av den unge Mörne är från P. O. Barcks bok
"Arvid Mörne och sekelskiftets Finland".

KULTUR: SYMPOSIUM OM ARVID MÖRNE
En av sommarens höjdpunkter blir
Porkala uf:s stora satsning på ett
symposium om diktaren, författaren och litteraturhistorikern Arvid
Mörne, lördagen den 20 augusti
2016. Missa inte detta unika tillfälle
till en ny form av kultur på Rigårdsnäs!
I början av 1900-talet arbetade Arvid
Mörne som föreståndare för Mellersta
Nylands Folkhögskola i Finns och fick
kontakter kring hela Nyland. Mörne
blev också god vän med Richard Kallström från Sunds och köpte senare av
honom en tomt vid Seppviken, som
fick namnet Vikanäs.
Ute på Seppudden byggde Mörne
också sin skrivarstuga, där han sedan
kom att skriva mycket av sin prosa
och lyrik som på sin tid blev mycket
uppmärksammad. Många av Mörnes
dikter och mycket av hans prosa är
skrivna I Porkala och inspirerade av
hans kärlek till skärgårdslandskapet i
Porkala.
i föreningens fina bok "Porkala - byn
vid havet" berättas om Mörne och
hans vistelse i Porkala. Boken avslöjar
också vem som var den "riktiga" Maja i
Mörnes vackra "Sjömansvisa", som
senare blev känd som "Båklandets
vackra Maja". Det får vi säkert höra
mer om i sommarens symposium...

140 år sedan Arvid
Mörnes födelse
Det är i år 140 år sedan Mörnes födelse och 70 år sedan hans död. Mörne
har under de senaste årtiondena fallit
rätt mycket i glömska, därför vill vi
fästa uppmärksamhet på denna vår
"sekelskiftesskald” och lyfta fram hans
verk särskilt till de yngre generationerna.
Symposiet riktar sig till alla, både de
som är bekanta med Mörne från tidigare men också de som nu önskar lära
sig mer om honom. Symposiets preliminära program är följande:

Litterär eftermiddag

Arbetsgrupp

Symposiet inleds på eftermiddagen
med en litterär presentation av Arvid
Mörne och hans liv i Porkala. Författaren Tove Fagerholm har forskat kring
Mörne och berättar om hans författarskap och litterära betydelse. Det varvas med dikter som deklameras av
skådespelaren Riko Eklundh. Redaktör Stina Bäckström, som deltog i
föreningens minnesgrupps arbete att
samla historiskt material om Porkala,
berättar om Mörne i Porkala. Vi få också träffa författaren och läraren Jan
Nåhls, 1995 års vinnare i Arvid Mörnetävlingen, samt antikvariatshandlaren
Andrew Eriksson.

För projektet har anställts en koordinator, kulturproducent Jessica Thurin. I arbetsgruppen sitter dessutom
Porkala UF:s ordförande Patrick Eriksson, Mörne-specialisten Tove Fagerholm, redaktören Stina Backström
och författaren Jan Nåhls. Arbetsgruppen strävar till att göra Mörnesymposiet till en betydelsfull kulturhändelse i Sommar-Finland.

I en paneldiskussion får publiken
möjlighet till diskussion och frågor.
I planerna ingår också att under symposiet visa fotografier som är insamlade av Porkala uf:s minnesgrupp.
I samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f., som arrangerar Arvid
Mörne-tävlingen vartannat år, hoppas
vi också få med den nyaste tävlingsvinnaren som utses i maj 2016. SFV
har deltagit och rådgivit i symposiets
planeringsarbete, det tackar vi för!

Nya visor till
gamla dikter
Som avslutning på Mörne-symposiet
ordnas en unik viskonsert med nya
visor till Mörnes dikter. Vi kommer att
få höra bl.a. Frida Andersson, Carita
Holmström, Henrik Huldén, Lasse
von Hertzen, Sara Selenius och Jonas Koivumäki & Jonna Sundberg
sjunga egna nya tonsättningar av
Mörnes dikter. Det blir en spännande
urpremiär med "nya visor till gamla
dikter". Med viskonserten vill vi nå ut
också till den musikaliskt intresserade
publiken i alla åldrar, samtidigt som vi
hoppas kunna presentera nya tonsättningar av Arvid Mörnes dikter med
många av våra bästa visartister.

Från ankdamm till
öppet hav?
Författaren Tove Fagerholm beskriver Arvid Mörne bl.a. så här:
"Arvid Mörne var giganten i sin diktargeneration. Hans dikter går ständigt i
dialog med tiden. Den historiska verkligheten genomsyrar dikten.
Mörne svek aldrig sitt trefaldiga patos:
patriotismen, svenskheten och kärleken
till de små och fattiga. Stadigt förankrad i finländsk jord blir han samtidigt
människosläktets talesman.
Han blev Porkalabygdens skald. Dikten
Nylands vapen tillägnade han Porkala
ungdomsförening. Det fria havet var en
central symbol i Mörnes diktning. Vi har
all anledning att minnas havets orädda
poet och humanist.
Varför skulle vi förminska vårt öppna
hav till en ankdamm?"

NATIONALPARKEN
Nationalparken
avvärjdes - för tillfället
Det var många Porkalabor som drog
en suck av lättnad då de hörde nyheten att miljöminister Kimmo Tiilikainen i januari hade fattat beslut att
för regeringen föreslå att den nya
nationalparken skall placeras i Hossa
i Suomussalmi i stället för Porkala.
Det politiska beslutet var denna gång
välgrundat: I Suomussalmi var invånarna och företagarna helt enhälliga om
behovet av nationalpark i de vidsträckta naturområdena i Hossa, där det allaredan finns en långt utbyggd infrastruktur, friluftsleder och fungerande
service för turism. I Porkala gick man
däremot praktiskt taget "man ur huse"
för att hindra nationalparkens kommande till Porkala. Resultatet hade
oundvikligt blivit ett enda skövlande av
vår ömtåliga skärgårdsnatur ifall de
beräknade turistströmmarna på flera
tiotals tusen besökare per år skulle ha
blivit verklighet.

Porkala får
skyddsstatus?
I beslutsförslaget föreslås också att
det inrättas ett nytt naturskyddsområde i Porkala och att ca 0,5 miljoner euro skall reserveras för utredningar och åtgärder i anslutning
till naturskyddsområdet och rekreationstjänster.
Miljöministerns beslutsförslag lyder till
denna del så här: "I de statligt ägda
områdena i Porkala inrättas genom
förordning av statsrådet ett naturskyddsområde. Området ska utöver de
land- och vattenområden i Kyrkslätts
och Ingå skärgård som samtidigt är
Naturaområden även inbegripa grund i
allmänna vattenområden på öppna
havet där det förekommer gott om blåmusslor och rödalger. Informationen
om undervattensmiljön i anslutning till
dessa grund kommer att kompletteras.

Så här skulle nationalparken ha sett ut enligt de olika alternativen som diskuterats.
Bild: Yle (internet)

Även skyltningen och annan serviceutrustning kommer att förbättras i de statliga områdena. I samarbete med olika
aktörer kommer det dessutom att göras
en utredning om hur kust-, skärgårdsoch havsområdena i Kyrkslätt, Sjundeå
och Ingå ska skyddas och utvecklas för
att olika mål ska kunna samordnas och
samarbetet kring produktionen av rekreationstjänster ordnas."

Vad händer sedan?
Vi får nog räkna med att nationalparksentusiasterna inte ger upp ännu. På
olika naturskyddshåll har man ända
sedan 1970-talet gång på gång försökt
driva igenom tanken på nationalpark i
Porkala. Tyvärr finns det fortfarande
krafter som i namnet av naturskyddet
vill exploatera naturen och hämta trafik
och turistströmmar till den ömtåliga
och värdefulla naturmiljön i Porkala
med omnejd.
Det är skäl att ännu konstatera att detta är miljöministerns förslag till regeringen, beslutet har inte ännu fattats.
Porkala uf följer därför noggrant med
den fortsatta beslutsfattningen och
också med alla andra planläggningsfrågor som berör Porkala.

Pampskatan , januari 2016.

BRYGG- OCH VÅRTALKO !
Vintern städas undan, danslavens presenning
tas bort och vi reparerar det gamla bryggfästet
lördagen den 23 april kl. 12.00 på Rigårdsnäs.
Alla är välkomna, det finns många olika sorters jobb
som skall utföras när vi städar bort vintern. Och så
brukar vi ju grilla litet korv och sånt...

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE !
Porkala Ungdomsförening r.f:s medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 28 maj kl.
12.00 på Rigårdsnäs, adress Porkalavägen 1710,
02480 Kyrkslätt.
På årsmötet behandlas alla stadgeenliga ärenden,
dessutom informeras medlemmarna om nuvarande
planer som berör Porkala.

