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Kära PUF medlemmar! 
 
Här sitter jag i början av 
april månad och önskar att 
jag kunde skriva om hur 
underbart vårväder vi har, 
hur snön har smultit bort 
och isarna förvunnit från 
vikarna. Men, jag kom just 
in från gården efter att ha 
skottat en massa snö  
- igen. Nå, optimist som 
jag är så hoppas jag ändå 
att snön någon gång för-
svinner och naturen börjar 
likna visan om Gudingen 
och kniporna som väsnas i 
viken intill, alltså såsom det 
skall vara i april.  
 
Tyvärr hade vi inte i fjol möjlighet att ge ut ett höst- eller vinter-
nummer av Vassbuken innan jul. Jag vill därför börja med att säga 
hur jag känner lycka och tacksamhet över sommaren som varit.  
Vi kunde ju, trots hotet från Covid-19 pandemin, genomföra alla 
våra planerade program och uppleva glädjen över att äntligen få 
träffas på riktigt och trivas tillsammans! 
  
Det blev minsann den kultursommar vi hade utlovat och också 
mycket mer. För att vi inte skall glömma bort allt roligt som hände 
så finns här i medlemsbladet en kort resumé över fjolsommaren. 
  
Också nu, när Covid-19 pandemin äntligen har börjat ge med sig i 
år, har vi ju tyvärr nya, mörka, moln på himlen. Jag syftar förstås 
på det dystra och skrämmande världsläget med det vansinniga 
kriget som känns väldigt hotfullt för vårt land.  
  
Men nu skall vi blicka framåt mot sommarens program! Här i 
medlemsbladet presenterar vi som vanligt den kommande som-
marens händelser, skriv in dem i era kalendrar och reservera tid 
för att ta del av utbudet. Jag hoppas innerligt på att vi in-
kommande sommar igen kan genomföra alla våra evenemang, 
och ser fram emot många, härliga tillfällen att få träffa er och  
trivas tillsammans i äkta PUF-anda! Det är för er, kära medlemmar 
som vi jobbar, planerar och står i! 
 
Gun 
 
PS: Årsmöteskallelsen ser ni här bredvid. Vi håller ett kortare talko 
före mötet från kl. 10 framåt och efter mötet, kl. 14, följer vårt 
första program för året, ett besök till Porkala gamla folkskola, nu-
mera i privat ägo, vid Porkalavägen 1826.  
 
Kom med! 
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NOTISER 
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ÅRSMÖTESKALLELSE 
 
Föreningens årsmöte hålls lördagen den 28 
maj 2022 kl. 12.00 på Rigårdsnäs, adress  
Porkalavägen 1710, 02480 Kyrkslätt. 
 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
 

Hjärtligt välkomna! 

Ville Åhmans hus på Järvö.  

 
RÄTTELSE 
 
I senaste Vassbuken nr 1/2021 ingick en  
trevlig artikel on Bovik i Porkala och släkterna  
Amnorin och Åhman, skriven av Bengt  
Enoksson. I artikeln svängde Tryckfelsnisse  
tyvärr om bildtexterna, vi beklagar misstaget.  
Så här skulle det vara:  

Bengt Enokssons morföräldrar, Johns och Edith Åhmans 
hus på Bovik. 

NSU nominerade årets veteran och eldsjäl 
 
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f. utlyste i 
fjol höstas en tävling om vem som skulle utses till 
Årets veteran och Årets eldsjäl. Styrelsen tyckte då att 
vi hade bådadera i föreningen, så de föreslog Erik 
Eklund till Årets veteran och Patrick Eriksson till Årets 
eldsjäl. Båda nominerades och togs ut till finalen på 
Nyländsk Afton 23.10.2021. Tyvärr gick priserna till 
annat håll, men en rolig middag och fest fick man 
vara med om! 



 KULTURSOMMAREN 2021 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sommaren 2021 gick till historien 
som en av de aktivaste somrarna på 
länge i Porkala. När den föregående 
sommarens program nästan helt hade 
gått i stöpet p.g.a. coronapandemin 
så ville vi ju ta igen allt det vi hade 
förlorat. Och det gjorde vi ju minsann 
också!   
 
Sommaren började med en Bellman-
konsert med den imponerande Matteus 
Blad den 12 juni. Den tilltänkta picknick-
konserten hölls på grund av vädret uppe 
på danslavan och det var trevligt att 
många hade med sig picknick-mat som 
åtnjöts både under och efter konserten. 
  

Den sedvanliga sommarfesten hölls 
denna gång den 3 juli som en barnfest 
med både teater och musikunderhåll-
ning. Teater Tapir gav pjäsen Myrabell 
och Robin Hund och hans Glada orkes-
ter underhöll med svängig musik. Det 
var ett härligt mingel av barn, föräldrar 
och mor- och farföräldrar som alla njöt 
av tillställningen och av att få träffa 
varandra. Vädret var, som oftast, igen 
strålande.  
 

Den 14 juli gick sommarutfärden av  
stapeln. Målet var Rönnskär, och vår  
förening hade fått specialtillstånd att  
besöka den annars stängda ön. Kanske 
det var orsaken till att vi fick alla tiders 
deltagarrekord, ca 160 personer anlände 
i större och mindre båtar. Många kom 
också med taxibåten som vi i ordnat för 
transport. Våra egna ”hamnvakter” med 
Erik Uddström i ledningen såg till att alla 
båtar fann en bra plats att ta iland på. 
Vädret var strålande, t.o.m. för varmt 
tyckte en del! Tur nog gick det att 
simma i det varma och klara havsvattnet 
och sedvanlig picknick avnjöts på de fina 
klipporna. Sannerligen en dag att min-
nas! 
 

Den 15 juli inleddes två mycket intensiva  
kulturveckor: Det hela började med en 
fin konsert, ”Sommarmelodier i skär-
gården” med Pentti Hildén och Annika 
Gummerus-Putkinen.  
 

Sedan fick vi i rask takt två teatersällskap 
på plats; Teater Rampfeber med kome-
din ”Gräsänklingen” den 17 juli, och 
Skärgårdsteatern som gästade med att 
uppföra ”Trettondagsafton” den 26 juli. 
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Överst: Matteus Blad och Teater Myrabelle med Lena Frölander-Ulf, Linda Bondestam, 
Annika Sandelin och Johanna Edgren. I mitten Robin Hund med Tomas Järvinen och  
Henrik Strang. Nederst utfärden till Rönnskär; Bengt Enoksson berättar om holmen. 



  
_________                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Porkala Uf:s kulturella storsatsning för 
sommaren var PORKALAVISAN som 
hölls den 31 juli i samarbete med Visans 
Vänner i Helsingfors. 
 

Dagen inleddes kl. 13 med en ca två  
timmars paneldebatt ”Från folkliga visor 
till överklasskultur - vart är Visan på 
väg?” som leddes av Patrick Eriksson  
med Henrik Huldén, Désirée Saarela-
Portin och Jonna Sundberg i panelen. 
Också Frida Andersson deltog i diskuss-
ionen på distans. Mot kvällen fick vi följa 
med Visans Vänners avslutande konsert 
för jubileumsturnén Visbuss-75. Konser-
ten avslutades med Désirée Saarela-
Portins intressanta visor om kvinnoöden 
bl.a. i Porkala.och senare blev det en 
mysig medlemsfest ute på danslavan 
tillsammans med alla artisterna. 
 

Den 20 augusti gav Henrik Hulden & 
Poetic Light Orchestra en bejublad kon-
sert. Den blev en festlig inledning på 
Konsthappening-weekenden, d.v.s. Erik 
Uddströms och Pentti Aaltonens tradi-
tionella KONSTHAPPENING, som hölls 
på Rigårdsnäs den 20-22 augusti. Under  
lördagen och söndagen hölls två mini-
konserter, den första med Pentti Hildén 
och Annika Gummerus-Putkinen och 
den andra med vår egen Patrick ”Pata” 
Eriksson. 
 

Den 23 oktober förevisade dessutom  
Finlands Fyrsällskap sin nya film om  
Porkalas fyrar i festsalen på Rigårdsnäs. 
  

Föreningens redan traditionella julmys 
hölls den 20 november och, denna gång 
efter glöggen och julgröten, sjöng vi 
”De vackraste julsångerna” under led-
ning av Kyrkslätt svenska församlings 
kantor. 
 
Gun Weckman 
 
 

 
Överst:  Pentti Hildén och Annika Gummerus-
Putkinen höll en välbesökt konsert på danslavan  
i fjol somras. På bilden under ses Skärgårds-
teatern som gav Shakespeares Trettondagsafton. 
Ovan till vänster underhåller Gustav Klingstedt 
och Jonas Koivumäki med visan ”Visbussen” på 
Visans Vänners avslutningskonsert. Här bredvid 
Henrik Huldén med ”Poetic Light Orchestra”, 
d.v.s. Alina Huldén, Niklas Nylund, Barbara 
Huldén, Guido Jäger, Henrik själv, Valter Huldén 
och längst till höger författaren Kjell Westö. 



  SOMMARENS PROGRAM 2022   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                     _______ 
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VI BESÖKER PORKALA 
GAMLA FOLKSKOLA 
 
Lördagen den 28 maj 2022  
 
Föreningens vårmöte hålls lördagen 28 maj kl. 
12.00 på Rigårdsnäs. Vi håller ett kortare talko 
före mötet kl. 10-12 och efter årsmötet mötet, kl. 
14, följer vårt första program, ett besök till  
Porkala gamla folkskola Porkalavägen 1826 (en 
knapp kilometer söderut). Folkskolans nya ägare 
Marita Arvela och Petri Ahlroth tar emot oss och 
berättar om sin verksamhet där.  
Kom med! 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
BARNENS EGEN FEST 
KOMMER IGEN! 
 
Rigårdsnäs lördagen den 2 juli kl. 14-16  
  
I år är allting kanske inte som förut - men precis 
som förra sommaren ägnar vi den traditionella  
sommarfesten helt åt barnen. Hela familjen är  
naturligtvis välkommen med! Det blir musik med 
alla barnens favorit 
  

ARNE ALLIGATOR! 
 

Dessutom kommer vi att ha en hel del aktiviteter ute 
på backen under festen, och serverar hot dogs och 
annat gott.   
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

SOMMARUTFÄRDEN 
 

Onsdagen den 13 juli kl. 13.00 
 
Den här gången åker vi till Bylandet vid Stora 
Mickelskären  
 

Vi åker vi som vanligt med egna båtar.  
Vi träffas vid bryggan inne i viken, se pilen. 
 

Vi försöker ordna transport för medlemmar utan 
båt från Porkala Marin. OBS! OBS! OBS! OBS! 
Vill du ha transport från Porkala Marin, anmäl 
SENAST 15 juni till Agneta Brenner, tel: 050 3571 
418 eller epost: agneta.brenner@gmail.com.  
 

Picknick-korgarna med, förstås!  



 SOMMARENS PROGRAM 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEATERVECKOSLUT!  
på Rigårdsnäs den 29-30 juli 

 
  
 
 

Fredagen den 29 juli kl. 19.00 
 
Skärgårdsteatern turnerar med en nyskriven 
musikteaterpjäs för hela familjen! Turnén av-
slutas på Rigårdsnäs den 29 juli. Det blir ett 
musikaliskt skärgårdsäventyr för hela familjen 
med pjäsen ”Den lyckliga ön”.  
 

Biljetter, se www.skargardsteatern.fi. 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Lördagen den 30 juli  
 
Teater Rampfeber återkommer till Rigårdsnäs 
Den här gången visas komedin ”Liket i garde-
roben”. Pjäsen är skriven av Annie Klasson och 
regisserad av Marc Svahnström. 
 
Den välmenta Roger råkar köra på en dam av 
misstag. Roger får panik och vet inte vad han skall 
ta sej till, så han tar liket med sej hem. Sen gäller 
det bara att gömma undan det. Dessutom har 
Roger och hans fru Alice bjudit Kajsa och Edwin 
på middag för att fira en trevlig kväll tillsammans. 
Men nu är goda råd dyra, för vart tog liket vägen? 
 

Biljetter fås vid dörren, förhandsbeställning 
via e-post: teater@rampfeber.fi.  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

KONSTHAPPENING 
på Rigårdsnäs fredag-söndag 19-21 
augusti. 
 
Också i år ordnar konstnärerna Erik Uddström 
och Pentti Aaltonen sin traditionellt sympa-
tiska Konsthappening, med utställning av  
fotografier, konstverk, tavlor, glaskonst och 
mycket annat.   
 

På lördag kl. 15 musikinslag med Patrick Eriksson.  
På söndag kl. 15 musikinslag med Pentti Hildén. 
 
Fritt inträde, välkomna! 
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 SOMMARENS PROGRAM 2022 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MATTEUS BLAD ÅTERKOMMER  
TILL RIGÅRDSNÄS! 
 

Lördagen den 27 augusti kl. 16.00 
 
Sångaren och skådespelaren Matteus Blad är född i 
Växsjö i Sverige år 1987. Han bor med sin familj 
sedan några år i Helsingfors. Matteus är utan  
tvekan en av våra mest spännande visartister för 
närvarande. Han gjorde för ett år sedan en  
enmansföreställning om Bellman som rosades  
av recensenterna överallt där han hade uppträtt. 
Matteus uppträdde också på Rigårdsnäs i fjol.  
 

Så här presenterar han själv sin nya föreställning: 

Vägen mot vuxendomen tystar oss mer och mer. Till 
dess vi blivit anpassade och lärt oss att acceptera vår 
oansenlighet. Tills vi funnit oss i att det alltid finns  
någon som är mer värd än oss själva. Barnet vill fråga 
oss varför. Barnet är tystat. 

 

En tankeväckande, viktig monologföreställning, med 
nyskrivna visor på svenska. DET TYSTADE BARNET  
handlar om människor som kallas en belastning - de 
osynliga, förbisedda, uträknade - och ett litet,  
nyfiket barn, som vill fortsätta fråga oss, vem som 
egentligen bestämmer vårt mänskliga värde?” 
 
Kan någon pjäs vara mer aktuell nu än den här? 
 
Biljetter à 25 euro fås från www.lippu.fi 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HJÄRTLIGT TACK! 
 
I augusti 2021 fick PUF en fin donation av Viveca/Vica 
Strömsten: 30 exemplar av den nya Rembasboken till 
försäljning via PUF. Boken är en intressant historik om 
släkten Strömstens öde under 300 år och är samtidigt  
en bredare samhällsbeskrivning av livet i Porkala före 
parentesen.  Släkten Strömstens insats vid skapandet och 
drivandet av Porkala Ungdomsförening var betydande, 
och vi är ödmjukt tacksamma över deras stora insats. 
 
Ett stort tack ännu till dig, Vica, och till alla er som 
köpte boken via PUF! 



VI HÅLLER RIGÅRDSNÄS I GOTT SKICK! 
 

Kom gärna med på våra talkotillfällen på Rigårdsnäs  
och gör en insats för fastigheten!  

 
    Här på bilden ser ni hur fint det blev under höstens talkotillfällen   

     2021 när hurtiga medlemmar jämnade ut marken och avlägsnade    
       spåren från grävmaskinerna som hade hämtat fyllnadsjord.  
           Alltid finns det ju någonting som måste repareras, målas,  

                städas eller bara annars snyggas till. 
  

                         Första talkotillfället är torsdagen den 28 april kl. 16-18. 
                           Då tar vi ner presenningarna från danslavan och städar  

ut vintern från huset - alla välkomna med! 
 

                         Följande talko hålls lördagen den 28 maj kl. 10-12, 
                                   i samband med årsmötet och besöket  

i gamla folkskolan.  
 

                                                 Om övriga talkotillfällen  
meddelas via e-post  

eller på anslagstavlan.    
 

Kom med och förena  
nytta med nöje! 
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 VÅRENS TALKOTILLFÄLLEN 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 INTERVJU MED DE NYA ÄGARNA TILL PORKALA GAMLA FOLKSKOLA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Porkala gamla folkskola, som ligger några 
hundra meter från gamla Porkala by, har 
en traditionsrik och intressant historia. 
Efter parentesen ägdes skolfastigheten av 
Kyrkslätts kommun. I april 2019 såldes 
skolan till paret Marita Arvela och Petri 
Ahlroth. Gun Weckman besökte skolan i 
vintras och intervjuade de nya ägarna. 
 
Under vårt styrelsemöte i oktober kom Mag-
dalena/Lena Häggström på idén att PUF 
kunde göra en utfärd till Porkala gamla folk-
skola. Styrelsen gillade idén och Lena tog 
kontakt med de nya ägarna Marita och Petri, 
och besöket till skolan sker lördagen den 28 
maj efter föreningens årsmöte. Samtidigt 
önskade Vassbukens redaktion få en intervju 
med de nya ägarna.  
  

Sagt och gjort, undertecknad kom överens 
om en intervju, och söndagen 20 mars satte 
jag mig i bilen och åkte till skolan. Jag hade 
blivit varnad av Marita att den lilla vägen till 
skolan är i väldigt isigt skick, och att det I en 
svacka finns en djup fåra som man måste 
köra försiktigt över. Jag beslöt mig för att åka 
med familjens fyrhjulsdrivna bil, och det vi-
sade sig vara ett klokt beslut. Jag använde för 
säkerhets skull bilens navigator och ställde in 
målet på Porkalavägen 1826, och det var bra, 
för avtaget till skolan kommer väldigt plöts-
ligt och det skulle ha varit svår att hinna se 
utan navigatorns hjälp.  
 

Den lilla vägen dyker nedåt från Porkalavä-
gen och är kantad av träd. Efter en stunds 
körning ljusnar det och plötsligt ligger folk-
skolan majestätisk framför mig, på toppen av 
ett berg. Den ser ut precis som på fotografi-
erna jag sett i Porkalaböckerna. Nu är jag 
alltså framme vid mitt mål! 
 

Marita och Petri möter mig på trappan och vi 
står en stund och beundrar snickarglädjen 
d.v.s. de vackra detaljerna vid trappingången 
och runt fönstren. Sedan stiger vi in i ett 
spännande vindfång som är byggt av grova 
fasadbräder med gamla fönster infällda. Jag 
får veta att det är konstnären Zoltán Popovits 
som har byggt de nya väggarna. Han hade i 
ca 40 år ett hyreskontrakt med Kyrkslätts 
kommun som förutsatte att han gjorde repa-
rationer på huset.  
 

Till höger finns den stora skolsalen som är 
ljus och luftig med en imponerande takhöjd 
på över 4 meter. Här har Petri och Marita lagt 
ny  panel  i  taket.  De  beställde  bräder  med 
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Porkala gamla folkskolas arkitektur påminner mycket om Rigårdsnäs. Kolla gavel-
prydnaderna! Inte så  konstigt  förstås - folkskolan byggdes 1897 och förenings-
huset endast några år senare.  
 

Nedre bilden:  Marita Arvela och Petri Ahlroth möter på trappan upp till skolan. 



  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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samma profil som den gamla från en bräd-
gård i Tenala. Golvet på den fönsterprydda 
långsidan är täckt av ca 60 fyrkantiga paket 
som innehåller kutterspån från ett snickeri. 
De skall användas i nästa projektfas som är 
att riva upp salsgolvet och byta ut hela 
golvbottnet till friskt material. Här konstate-
rar Petri att de nog kommer att anställa en 
kunnig medhjälpare att göra jobbet, det är 
för stort för att orka med själv. Framför  
paketen står rader med ordentliga höga 
gummistövlar snyggt på rad och bredvid 
hänger en rad torrdräkter. Dessa används 
för vinterfiske och övriga utfärder på isen. 
 
Marita är biolog till yrket och jobbar främst 
som konsult i EU projekt. Hon har också ett 
företag, Borearctia, som ordnar natur-
utfärder på naturens villkor. Med Petris 
hjälp ordnar de, som en del av utbudet, till-
sammans vinterfiske på isen i arktiska för-
hållanden. De har haft utländska kunder 
som önskat sig extrema upplevelser, och då 
har de bl.a. kunnat erbjuda fiske på isarna i 
full snöstorm till kundernas förtjusning. Det 
är för dessa tillfällen som torrdräkterna är 
anskaffade. Petri berättar att han, innan de 
beger sig ut på isen, håller en grundlig skol-
ning om hur isdubbarna skall användas ifall 
isen ger efter. De övar t.o.m. liggande på 
marken i full mundering hur man skall an-
vända båda armarna samtidigt för att dra 
upp sig ur vaken med isdubbarnas hjälp.  
 
Stövlarna behövs för de naturutflykter  
Marita arrangerar för mindre grupper. Det 
kan gälla utfärder med naturmotiv som 
svampplockning eller fiske. Bl.a. företag 
som har rekreationsdagar för sin personal 
är målgrupper för verksamheten. De gör 
utfärder bl.a. till Källvik, Pampskatan och 
ibland till Ingå för svampplockning. 
 
I ändan av den stora salen, där antagligen 
lärarens kateder stått, har troligen Zoltan 
lagt in två mindre fönster som inte funnits 
där från början. På inre långväggen finns 
två gamla höga plåtbeklädda runda ugnar 
på var sin sida om vad som verkar ha varit 
en mellanvägg under parentesen. En fult 
inmonterad ugnslucka finns på den närm-
aste ugnen, och Marita berättar att då rys-
sarna lämnade området efter parentesen 
hade de tagit med sig de ursprungliga luck-
orna. Tyvärr fungerar endast den närmaste 
ugnen för tillfället och den används flitigt 
för att hålla utrymmet uppvärmt. 

Folkskolans renovering är ett långsiktsprojekt. Petri Ahlroth har erfarenhet av  
många tidigare renoveringar och säger att man skall skynda långsamt. 
 

Stora salen, som har fungerat som klassrum, är rymlig och där är högt i tak. 



 INTERVJU MED DE NYA ÄGARNA TILL PORKALA GAMLA FOLKSKOLA (forts.)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Vi går tillbaka ut i tamburen, och till 
höger finns ett litet rum som antagli-
gen varit slöjdsal. Det har troligen 
också använts som utrymme för 
”småskolan” som verkade parallellt 
med folkskolan och hade som uppgift 
att lära barn alfabetet och siffrorna 
och litet läskunskap så att de skulle 
klara sig bättre i folkskolan (källa: Por-
kalaböckerna). 
 

Då vi går rakt fram från salsdörren, på 
vänstra sidan om ingången till skolan, 
så möts vi igen av en mellanvägg av 
samma grova material som vind-
fånget byggts av. Här är också stora 
gamla fönster infällda. Vi går genom 
en dörr och kommer nu till den del av 
byggnaden som används som bostad. 
Till höger finns ett intressant och my-
sigt utrymme som har ett pyramidfor-
mat tälttak. Till vänster finns ett ljust 
och luftigt sovrum, och rakt fram 
kommer vi in i det stora köket. Jag 
beundrar genast konstverket som 
Zoltán har målat på köksskåpsdörrar-
na. Det föreställer landskap med böl-
jande gula sädesfält mot en blå him-
mel med moln.  
 

Jag blir bjuden på kaffe och en vack-
ert dekorerad bärpaj som Marita ba-
kat. Petri frågar mig om jag märker 
något speciellt med landskapet i mål-
ningen. Han konstaterar sedan att om 

det skulle vara ett finskt landskap så 
skulle det finnas säd, en grön skogs-
rand och sedan en blå himmel. Men 
detta är säkert ett ungerskt landskap 
med enorma sädesfält och ingen skog 
i bakgrunden, bara blå himmel. 
 

Vi talar om byggnadsprojekt och jag 
frågar Petri om han jobbar i bygg-
branschen. Han skrattar och berättar 
att han sedan 1996 jobbat som stats-
anställd ämbetsman, men har renove-
ring av gamla hus som hobby. Han 
har varit med i flera renoverings-
projekt där man försökt bevara husets 
ursprungliga material och byggnads-
sätt. Marita berättar att hon jobbat 
utomlands i ca 20 år, 15 år i Bryssel 
och 5 år i Paris. Hon och Petri träffa-
des för ca 10 år sedan och gifte sig.  
 

Runt skolhuset är tomten ganska 
igenvuxen, så man ser inte längre de 
ställen där Räfvas, Nedergård och 
Övergård låg. I de gamla Porkala-
böckerna kan man också läsa att sko-
lan har haft utsikt mot Bockviken, 
men den högväxta skogen skymmer 
numera även den utsikten.  
 

Marita frågar om Magdalena Hägg-
ström, som först kontaktade dem  
om PUF-utfärden till skolan, är släkt 
med paret som enligt Porkalaboken 
skänkte tomten för skolbyggnaden, 

Karolina och Gustaf Häggström från 
Övergård. Jag sade att det är hon 
nog, och har nu fått veta av Magda-
lena att det egentligen var det om-
nämnda parets sonhustru Matilda 
Häggström som donerade tomten 
efter att ha blivit änka efter sonen  
Johannes Emanuel. Johannes var 
Magdalenas farfars farfars bror. 
 
Silverskatten 
 

Jag tackar för kaffet, den goda tårtan 
och besöket, och går mot tamburen. 
Då frågar Petri om jag känner till den 
stora penningskatten som de hittade 
på tomten. Jag svarar att jag inte gör 
det, och då berättar han historien om 
hur de, utanför huset, med en metall-
detektor hittat ett ställe med en stor 
sten som gav ett ordentligt utslag på 
detektorn. De trodde först att det var 
en fast bergsklack, men märkte sedan 
att den rörde sig. Stenen fungerade 
som ett lock på en hålighet byggd av 
stenar. I håligheten låg en stor hög 
med kopparfärgade mynt, som till 
största delen, otroligt nog, var väl bi-
behållna. Mynten var stämplade med 
årtal och texten SM för SilverMynt 
fastän silverhalten var väldigt liten.  
 

Mynten var från 1700-talet. Musei-
arkeologer kom på plats och allting 
arkiverades och dokumenterades på 
video. Mynten fick de behålla då  
deras värde som sådant är litet. Petri 
gick efter ”skatten” och jag fick se den 
stora högen, 294 mynt, med egna 
ögon. Petri konstaterade att detta 
fynd var litet i jämförelse med den 
fina silverskatten som år 1912 hade 
upphittats på Sunds gård. Men ett 
jättespännande och intressant fynd 
var det ju i alla fall särskilt för mig 
som, som ung, läste alla Enid Blytons 
Fem-böcker och då förväntade mig 
att finna skatter i övergivna gamla 
hus! 
 

Jag tackade värdparet en gång till, 
önskade dem lycka till med reparat-
ionerna, och åkte hem nöjd och  
belåten. Och ser fram emot att igen  
besöka stället den 28 maj, efter för-
eningens årsmöte. Hjärtligt Välkomna 
med!   
 

              Gun Weckman 

Konstnären Zoltán Popovitz målade böljande sädesfält och blå himmel på köksskåpen.  



MYNTFYNDET 2022                                                                  ZOLTÁN POPOVITS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 13 - 

Fyndet av myntskatten väckte upp-
märksamhet i museikretsar sommaren 
2020. Arkeolog Niko Anttiroiko vid 
Västra Nylands museum granskade  
fyndet och fyndplatsen och genom-
förde en arkeologisk undersökning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynten som hade gömts på platsen 
var daterade mellan 1731 och 1768. 
Fyndet var antingen ett- eller och två-
öresmynt. Innan mynten gömdes 
hade de lindats in i ett tyg. Tygrester 
hade bevarats på ytan av mynten. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I artikeln här bredvid omnämns konst-
nären Zoltán Popovits ett par gånger. 
Popovits förtjänar en närmare presen-
tation. 
 

Zoltán Popovits är en ungersk-
finländsk konstnär, född 17 mars 1940 
i Eger, Ungern. Efter studier vid Uni-
versity of Colorado och Kansas City 
Art Institute flyttade han till Finland 
1965. Han studerade vid Finlands 
konstakademi och arbetade länge vid 
Kalevalan koru. 
 

Popovits har hyrt Porkala gamla folk-
skola i två repriser ca 1970-2010 och 
igen ca 2014-2018. Han arbetar både 
som traditionell bildhuggare och med 
andra konstverk och installationer. 
Han har utfört bland annat fontän-
skulpturgården i Forumkvarteret. Han 
har också arbetat med keramik och 
har verkat som lärare, bland annat i 
materialkunskap vid Konstindustriella 
högskolan 1979–1983. Som devis för 
sitt arbete har han angett "Att av-
lägsna onödigt och tillföra nödvän-
digt material". 
 

Popovits har också i olika repriser bott 
och arbetat i sitt hemland Ungern. 
Han erhöll Hungarian Cross of Merit 
2013 och utnämndes till hedersdoktor 
i Moholy-Nagy University of Art and 
Design 2007. 
 

Han är gift med musikern, flöjtisten 
Eva Hibay. Konstnärsparet bodde i 
Porkala men flyttade bort då Kyrkslätt 
beslöt att sälja byggnaden 2018.  
 

(Källa: Uppslagsverket Finland) 

   Petri Ahlroth och Mikael Salonen hittade den nya silverskatten i Porkala den 16 maj 2020. 
   Bild: Kyrkslätt kommuns hemsida. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Porkala Ungdomsförening r.f. betydde mycket för Kari. Enligt de anhörigas 
önskemål har Karis minne hedrats genom inbetalningar till Porkala uf.  



Kultur- och naturvärden både 
på land och i vattnet i Finlands 
första havsplan 
 
Finlands havsplan 2030 är nu färdig. 
Den omfattar Finlands hela territorial-
vatten och ekonomiska zon. Liknande 
havsplaner görs i hela Europa. I havs-
planen ses Porkalas områden som 

värdefulla i många avseenden: här 
finns delvis betydande naturvärden 
under vatten, här finns kulturvärden 
på land och i skärgården samt därtill 
rekreationsvärden. Kustfarleden runt 
Porkala udde, liksom också hamn-
trafiken till Kantvik, har ritats in i den 
nya planen. Antagligen kommer  
planen inte att inverka på vardagen 

eller värdet på fastigheter i Porkala. 
Damoklessvärdet i form av det allt 
emellan återkommande hotet om 
nationalpark syns lyckligtvis inte i 
havsplanen; här finns inga hänvis-
ningar till nationalpark för Porkala. 
Havsplanen i sin helhet och mera 
material om den hittas på adressen 
www.merialuesuunnitelma.fi. 
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Porkala undervattenspark 
innehåller fyra vrak 
 
För dykare har undervattensparken 
norr om Träskö blivit ett omtyckt  
utfärdsmål. ”Parken” invigdes 2018 
och innehåller fyra vrak. Varje vrak har 
sin egen undervattensskylt. Idén är att 
skydda de historiskt värdefulla vraken 
men att samtidigt öka deras tillgäng-
lighet genom att marinarkeologer och 
erfarna vrakdykare delar med sig sina 
kunskaper till andra dykintresserade.  
 

Undervattensparken omfattar fyra 
vrak: ”Alkovraket” på 8 meters djup, 
”Tunnvraket” på 19 meters djup, 
”Kanonvraket” på ca 10 meters djup 
samt ”Klinkvraket” på 14 meters djup. 
Vraken är väl dokumenterade och  
undervattensparken är omtyckt av  
dykarna. Läs mera om parken på 
adressen: www.ostersjon.fi/sv. 
 
 

Undervattensfotografi från Porkala 
undervattenspark. Fotografi: Stig  
Gustafsson/Suomen sukelluskuvaus 
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Nylandsplanen 2050 är nu 
(nästan) godkänd 
 
Den nyaste landskapsplanen trädde 
delvis i kraft 2.3.2022. Högsta förvalt-
ningsdomstolen behandlar ännu be-
svär och den s.k. Nylandsplanen 2050 
kan vinna laga kraft först när alla be-
svären har prövats i HFD. Besvären 

gäller inte Porkala  så man kan räkna 
med att planen redan gäller för våra 
områden. Inte heller här finns några 
hänvisningar till nationalpark. 
 

Nylandsplanen visat hela Porkala udd 
som landskapsmässigt kulturhistoriskt 
värdefullt område (grönrandigt) och 
en stor del av havsområdet utanför 
Porkala är skyddat både som Natura 

2000-område (gråprickigt raster) och 
som naturskyddsområde (mörkare  
blågrönt). Dessutom visar landskaps-
planen ett ”behov av grönförbin-
delse” ända från Jorvas till Porkala 
udd (streckad grön linje med pil på 
slutet). Militära områden är utmärkta 
med ljusrött. Mera information hittas 
på adressen:  www.uudenmaanliitto.fi. 

Hopp om lättare bestämmelser 
för byggande i framtiden? 
 
Markanvändnings- och byggnads-
lagen kommer att förnyas. Regering-
ens avsikt är att den nya lagen skall 
träda i kraft den 1 januari 2024.  
 

För fritidsboende i Porkala finns en 
intressant ändring på gång, som på-
minner om det svenska systemet med 
”friggebodar” och ”attefallshus” som 
kan byggas utan tillstånd. 

Enligt det nuvarande lagförslaget höjs 
tillståndströskeln för allt byggande i 
Finland så att t.ex. en stuga eller bastu 
som är mindre än 30 m2 i fortsättning-
en kan byggas utan bygg- eller annat 
lov. Så underlättas tillståndsprocessen. 
 
Samtidigt sägs dock att allt byggande 
också i fortsättningen ska följa den 
byggrätt, de byggbestämmelser och  
andra direktiv som anges i planer och 
bestämmelser som gäller byggande 
bl.a. på strandområden.  

Det verkar alltså som generalplanens 
bestämmelser om hur mycket man  
får bygga på sin tomt fortfarande 
kommer att gälla, men att man inte 
kommer att behöva söka byggnadslov 
för sådana stugor som är mindre än  
30 m2 (idag måste tillstånd sökas för 
alla byggnader över 10 m2). 
 
Framtiden får alltså utvisa hur den nya 
byggnadslagen kommer att påverka 
byggandet och boendet i Porkala! 
 

https://mrluudistus.fi/sv/ 



Yrkesfiskande med nät och ryssja god-
känns nu i Porkala, i privata vatten  
 
Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde är en offentlig-
rättslig förening, vars uppgift är att utveckla  
fiskerihushållningen inom sitt område samt främja 
samarbetet mellan sina medlemmar. Föreningens 
område omfattar också vattenområdena kring 
Porkala udd. Föreningens stämma godkände 
12.4.2022 en ”nyttjande- och vårdplan” för bland 
annat nät- och trålfiske, vilket ger yrkesfiskare rätt 
att fiska kommersiellt i samtliga vatten i Porkala  
- också i alla privatägda vatten.  
 

Beslutet har väckt uppseende och dess laglighet 
betvivlas av flera vattenägare. Många privata 
ägare till vattenområden har ”blivit tagna på säng” 
eller inte ens fått meddelande om stämman som 
hölls 12.4.2022. Ofta är ju de privatägda vattnen 
sammanslutningar eller dödsbon och då kan det 
gå så att ingen kontaktinformation har hittats 
(eller sökts…).  
 

Vattenägare som inte fått meddelande om stäm-
man rekommenderas att kontakta Kyrkslätt-
Sjundeå å fiskeriområde för att få klarhet i hur  
fiskerätterna fungerar, särskilt också gällande de 
ersättningar som borde ha betalats ut redan i 
samband med spinnfiskelagen. Enligt uppgift har 
endast ägare till ca 3 700 ha vatten hittills fått er-
sättning (av sammanlagt ca 22 800 hektar). 
 

www.kyrkslatt-sjundeaafiskeriomrade.fi 
 
Kräver vattenägarens tillstånd 
 
På kartan till höger ses fiskeriområdets utredning 
om vattenområden som lämpar sig för kommersi-
ellt fiske med nät och ryssja (orange områden) 
och trål (gula områden). De ljusblå fläckarna är 
skyddsområden.  
 
Så här förklaras kartan i fiskeriområdets rapport: 
 

Bild 16. Områden som lämpar sig väl för kommersi-
ellt nät-, ryssje- och trålfiske i Kyrkslätt-Sjundeå å 
fiskeriområde. Från kartan har man gränsat bort  
naturskyddsområden och områden som begränsas 
på grund av vandringsfisk. Man har inte avgränsat 
områden med bosättning nära stränderna eller  
allmänna badstränder, som bör lämnas utanför  
fisket. Ett undantag utgörs av sådant fiske som  
utövas med tillstånd av vattenägaren, detta kan man 
komma överens om fall för fall. Som väl lämpat  
trålområde har man grovt definierat till söder och 
öst om Porkala udd, i enlighet med djupkurvor och 
utanför farleder. 
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Den kända illustratören Bosse Österbergs bild om hur markägaren  
uppfattade spinnfiskelagen 1997.  (Publicerad med specialtillstånd) 


