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VVaassssbbuukkeenn  110000  åårr  
  
  

I vår egen bok "Porkala - byn vid havet" kan vi läsa följande: "Den 20 
januari 1907 beslöt man börja utge en tidning som skulle innehålla 
gamla sägner och folkvisor som fortfarande var i omlopp på orten. Man 
tillsatte en redaktionskommitté. Programkommittén för mötet hade 
redan sammanställt en tidning som fick heta Hvassbuken. På följande 
möte läste man högt ur den." 
 
Tack vare minnesgruppen vet vi alltså, att vår medlemstidning fyller 
jämna år i år. Sedan har ju tidningen ibland utkommit rätt sporadiskt 
och dess utgivning under tiden före och efter parentesen är åtminstone 
för den nuvarande redaktören höljt i dunkel. 
 
I samband med att föreningen 
återupplivades på 1980-talet fira-
des också föreningshusets 80-års 
jubileum sommaren 1988. Till 
detta tillfälle utkom ett nummer 
av Vassbuken (se bilden). Pär-
men är för hand textad och 
dekorerad av Viola Backman, 
medan vinjetten på huset och den 
då splitternya danslaven är gjord 
av Patrick Eriksson.  
 
Efter en paus på nästan 10 år 
började Vassbuken igen utkom-
ma med två nummer per år 
fr.o.m. 1997, då med Thorvald 
Backman som energisk redaktör. 
När Thorvald samtidigt var en av 
minnesgruppens huvudaktörer 
fick vi ofta läsa intressanta 
artiklar om Porkala i gamla tider.  
 
År 2004 övertogs redaktörskapet av Patrick Eriksson, som senare fått 
hjälp av bl.a. Johan Aaltonen och Erik Uddström.  
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RRiiggåårrddssnnääss  
  
  

Det nyligen förnyade ppllååttttaakkeett  oocchh  ssttuupprröörreenn har under några år 
utsatts för väder och vind, för att den galvaniserade plåten skall få ett 
bra underlag för målning. Nu är det rätt tid att måla det och 
målningsentreprenaden har getts åt företaget P & M Väätäinen Oy från 
Esbo. Arbetet leds av Markku Väätäinen. Taket blir mörkt grafitgrått.  
 
UUpppprruussttnniinnggeenn  aavv  ffeessttssaalleenn,,  
ttaammbbuurreenn  oocchh  sscceenneenn inleds i 
höst. Efter årsmötet den 26 maj i 
år öppnade vi väggarna i festsalen 
och tittade under tapeten. På 
väggen mot köket hittades en 
gammal fuktskada i timmer-
stockarna, så vi blir tvungna att 
förnya en del av stockväggen. På 
gårdssidan verkade väggen att var 
i bättre skick.  
 
Efter sommarfesten i slutet av augusti planerar vi att riva de gamla 
tapeterna och inleda de elektriska arbetena samtidigt som väggens 
timmerstockar gås igenom och repareras till den del det behövs.    

 
Bästa medlem! Detta projekt blir ett av 
föreningens största på många år och 
det kommer att bli både arbetsdrygt 
och ekonomisk betungande. Vi är 
tacksamma för all hjälp i form av 
ekonomiska bidrag och frivilligt 
arbete. Vi ta också gärna emot idéer 
och förslag på lämpliga entreprenörer 
och helst också donatorer. All hjälp 
kommer att behövas och vi försöker så 
mycket som möjligt undvika att ta 
betungande lån. 
 
Här ses ett av festsalens tapetlager från parentesen. 
Tapeten har varit uppspänd på gamla papplådor, 
sannolikt ryska patronaskar. 
 

  
 

PPlloocckk  uurr  PPaattaass  ggrryyttaa  
  
  

Kära medlem, 
 
I skrivande stund har solen gått ner efter över en brådmogen för-
sommardag, som varslar om en lika varm och solig sommar som i fjol. 
Numera upplever man ju en viss osäkerhet när solen skiner och 
fåglarna kvittrar; antingen är det fara för alltför stark uv-strålning eller 
så hämtar fåglarna med sig farliga virus, eller så drabbas man bara av 
en allmän olustkänsla för de klimatförändringar vi går emot. För att 
inte tala om den gröna sörja som snart kommer att fylla våra vikar... 
 
Men vårt kära Porkala vilar oförändrat i det klara solljuset. Samma 
klippor gladde Arvid Mörne då han skrev om Båklandets vackra Maja, 
samma vågskvalp inspirerade Anki Lindqvist att tonsätta Rigårdsnäs-
valsen och samma solljus glittrar över ditt eget paradis någonstans på 
Porkala udde. 
 
Åren kommer och går, Porkala UF består. Likaså styrelsen, som 
omvaldes i sin helhet detta år på årsmötet 26.5.2007. Tack styrelsen för 
oförtrutet stöd och hjälp och arbete föreningen till fromma! Utan aktiva 
medlemmar finns det ingen förening, utan förening finns det inget 
föreningshus och utan föreningshus finns det ingen samlingsplats i 
Porkala. Styrelsen har slagit fast sommarens program, som du hittar på 
annan plats i denna anrika avisa. Anrik, ja visst, det har faktiskt gått 
jämnt 100 år sedan "Hvassbuken" utkom första gången! Läs mera om 
detta på annat håll i bladet. Vassbuken utkommer nu dessutom tionde 
året i rad. Det är ingen ände på alla jubileum... 
 
Ännu får vi läsa om att taket skall målas i år och att vi planerar att 
renovera festsalen, scenen och tamburen ännu detta år.     
 
Inga omedelbara faror i form av gruvinmutningar, oöverlagda 
områdesplaneringar eller andra galenskaper verkar att hota denna 
sommar.  Låt oss alltså fira en skön, solig, varm, härlig sommar i 
Porkala, rikets bästa udde! 
 
Vi ses på Rigårdsnäs, hoppas 
 
    
  



  
  
  
  

SSoommmmaarreennss  pprrooggrraamm  22000077::  
  

  
3300  jjuunnii  SSoommmmaarrffeesstt på Rigårdsnäs. 

Massor med skojigt program, 
bl.a. Djungeltrumman med 
Arne Alligator, lotteri, pil- och 
yxkastning, lopptorg, servering 
m.m. Se sista sidan!  

 
1111  jjuullii Teaterbesök på RRaasseebboorrggss  
   sommarteater, där de i år visar 

  pjäsen "Underbara herrar i hatt" 
  (The Full Monty) med Kim Snygg 
  i huvudrollen. Teatern börjar  
  kl.19.00. Anmälningar till Agneta 
  Brenner, telefon 050-357 1418 

    senast på sommarfesten! Vi tar 
    oss till teatern på egen hand.  
 
1188  jjuullii BBååttuuttffäärrdd.. Ifall vi får landningstillstånd  
   på Rönnskär åker vi dit. Mer information  
   om detta på föreningens anslagstavla på  
   Rigårdsnäs. Om du behöver transport,  
   kontakta Erik Eklund, telefon (09) 298 4435  
   eller 040-835 3219.  
     
2255  aauugguussttii MMeeddlleemmssffeesstt, detta år igen som kräftskiva  
   på RRiiggåårrddssnnääss kl.19.00. Anmälningar till  

  Agneta  Brenner, telefon 050-357 1418  
   senast 15.8. Vi beställer kräftor till dagens 
    pris. Egen dryck medtages. Det går också 

  bra att ta med sig egna kräftor. 
 
    
   Rätt till ändringar förbehålls.  
   Följ med anslagstavlan vid Rigårdsnäs! 
 
 
 
 

 
 

AAnnddrraa  aakkttiivviitteetteerr  ppåå  RRiiggåårrddssnnääss::  
  
 

SSoommmmaarrkkoonnsseerrtt  mmeedd  LLyyrraann  oocchh  
AAkkaaddeemmeenn  ppåå  llöörrddaaggeenn  ddeenn    
1188  aauugguussttii  
  
I samband med sin traditionella 
"skärikeikka" uppträder Akademiska 
damkören Lyran och Akademiska 
Sångföreningen för första gången på 
Rigårdsnäs. Missa inte detta tillfälle!  
 
 
 

VViissmmaattiinnéé  mmeedd    
PPeennttttii  HHiillddéénn  &&  CCoo    
ssöönnddaaggeenn  ddeenn  2266  aauugguussttii    
 
Den redan traditionella konsthappeningen 
på Rigårdsnäs tar sig i år formen av en 
vismatiné tillsammans med Pentti Hildén. 
Pentti spelar gitarr och renässansluta och 
har gjort sig känd som en kunnig under-
hållare, med en varierande repertoar allt 
från medeltida melodier till Bellman och 
moderna visor. 
  
  
              Pentti Hildén 
  
   
AAkkttiivvaa  fföörräällddrraarr  får gärna ordna fritidsaktivitet på Rigårdsnäs. Allt 
från seglingsskola till utelekar, frågesporter och mångkamp, för barn i 
lekis- och skolåldern. Dagen kunde lämpligen avslutas med grillfest för 
både barn och föräldrar. Ring Agneta Brenner, telefon 050-3571 418.  
 


