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Med kärlek till Pörtö skärgård

För alla med rötter, minnen och kärlek till ön Pörtö med omnejd i sydöstra delen av Sibbofjärden, har

boken Pörtö skärgård en given plats i bokhyllan. Det är föreningen Pro Pörtö som står bakom verket,

med Thure Malmberg – tidigare medarbetare på Hufvudstadsbladet och sedan många år skribent i

Skärgård – som primus motor.

Ön har befolkats av allehanda havsfolk – allt från fiskare och båtbyggare till lotsar, sjömän och

fyrvaktare. I dag är antalet fast bosatta lätträknade, men närheten till huvudstaden gör Pörtö till ett

populärt tillhåll för fritidsbosättning. Vi-känslan och samhörigheten går inte att ta miste på mellan

bladen i boken. Berättelserna om årligt återkommande kulturevenemang, begivenheter för barn och

sommarcaféet “Kafimysson” bevittnar om eldsjälar och ett engagemang som sällan hittas på större

orter. Gemenskapen lever mellan och vidare genom generationerna.

Boken är uppbyggd i olika kategorier, men gemensamt för alla är minnesglimtar som lyfter fram en

specifik händelse, en speciell person eller företeelse. Det kan handla om handelsboden som gick

under namnet Lilla Stockmanns, om hur fattighuset i centrala Helsingfors av misstag ropas in på

auktion och blir ett populärt pensionat på Pörtö, eller hur ungdomarna på ön firade midsommar i

medlet av 1960-talet.

Intressant är historien om Agathon Fabergé (son till den kände juveleraren) som på sparkstötting

flydde undan bolsjevikerna och småningom blev sommargäst med sin familj på Pörtö. Närheten till

Estland gjorde också Pörtö till en naturlig anhalt för estniska flyktingar under kriget. Då låg Pörtö i

frontlinjen i Finska viken och i Pörtös vatten rörde sig både tyska minsvepare och sovjetiska desanter

(luftlandsatta sabotörer eller spioner).

Största behållningen ger verket till dem som redan har en speciell plats i sitt hjärta för Pörtö. Men

den gemenskap som Pörtöborna uppvisar, gör dem väl värda en egen hembygdsbok.
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