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böcker
som
finns
i
Byarådets
antikvariat.
Vinsten
från
bokförsäljningen går till gott ändamål bl.a.
till
att
aktivera
skolelevernas
läsintresse. Kontant betalning, helst
med jämna pengar.

Årsmöte
Byarådets årsmöte hålls söndag
18.3.
kl
18.00
i
uf-lokalen.
Stadgeenliga
ärenden
inklusive
kommande verksamhet behandlas.
Välkomna! Servering.

Födda i byn år 2011
Isis Elisabeth Fred f. 18.1.2011
Reino Ilmari Aukusti Koski f. 4.4.2011

UF Havsbandet informerar
Årsmöte med stadgeenliga ärenden
hålls söndag 19.2. kl 18.00. Alla
hjärtligt välkomna att diskutera och
slå fast verksamheten i och kring
lokalin för detta år. Kaffe med dopp
serveras.

Avlidna
Olof Torleif Snygg
f. 30.12.1936 d. 15.1.2011
Else Elvira Berg
f. 17.7.1921 d. 30.3.2011
Edit Lindberg
f. 11.8.1908 d. 3.4.2011
Karl Edvin Ahlskog
f. 2.4.1928 d. 7.8.2011
Elsa Marita Lisa Dorotea Lund
f. 31.12.1927 d. 1.9.2011

Fotokurs
hålls i lokalin 11.3. och 25.3. kl 18-20
under ledning av Micke Weckström.
Teori, praktik och bildbearbetning.
RSHF informerar
Anmälningar till årsmötet 3.3.2012
tas emot av Maj-Len Vestergård 0500
364 795. Gemensam busstransport
med start kl 17.00 från Södra
Vallgrund Handelslag ordnas till Solf
Gästgiveri där vikingamiddag upplevs
efter årsmötet.

Ansökan om eftisplats
Ansökan om kommunens eftisplats vid
Vallgrund eftis läsåret 2012–2013
angående morgon- och eftermiddagsverksamhet för årskurs 1–2, samt för
elever i årskurs 3–6 med särkilt stöd
kan
göras
elektroniskt
senast
17.2.2012. Ansökningsblankett finns
på www.korsholm.fi under ”Mera
aktuellt”

Böcker
Huvudbiblioteket i Smedsby säljer
avskrivet material 6.2.–2.3.2012.

Ransoneringstider

Inspirerad av detta håller antikvariatet
i Sommaröhallen öppet en lördag i
mars, då böcker och serietidningar
säljs och emottages. Lördagen den
10.3.2012 kl 9.00 – 13.00 kan du
välja och vraka bland hundratals

Ännu på 1930-talet såldes socker i
form av en konisk topp, den så kallade
sockertoppen. Det förekom två olika
storlekar 10 kg samt 5 kg. Man kunde
ju naturligtvis köpa hela toppar men
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vanligtvis köptes sockret i bit som
butiksbiträdet högg i bitar med en stor
och bred sockeryxa. Hemma delade
man den i mindre bitar med en
sockersax.

tömmar i stället för de styva
cellulosablandade rep som såldes i
affärerna.
Polisen
övervakade
ju
naturligtvis den illegala handeln och
ofta kom man tomhänt hem med en
böteslapp i fickan.

Under kriget var ju så gott som all
livsmedel ransonerad. Man hade blivit
tilldelad
livsmedelskort
enligt
familjemedlemmarnas antal. Vid inköp
skulle man så uppvisa kortet som var
försett med kuponger vilka klipptes
bort enligt den mängd man köpte.

Det bör tilläggas att bönderna även
hade en skyldighet att leverera
livsmedel till staten men här ute i
skärgården var det nog inte så många
lägenheter som var av den storleken.
Motorpetroleum fick man sig tilldelad
om man använde motorbåten i yrket
som t.ex. lotsarna och lyspetroleum
delades ut i mycket begränsad
omfattning så därför var det nog den
osande karbidlampan som kom till
användning.
Trots
den
svaga
belysningen
var
mörkläggning
påbjuden och för att få den effektiv så
skulle man täcka för utifrån med filtar
eller någon segelduk.

Sockret var ju naturligtvis belagt med
sådan begränsning. Nu såldes sockret
enbart
som
bitsocker
och
vid
hemkomsten var det vanligt att man
begränsade användningen ytterligare
genom att klippa sockerbitarna i
mindre bitar. Hemma hos oss fick var
och en sin ranson som man fick
använda efter eget behov och var man
slösaktig fick man gott vara utan till
nästa tilldelning. Sackarin använde
man
som
sötningsmedel
vid
matlagning.

Gummi var det mycket ont om och i
stället för cykeldäck använde man en
ring
bestående
av
en
massa
fjäderförsedda träklossar som gjorde
att cyklandet blev mycket tungt.

Sockret
fick
man
ju
från
sockerbetsodlingar som kommit i gång
i södra Finland och kanske i någon
mån
även
från
Sverige
men
kaffeimporten var helt avstannad
liksom
övriga
importvaror.
Surrogatkaffe fanns att köpa på kort i
butiken. Vad nu detta var gjort av?
Folk gjorde vanligtvis sitt eget kaffe av
rostad råg, cikuria och maskrosrötter.
Vilken smaksensation!

I
varje
kommun
hade
man
folkförsörjningskontrollanter som även
skötte om tilldelningen av korten med
även utdelning av varor som delades
ut efter behov.
Replot kommun hade en gång fått ett
parti av cykeldäck som nu skulle delas
ut åt de mest behövande. Vår lilla
ranson delades ut av ortens polis på
folkskolan. Många var naturligtvis i
behov men det var ju bra om man
kunde
motivera
behovet
och
”Karlgustashannes” begärde även en
ring åt dottern Anni med följande
motivering ”Anni bihuäver nåo in ring
hon å tå on ligger så de på siidon”
(avsides).
Lars Ola Berg
Motser andras minnen från krigstiden

På landsbygden klarade man sig ändå
rätt bra med de hemproducerade
livsmedlen men stadsborna sökte sej
ofta ut på landsbygden för att få litet
tillskott till den knappa ransoneringen.
Mjölk, smör och kött var ju en ständig
bristvara i städerna och ofta blev det
bytesaffärer
emedan
den
finska
marken var instabil. Tvättlinorna på
innergårdarna var ett bra bytesobjekt
som bönderna kunde använda till
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Eftersom jag har en riktig bumling
själv vid villan var jag och tittade på
svältuvikstenen i dag 26.11.2011 (Levi
förklarade var den finns). Mätte upp
den till en yta på ca 7 x 12.5 m och
höjd ca 6.3 m (4 "stav"-mätningar på
5.8, 6.0, 6.1, 7.1 m) En assistent
skulle inte ha skadat.

Presidentvalet
Här är resultaten för båda valen för
denna
gång.
Margareta
Hjerpe
skickade in statistiken.
22.1.2012
Antal
röstberättigade
i
Södra
Vallgrund: 147 män och 140 kvinnor,
totalt 287. Förhandsröstat hade 12
män och 16 kvinnor, totalt 28. På
valdagen röstade 97 män och 92
kvinnor, totalt 189. Totala antalet
röstande
i
presidentvalet,
första
dagen, var 217 alltså 75,6% av de
röstberättigade.

Tydligen hade nog jätten råkat fälla en
ännu större bumling vid min villa.
Nästan dubbla höjden ca 11.5 m.
Egentligen inte så långt ifrån.
Bifogar ett förklarande foto och en
skiss på ett lusthus jag planerade på
den för några år seden, men det skulle
nog kanske behövas ett alkolås vid
stegen upp. Kanske säkrast att inte
förverkliga?

Rösterna fördelades enligt följande:
Nr 2, Haavisto Pekka 21 röster
Nr 3, Soini Timo 12
Nr 4, Väyrynen Paavo 5
Nr 5, Lipponen Paavo 40
Nr 6, Niinistö Sauli 31
Nr 7, Essayah Sari 5
Nr 8, Biaudet Eva 93
Nr 9, Arhinmäki Paavo 10
5.2.2012
Så
här
röstade
S.
Vallgrund:
På valdagen röstade 84 män och 2
kvinnor
totalt
166
personer.
Förhandsröstat hade 8 män och 12
kvinnor, totalt 20 personer. Totalt
röstade 186 personer, 64,8% av de
röstberättigade.
Mest röster fick Sauli Niinistö, 109 st.
eller 58,6% av totala röstantalet.
Pekka Haavisto fick 77 röster, 41,4%.
Så nu är det bara att vänta på nästa
val, kommunalvalet söndagen den 28
oktober 2012.
Kluvisteinin

Kanske ett mål för stavgångarna till
vintern? (kunde bjuda på kaffe så att
de orkar hem).
Hälsningar, Herold

Mitt intresse fastnade på stora stenar i
senaste byanytt (Söderbybladet nr 10
2011. red. anm.).
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Arne Östervalls bok: ”Den tankspridde
professorn”. Boken skildrar klokhet
och vakenhet.
Sigurd
Backs
”Ljushåriga
äga
företräde”.
”Den försiktiga jägaren” av Bror
Södergård skriven med raffinerande
smak.
Sen har vi Bruno Backs bok ”Undret i
aspallén”.
Och Paul Nybacks: ”På villande
vattenvägar”.
Den sista boken av manliga författare
är skriven av Sanfrid Sund och heter
”Affär gör affär.” Boken är skriven med
den intelligens som omstrålar varje
affärsman.

Kryptotävlingen
Det var spännande ända till slutet, för
kryptosvar droppade in ännu 10.2. De
två första dragna rätta svaren var
inlämnade av Marita Rönn och Lene
Back. Grattis!
Tack till alla som deltog i tävlingen.
Tack även till vår sponsor, SVHLG. Fler
tävlingar dyker väl nog upp så
småningom!
Här är de rätta svaren
1. Naturstig
2. Landhöjningen
3. Världsnaturarv
4. Panike
5. Söderfjärden
6. Bullerås
7. Bernys
8. UF Havsbandet
9. Saltkaret
10. Granösund
11. Handelslag
12. Boträsket
13. Hantverkarbutik

De kvinnliga författarna äro:
Elsie Åströms bok ”Nyförlovad”.
Lene
Söderströms
”Damer
äga
företräde” boken är skriven med fin
smakare stil.
”Och bortom vita portar sjunger
björkarna” boken är skriven av Berit
Vestergård och skildrar ett pars
harmoniska liv bakom vita portar och
vackra björkar.
Saga Ströms bok: ”Skogsälvan”
Britta Vestergårds: ”Mörka män är att
föredra”.
Och den sista boken i raden är ”Ner
med karlarna” av Gerda Gammelgård.

Berny´s café föll mångas svar på, det
var nog den knepigaste lösningen av
dem alla. Många (inklusive jag) kallar
ju stället kort och gott Berny.
Det var antagligen den nästsista rutan
på den raden som lurade ögat lite, så
sista bokstaven lämnade bort. Nästa
gång bör rutorna i kryptot synas
bättre, vi lär oss av våra misstag.

Biblioteket är öppet alla söndagsdygn
mellan alla klockslag.
”Bibliotekarien”
Ur
UF Havsbandets handskrivna tidning
Vårt fria ord Nr 1 23 mars 1947

Boknyheter

Nästa nummer är vårinspirerat!

Böcker har nyligen inkommit till UF
Havsbandets bibliotek som just nu
bildats. Dessa böcker väntades redan
till jul, men på grund av pappersbrist
kunde inte bokförlaget ”hagen” ge ut
dessa. Men: ”bättre sent än aldrig”.
Eftersom
det
finns
många
bokintresserade här publicerar vi
några av böckerna:

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 12.
Material önskas senast 16.3.2012.
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