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Tillfrysningen av
inre sundet
Denna vinter kommer tillfrysningen av inre sundet
att ske med hjälp av byns talkokrafter. Vi kommer
att så fort vädret tillåter börja förstärka isen med
pumpning. För att underlätta planeringen ber vi
intresserade ”talkoiter” att meddela sina kontaktuppgifter (namn + telefon) vid ”handlins” anslagstavla (inne).

JULÖPPET
24.11 – 16.12
24.11 kl.10.00 – 18.00
Glögg och lotteri
Allsång med Margot Enström
Jultorg

Öppet

Har Ni frågor angående tillfrysningen kontakta:

Lö-Sö
11 – 18.00
Vardagar 15 – 19.00

Anders Back 050-5057520
Johan Rönn 050-3130696
Rolf Sund
0400-263448
Johan Yrjas 050-5547902

Välkommen
***

Arbetsgruppen för restaureringen av Sommarösund

JULCAFÉ

***

Kom in i värmen till JULCAFÉT
i Södra Vallgrund skola

DIPLOM FÖR
SÖDERBYBLADET

24.11.2007 KL. 10-15.
Låt tomtegröten er väl smaka och därtill en kopp
kaffe/te/saft med jultårta och pepparkaka. Även
ett antal portioner gröt tillreds för lactoskänsliga
magar. Med blotta ögat skall du gissa julskinkans
vikt, ett litet lyft kan vi godkänna och sedan får
vi se om det är DU som har skinkan i frysen redan NU!
Sången och musiken berör våra sinnen. Frivilliga
elever förstärker vår upplevelse med några vackra sånger KL. 12.
Elever, föräldrar och skolans personal önskar
förgylla er dag, VÄLKOMNA!
Arr. Understödsföreningen vid
Södra Vallgrund skola

”Genom att ha uppfyllt sin överlåtelseskyldighet har Södra Vallgrund Byaråd för sin del
befrämjat arbetets kontinuitet och bidragit till
att säkerställa att även dokumenten från vår
egen tid bevaras för kommande generationer.”
Så lyder texten på det diplom vi fått från Nationalbiblioteket och som är undertecknat av överbibliotekarie Kai Ekholm.
På diplomet kan vidare läsas: ”Den 16.2.1707 bestämde Kungliga kanslikollegiet att tryckerierna i
det Svenska riket skulle överlåta friexemplar av
sina produkter till Åbo Akademis bibliotek.
300 år senare utgör vårt Nationalbibliotek en nästan fullständig samling av böcker, tidningar, kartor
och övriga tryckalster och dokument som vittnar
om vår nations vetenskapliga och konstnärliga
prestationer samtidigt som den ger oss en bild av
nationens vardag genom tiderna.

***

Gågruppen, 60 +
Vi går ca. en timme varje måndag kl 9.30. Start
för det mesta från Sommaröhallen.
KOM MED ! Med eller utan stavar!

***

***
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”Det hände sig vid den tiden när Lars Mosander var
föreståndare i skolan.” Nils-Erik kommer inte exakt
ihåg vilket år rinken kom till, men säger att det var
ungefär samtidigt som han blev pensionerad, och därför hade han tid att både jobba med byggandet av rinken och sedan sköta om isen. (Min egen gissning är att
det kan röra sig om 1987−88.)
Tidigare hade vi skrinnat vid ”Seemanbankon” och på
”Såånde” och ibland tom. vid ”Månton”, men behovet
av en riktig skridskois var förstås på tapeten med jämna mellanrum. Att placera isen i närheten av skolan var
förstås en god idé. Och Lasse och Nils-Erik tog tillsammans initiativ till att både skridskois och rink skulle kunna byggas vid skolan. Byarådet kopplades in för
att hjälpa till med ansökan om finansiering – byns samfälligheter beviljade 10,000 mk, vilket utgjorde hela
budgeten för rinkbygget.
Redan tidigare hade man jämnat ut och sandbelagt en
plan intill skolan, men det visade sig att den var något
sned och ojämn så att vattnet rann ut vid ena kanten.
Därför passade man på och tog hjälp av dem som vid
samma tid höll på att bygga om och restaurera vägen ut
till Söderudden. Det var Bo-Ingmar Hägen och Johan
Wester, som från byns sida var inkopplade på arbetena
med grunden för skridskobanan.
För bidragspengarna köpte man så trävirket till att
bygga hela rinken med via handelslaget. Nils-Erik
jobbade med att såga till delarna till ett sjuttiotal ”element”, som man sedan på ganska kort tid spikade ihop
med hjälp av ett stort antal talkoarbetare, det var
många bybor som ställde upp och hjälpte till.
Stig Hellstrands firma Almix i Replot stod för ritningarna och uträkningarna av hur rinken skulle byggas och
gjorde mallarna för de avrundade hörnen på sargen,
varefter Anton Sand kopplades in för tillsågningen av
hörnbitarna. Sedan lastade Olav Rönn alltsammans ”på
flakan” och man körde delarna till Almix, där elementen målades. Almix sponsorerade vidare isskraporna
för skötseln av isen. När elementen kom hem igen
spottade Lasse och Nils-Erik i nävarna och plockade
ihop rinken enligt den numrering som vi kan läsa ännu
idag. Kommunen kom till mötes och sponsorerade
slangar för bevattningen och vatten till isen, och under
de år då Lasse jobbade på skolan var det Nils-Erik som
plogade snön och bevattnade isen.
Det har visat sig att det initiativ som togs för tjugo år
sedan har varit till stor glädje både för oss som då var
barn eller ungdomar och numera är vuxna och skrinnar
i sällskap med våra egna barn – och förstås många
unga bybor där emellan. Vintertid hör man ofta ljudet
skolbarnen på isen om dagarna och av puckarna som
smäller i sargen om kvällarna, efter att ”första kvällsskiftet” har gått hem och de yngre barnens och föräldrarnas prat och skratt har tystnat.
Understödsföreningen vid Södra Vallgrund skola

Följande har avlagt examen
vid Åbo Akademi under tiden 29.5 – 20.6 2007
Pedagogie magisterexamen har inom
pedagogiska fakulteten avlagts av Niklas Martois
Politices magisterexamen har inom
samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten avlagts av Marianne Nygård.
***

Kronoby-Margaretas limpa












1,5 l vatten
2 dl eller 2 kaffekoppar grovkornigt malt
för svagdricka
2 dl socker
2 dl lingonsylt
5 dl sirap (eller mindre)
2 ägg
2 tsk soda
50 gr jäst
1 l grovt rågmjöl
1,5 l vetemjöl
2 msk salt

Vatten och malt kokas och får svalna. Degen
skall jäsa i 5 timmar + 2 timmar i formen. Degen
skall vara ganska lös, gräddas i långpanna eller i
formar i 2 timmar, max 170 grader. Kan täckas
med bakplåtspapper mot slutet om den känns för
hårt gräddad.
Lycka till!
***

Rinkkommitté
Vid Uderstödsföreningens årsmöte tillsattes en rinkkommitté bestående av: Valdemar Gädda, Johan Yrjas, Herman Fogelberg, Johan Back och Ove Sund.
Dessa personer skall planera och igångsätta talkoarbetet gällande den nuvarande rinken och omklädningsrummet, samt fundera över sargens vara eller
icke vara. Ett faktum är att sargen har sett sina bästa
dagar. Med anledning av detta får vi nu åtnjuta rinkens tillblivelse och historia.
Ann-Louis Anderson

RINKEN
Det är antagligen på grund av mitt ”gynnsamma geografiska läge”, som undertecknad fick i uppdrag av
Understödsföreningen vid Södra Vallgrund skola r.f.
att intervjua Nils-Erik Westerlund om hur det gick till
när rinken byggdes för ungefär tjugo år sedan.

Lilian Westerlund-Perätalo
***
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Elmer och Karl fiskade ofta tillsammans. Ibland
hade de tur med fångsten och kunde ta med sig
fisk till stan.
Livet i den lilla byn kändes bra. Här fanns doften
av skog och hav, ljudet av fågelsång och vågskvalp. Det var här livskvaliteten och tryggheten
fanns.
Det hade länge legat i luften - men nu bestämde de
sig. Karl och Synnöve skulle flytta ut till den lilla
byn, bygga hus och bli grannar med farmor och
farfar. Karl kunde börja pendla till jobbet. Det
kändes rätt och bra för alla.
Huset, som kunde köpas med nyckeln i hand, blev
snabbt färdigt. Visserligen fick Karl och Synnöve
stora skulder men tröstade sig med dotterns korta
och trygga skolväg.
Karl jobbade mycket och köpte ofta hem mat och
prylar från stan till ”passa på priser”. Ibland handlade han till och med åt farmor och farfar sådant
han trodde de behövde.
”Jag handlar nog helst i min egen butik. Den butik
som jag är delägare i,” försökte farmor många
gånger säga till Karl. ”Jag vill gå till den butik där
jag träffar andra bybor och där det är nära till allting. Inte bara nära till butiken utan även nära mellan smörgåspålägget och mjölken och mellan
glödlampan och tallsåpan. Jag känner helt enkelt
att butiken är en del av mitt sociala skyddsnät.”
Ingrid och Elmer ville vara alla till lags. Oftare
och oftare följde de med sonen och hans familj in
till stan och storhandlade.

DRÖMMER OM RODDARMADAM PÅ GULDKANT
Detta är en rysare som inte bör läsas av känsliga personer.
I en liten by på Finlands västkust bodde Elmer
Wallberg med sin hustru Ingrid och katten Simbad. Katten hette Simbad för den gillade både att
simma och bada.
Elmer och Ingrid hade dottern Belinda och sonen
Karl.
Belinda hade för ett tag sedan avslutat sin yrkesutbildning och fått jobb som sjukskötare på stadens sjukhus. Hon hyrde en liten lägenhet i stan
för att ha nära till jobbet. Karl som var äldre,
hade nyligen bildat familj. Tillsammans med
Synnöve väntade de sitt första barn. De bodde
också i stan.
I den lilla byn fanns skola, butik samt en trivsam
sommarrestaurang som hette Roddarmadam. På
Roddarmadam fanns även övernattningsmöjligheter. Ingrid och Elmer trivdes alldeles utmärkt i
sin lilla by. Elmer var född i byn och de bodde i
hans hemgård som han med omsorg och god
smak renoverat.
Ingrid arbetade som städerska och på sommaren
hjälpte hon till i restaurangen.
Ingrid och Elmer tänkte ofta tillbaka på småbarnstiden och den trygghet de kände när både
skola och butik fanns på lagom cykel- och gångavstånd.
Butiken var välsorterad. Här fanns allt ett vanligt
hushåll kunde tänkas behöva. Sällan eller aldrig
behövde de åka en sträcka på 3 mil in till stan för
att handla. Dessutom var de, tillsammans med
övriga bybor, ägare till butiken. Skulle ha varit
huvudlöst att åka in till stan för att fylla på någon
annan handelsmans plånbok. De var klokare än
så.
Genom sitt ”handlande” ville de visa vördnad för
sina förfäders mödosamma arbete med att starta,
inte bara skolan utan även butiken.

Tiden gick. Ingrid och Elmer blev äldre och fick
allt svårare att klara sig hemma. För att inte behöva vara någon till last bestämde de sig att sälja
huset och flytta till servicehemmet Guldkant som
låg nära kommunens centrum. De skulle få en
egen lägenhet.
Mycket hade hänt i byn de senaste åren. Skolan
var indragen för länge sedan och butiken hade
slagit igen för ett par år sedan eftersom fler och
fler åkte in till stan för att storhandla. Ett 100-årigt
butiksägande hade upphört. Numera fick byborna
föra sina surt förvärvade pengar åt butiks- och
aktieägare i stan.
Karls och Synnöves dotter var vuxen, hade tagit
studenten, studerat språk, jobbade i Belgien och
var gift med en engelsman. Men även hon drömde
om att när de fick barn kunna bosätta sig i den lilla
byn på Finlands västkust.

Åren gick. Karl och Synnöve hade fått en dotter,
Lina, som börjar gå i skolan om ett drygt år. Föräldrarna tänkte på Linas skolväg. I stan skulle
den bli lång och framförallt trafikfarlig.
Karl och Synnöve med dottern Lina åkte ofta ut
till den lilla byn, till farmor och farfar. De trivdes
där. Med sig från stan hade de varor som de
handlat till förmånspriser. Farmor Ingrid ville ju
inte bli skyldig så hon såg alltid till att de fick
med sig hem, potatis, rotfrukter, hembakt bröd
och en och annan syltburk.

För att sälja huset kontaktade Ingrid och Elmer en
fastighetsbyrå. Snabbt konstaterades att huset var
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gammalt men i mycket gott skick. Elmer som var
en händig karl fick beröm för ett välskött hus.
För en prunkande trädgård fick Ingrid uppskattning.
”Hur är det med servicen i byn?” frågade tjänstemannen. ”Finns skola, post, butik?”
Ingrid stelnade till. Här finns ju ingenting. Till
och med Roddarmadam hade rott sin väg.
”Det påverkar naturligtvis priset! Vi kan försöka
få (priset hemligt) euro som är blott hälften av
vad vi kunnat begära om det funnits fungerande
grundservice i byn”, sa fastighetsförmedlaren
och såg bestämd ut.
Ingrid och Elmer var skärrade. Kan det faktiskt
vara så att de pengar vi sparade på att storhandla
i stan förlorar vi nu mångfalt. Och det har vi
själva ställt till för oss, för våra barn och barnbarn och för andra bybor.
Senare har även Karl och Synnöve sålt sitt hus till underpris - och flyttat till stan. De ville bort
från den obefintliga grundservicen.
Den lilla byn har blivit en avfolkningsbygd.
På Guldkant sitter Elmer och Ingrid och drömmer om tiden när skolan, butiken och Roddarmadam fanns i den lilla byn.
Tänk om vi ”handlat” annorlunda hade utvecklingen blivit positiv i stället.
Börje

grund. Man enades om att bygga folkskolan vid
bygränsen invid nuvarande sportstuga, eftersom
elevernas skolväg inte fick överstiga 5 km.
Anders Johan Östergård (Berg) och andra Vallgrundbor hade goda förbindelser med förmögna
stadsbor som ivrade för folkbildning och ekonomiskt stödde skolbygget i Vallgrund. Arkitekt
Stenfors gjord ritningarna till folkskolan gratis.
Skolan byggdes med gemensamma krafter. Under
byggnadstiden uttaxerades 2 mk per skattöre (= 2
% av inkomsten). De obesuttna, bl.a. lotsar och
fyrvaktare ansåg detta olagligt. De besvärade sig
men fick avslag.Att skolutgifterna var betungande
framgår av en kassabok från den tiden. Anders
Norrgård fick i arbetslön 37 mk 50 penni för 26
dagars arbete. Herman Ström fick i lön vid skolbygget 2 mk per dag. Anders Mannas fick 16 mk
för två skrindar mossa (den tidens isoleringsmaterial).
Den 16 oktober 1900 invigdes Vallgrund folkskola. Första lärare var Kristian Vilhelm Åkerblom.
Han var verksam på olika områden, grundade
Vallgrund Ungdomsförening och Replot nykterhetsförening och började intressera sig för hembygdsforskning. År 1901 gifte han sig med Alexandra Skog från Nykarleby. Åkerblom lyckades
med direktionsordförande A.J. Östergårds stöd få
distriktet och skolmyndigheterna gå med på att
inrätta en andra lärartjänst vid skolan. Alexandra
Åkerblom fick den tjänsten. Som klassrum för
henne användes slöjdsalen. Tjänsten inrättades för
endast tre år. Då tiden gått ut ansåg Åkerblom att
det var svårt få till stånd ett nytt förordnande i
synnerhet som hans främsta stöd i Vallgrund, direktionsordförande A.J. Östergård plötsligt avlidit.
Han flyttade därför till Kvevlax.
Åkerbloms verksamhet framgår av utdrag ur hans
dagböcker som publicerats i Vallgrund min hembygd nr 7 sid 40 – 49.
Fortsättning i nytt nummer

***

SKOLOR I VALLGRUND
Fortsättning på Josef Lindgréns skolhistorik

Vallgrund folkskola
År 1897 fanns i svenska Österbotten 94 svenska
folkskolor. I Replot kommun fanns ingen. Flera
förslag om att inleda folkskolverksamhet röstades omkull vid kommunalstämmor i Replot.
I Södra Vallgrund stöddes inrättandet av folkskola ivrigt av bl.a. Anders Johan Östergård – farfars farfar till Marianne Nygård och Susanna
Hägen. Han samarbetade med Petter Ohls - farfars far till Örjan Ohls.
Något snabbt folkskolbygge i Södra Vallgrund
blev det inte, eftersom Björkö- och Replotborna
på en kommunalstämma genomdrev att kommunen skulle indelas i endast tre folkskoldistrikt:
Björkö, Replot och Vallgrund folskoldistrikt.
Björkö folkskola startade år 1897 och Replot
folkskola år 1899 på initiativ av Petter Ohls.
Vallgrund hade hamnat på efterkälken. Det var
väldigt svårt att enas i folkskolfrågan i Vallgrund. Också här lyckades Petter Ohls få igång
samarbetet genom förhandlingar i Norra Vall-

***
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