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ARKIVET

TRIVSELKVÄLL

Studiecirkeln i vårt arkiv börjar måndagen den 10
september kl. 18.
Under försommaren hade vi 2 kvällar vandring i
byn och tittade på gamla husgrunder, under ledning av Josef Lindgrén. Många av deltagarna hade
kamera, andra gjorde välbehövliga anteckningar.
Innan vi skildes, kom vi överens om att samlas en
kväll och jämföra våra anteckningar och bilder.
Detta har ännu inte skett.
Jag har tänkt att vi mjuklandar i höstens arkivarbete med att hålla nämnda samling, det har i hög
grad att göra med vår byhistoria och arkivarbete.
Följande måndag 17 september fortsätter vi med
vårt vanliga arbete i studiecirkeln.
Jag har mina bilder i datorn och kan visa dem på
skärm.
Hans

FÖR HELA BYN
VID UF-LOKALEN
onsdagen den 29 augusti.
Från kl. 18 finns: grillkorv, 2 olika sallader, batong. Pris 3 euro.
Kaffe, saft eller te med dopp. Pris 1,50
Ca. kl 19 anländer medlemmarna i Vasa
Veteranbilssällskap i sina veteranbilar.
Det finns verkliga pärlor bland dem. Alla
är lika stolta över sina bilar och vårdar
dem ömt.
Bilar, äldre än 25 år (=veteranbil), får
parkera på gården. Nyare bilar bedes vänligen parkera på vägen.

***

Postrodden 2007

Föreningarna i Södra Vallgrund:
Uf-Havsbandet, Byarådet,
Föräldraföreningen för skolan.

Postrodden Björkö-Holmön 30 juni 2007

***

Besättning ”Skäri-Mari”:
Olof Snygg, Bo Westman, Johan Wester, Stefan
Back, Bo-Ingmar Hägen, Peter Sandqvist och
Herman Fogelberg

HUNDRA BULLAR
I LUFTEN?

Följebåt: ”Wilma”, besättning
Bo-Johan Rönn och Ann-Katrin Höckert

Succéföreläsning för alla fantastiska
mammor!
Föreläsare, Tinni Ernsjöö Rappe, journalist, författare och småbarnsmamma samt Elizabeth
Gummesson, coach och journalist, bjuder på en
kväll, fylld av inspiration, skratt och ahaupplevelser! Du får insikter och praktiska tips på
hur du får ihop vardagslivets pussel.

Byns egen båt ”Skäri-Mari” deltog i år för trettonde gången i den tjugosjätte Postrodden över Kvarken.
Roddagen inleddes med hängande flaggor och
vimplar, samt sol. Efter skepparmöte gjordes båten färdig och startklar. När startfältet bestående
av 39 nya och gamla allmogebåtar kom iväg
klockan 10.00 lokal tid blåste en svag men noterbar vind. Med årornas och den svaga vindens hjälp
drog vi iväg mot Holmön. ”Skäri-Mari” och fem
övriga båtar utgjorde en tätklunga. Vinden dog ut
och några båtar rodde förbi oss. Senare när vinden

ALLA LIVSNJUTARE, kom med onsd
26.9.07 kl 18.30 – 21.00 till Academill !
Vi har förhandsbokat 15 platser. Anmäl till Ann
Anderson tel. 050 – 3499797 senast den 11.9.07.
Pris: 15 euro inkl. kaffe och bröd med laxröra.
***
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håll. Man fick nästan sjukt i ryggen bara av att se
på.
Efter föreställningen serverades kaffe, saft och
moccarutor. Man kunde även få ansiktsmålning
(handmålning) och pröva på olika lekar och pyssel.
Med andra ord en jätte-trevlig dag med mycket liv
och rörelse vid ”lokalin”, alldeles som sig bör.
Ett stort tack till alla som var med. Hela ”skären”
var representerad, plus alla som kom från andra
orter och t.o.m. från andra länder.
Sanna Sund / Uf Havsbandet

återkom fick Skäri-Mari visa sina fina seglingsegenskaper, flere båtar fick se vår akter. Med
fem båtar före oss kunde rotechef Olof klockan
15.00 (lokal tid) stolt ta postsäcken i hand och
stiga i land i Byviken, Holmön.
Lite vind, passligt varmt och soligt, trevlig stämning och en bra placering (rodden är ju dock
ingen tävling) kan summera årets rodd. Besättningen tackar Byarådet och den utomordentliga
besättningen på följebåten för att vi kunde
genomföra rodden.

***

I årets postrodd deltog även Södra Vallgrund
båten ”Seagram”. Södra Vallgrund roddare deltog även i andra båtar.
Besättningen på ”Skäri-Mari”, genom Herman
Fogelberg

”SKÄRIDANSEN”
Lördagen den 11 augusti ordnades ”Skäridansen” i
Replot båthamn. Det var ett försök till samarbete
mellan ungdomsföreningarna i skärgården. Replot
uf, Norra Vallgrund uf och Uf Havsbandet ordnade dansen gemensamt. Först var det tänkt att dansen skulle ordnas vid Fortet. Vi hade redan döpt
den till ”Fort dansin”. Tyvärr tyckte Forststyrelsen
annorlunda. Därför blev Replot båthamn det näst
bästa alternativet.
Många timmar av planering och ifyllande av blanketter, m.m. ligger bakom denna tillställning.
Dessutom talkotimmar på ort och ställe. Danslave
skulle hyras och plockas ut. Dessutom få den att
ligga någorlunda jämnt. Scen, för orkestern
GENTS, fixas samt ett inhägnat område för servering m.m. Listan kan göras hur lång som helst.
Vädret var på vår sida. Det var en delorsak till att
det blev en mycket lyckad kväll.. Jag tyckte mig
märka att folk trivdes, umgicks och framför allt
dansade. Dansgolvet var fullt hela tiden.
Vi räknade omkring 300 betalande. Över alla förväntningar! Det var stimulerande att kunna samarbeta föreningarna emellan på detta sätt. Hoppas vi
kan göra om det!
När man är många som hjälps åt, går allt lätt som
en plätt.
Sanna Sund / Uf Havsbandet

***

Skolan, läsåret 2007-2008
Läsåret har inletts med bravur. Skolan har i år 30
inskrivna elever, vilket är rekord för de senaste
tio åren.
Herman
***

APAN ANDERS OCH
CLOWNEN PAPAYA
Tisdagen den 26 juli firade vi barnkalas på
”lokalins” gårdsplan. Apan Anders och Clownen
Papaya underhöll oss. De flesta i publiken, både
barn och föräldrar, sjöng glatt med i de trallvänliga sångerna. Många kände igen Apan Anders
från bl.a. Dagis. Solen sken från en klarblå himmel (en av de få vackra dagarna i juli). På aktörernas begäran ordnades hela jippot utomhus. Vi
bar fram fler och fler bänkar ur uthusen som
fylldes av den växande publiken. Till all lycka
ville barnen sitta på gräset, nära scenen, för att se
bättre.
Serveringspersonalen räknade att vi hade ca. 100
personer i publiken. Ett tag började vi nästan
ångra att vi gått med på att Apan & co fick ta
inträdet, men vi konstaterade nog att det blivit
dyrare om vi betalat för föreställningen.
Clownen Papaya var mycket skicklig att jonglera. Jag hann inte räkna hur många bollar hon
hade i luften samtidigt, men det var i alla fall
väldigt många. Dessutom var hon vig som bara
den, nästan som hon hade haft gummirygg. Den
böjdes behändigt åt alla möjliga och omöjliga

***

VÅRA NYA GRANNAR
Magnus och Katarina Kaarto har sålt sitt hus åt
familjen Seppänen. Köpet blev klart på försommaren.
Familjen Seppänen består av mamma Maaria,
född 1968 i Esbo och pappa Pekka, född 1963 i
Dragnäsbäck i Vasa. Maaria arbetar som talterapeut, Pekka är speciallärare. För tillfället har Pekka flera jobb att välja mellan. Innan hösten kommer han att bestämma sig för vilket han väljer.
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Paret har 6 barn. De två äldsta är kvar i Helsingfors. Samuli, 17 år, studerar vid musikkonservatoriet. Han skall bli fagottist. Juhana är 18 år och
går i gymnasiet.
Även pappa Pekka har studerat vid musikkonservatoriet och spelar fagott.
De övriga barnen bor med föräldrarna här i Södra Vallgrund. Noora, 5 år, börjar i dagis om hon
får plats. Annina skall börja på 2:a och Matleena
på 5:e klassen i Södra Vallgrund skola. Tuomas
som är 14 år, går musikklassen vid Metvikens
skola, högstadiet.
Det märks att musiken är hela familjens stora
intresse.
Familjen har en villa i Kvimo som de äger tillsammans med Pekkas syskon. Pekka har 5 syskon, varav en bor i Stockholm, de övriga finns i
Finland.
Även Maaria har 5 syskon, alla bor i Finland.
Varför flyttar man från Helsingfors till Södra
Vallgrund? ”Vi sökte lugnet, vi bodde mitt i Helsingfors”, svarar de. En bidragande orsak var att
Pekkas mamma närmar sig 80 år och behöver
regelbunden tillsyn.
Varje kväll frågar mamma Maaria av de mindre
barnen om de skall flytta tillbaka till Helsingfors.
Hittills har svaret alltid varit, nej.
Paret är väldigt nöjda och stolta över sitt nyinköpta hus. De klarar sig bra på svenska. ”Efter
ett par år kommer vi att klara oss ännu bättre, vi
är ju i språkbad hela tiden”, säger de. De är måna
om att ha gott förhållande till grannarna. De har
presenterat sig för dem. Stolt visar Pekka upp ett
par stora sikar som de fått av en granne.
Södra Vallgrund Byaråd hälsar familjen välkommen till byn. Vi hoppas naturligtvis att de
skall delta i aktiviteter som ordnas och att med
tiden ett givande samarbete skall uppstå mellan
Byarådet, Ungdomsföreningen och den musikaliska familjen.
Börje

Johan Ångerman visar på de otaliga lager tapeter
som finns på väggarna. Underst finns ett Vbl med
årtalet 1890. Enligt Johan finns årtalet 1882 på ett
Vbl på väggen på vinden. Gösta Pada visar sitt
intresse för gamla hus. Han är hem från Köklot
men bott 50 år i Karperö. Han har varor till försäljning i Sommaröhallen.
Ernst Rönns dotter, Gun-Britt Selänniemi, stiger
in i stugan och vill veta om Svennas Sven. Hon
träffade honom ofta i början på 1970-talet på Bullerås när hon jobbade åt Bengt Nybo.
Johan Ångerman visar mig boken: Reservdelar till
gamla hus. Den är utgiven av, Föreningen för
byggnadsvård i Gysinge, Sverige. I boken finns
avbildat ett tapetmönster daterat till 1887. Det
fascinerande är att nästan exakt samma tapetmönster kan hittas på väggen i Svennas stuga. Väggpanelen ser ut att vara av senare datum eftersom den
troligtvis är maskinhyvlad.
Peter Båsk dyker upp. Eftersom både Peter och
Johan, båda med anknytning till Stundars, är de
verkliga experterna på byggnadsvård, kan jag inte
låta bli att låta dem bedöma stugans byggår. Mitten på 1800-talet, svarar båda något tveksamt. Vi
får nöja oss med det tills något annat bevisas.
Många gamla hantverk demonstreras. Lars-Ola
Vestergård och Bo Westman halstrar strömming
över öppen eld. Efter en stund i saltlake kan de
avnjutas med nybakt rågbröd.
Kaj-Erik Nykvist kan den gamla konsten att binda
nät.
Olof Snygg arbetar med repslagning. Medhjälpare
är Måns Denward, Valdemar Stolpe och Lars
Norrgård. De tvinnar 3 snören till 3 st kardeler
som i sin tur vinglas ihop till ett treslaget rep. Vid
andra ändan står Börje Lindberg och vevar ”storhärvelin” som om han aldrig gjort annat i sitt liv.
Sisalgarn används. Repslagarmästaren Olof går
med en ”grej” längs det blivande repet. Tyvärr
visste ingen vad ”grejen” hette. Dessutom hittade
Olof inte originalgrejen. Händig som han är tillverkar han en på stående fot. Namnet på ”grejen”
efterlyses! När man väl kommer igång tillverkas
10 m rep med en hastighet av 1 m på 10 sekunder.
Inne i stugan sitter Regina Håkans och syr bollar.
Oj vad man svettades med en sådan boll som 7åring. Genom att vingla garn och tygremsor kring
ett korkpaket skulle man försöka få den rund. Den
blev inte rund. Därför hade man ”lejdon” av den.
Regina har syntetvadd inne i sin boll. Många olika
garnfärger som sys med knapphålssöm gör att den
börjar se riktigt bra ut.

***

ÖPPNA HUS VID
FISKELÄGET
Man känner igen sig i Svennas stuga. Mycket är
kvar att göra efter flytten. Men känslan och till
och med rökdoften i väggarna finns kvar. På
spisen som ännu inte är uppmurad på nytt men
som är noggrant dokumenterad, hade man, med
romerska siffror, kunnat läsa årtalet 1895. Är
stugan det året flyttad från Österändan, från det
ställe där Sune Back byggt ett nytt hus? Men när
är huset ursprungligen byggt?
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magasinets bakre hörn. (ca 2,5 m brett mellan väg
och magasin)
Han hade nu i teorin gått i körskola.
Men ack, han lade i backen, skulle backa ut på
vägen samt svänga mot Södra Vallgrund. Han
tryckte gasen i botten och släppte kopplingen.
Traktorn tog ett gasellhopp och gjorde en 360 graders vänstersväng inom loppet av några sekunder.
Men här kommer beviset på körlärarens kompetens och elevens sinnesnärvaro. Jansson vrålar
med tordönsstämma: ”Tramp ner båda fötterna!”
Björk åtlyder ordern, men för sent. Aggregatet
rammar telefonstolpen som sätts i gungning. De
mellan 50 – 60 trådarna får ett eget liv mellan magasinsknuten och Stenis grinden. När detta är över
är alla trådar samlade i en hoptvinnad vajer, grov
som en 8 – 10 cm props.
Publiken har fått en lärdom på fyra ord som gäller
i alla lägen genom livet: ” Tramp ner båda fötterna”.
Efter malören stiger Jansson upp på traktorn och
fortsätter lektionen. Traktorn börjar sakta röra sig
mot Södra Vallgrund. Vid Stenis grind hoppar han
av. Traktorn gör ett nytt hopp när Björk lägger i en
högre växel och glad i hågen styr mot Södra Vallgrund. Slutet gott, allting gott.
Kurt Norrgård, då tonårspojke i publiken.

På loftvinden sitter Margareta Söderlund och
väver på en speciellt liten vävstol. Den väcker
ungdomarnas intresse.
Det vackra vädret, kaffeservering och allsång
med Birgit Lindberg bidrar till trivseln.
I varje hus kan man titta in genom den öppna
dörren och hitta föremål, verktyg och redskap
som inte för alltför länge sedan varit i dagligt
bruk. De aktiva inom hembygdsföreningen kan
känna sig nöjda med en lyckad dag.
Börje
***

JOHN STÅHLS
BILTRAKTOR
Följande episod inträffade i slutet på 40-talet vid
Norra Vallgrunds Andelshandel. Det är en sann
historia och nu blivit en bit lokalhistoria eftersom det hände för över 60 år sedan.
Plats: Norra Vallgrunds Andelshandel. Denna
fanns då jämte magasin i innerkurvan av Replot
– Söderuddsvägen på en frimärksstor tomt.
Trappan med huvudingången fanns mot Replotvägen, likaså magasinets gavel, som fanns två
lastbilsbredder från butiken.
Medverkande: John Ståhls biltraktor, framtill
försedd med cirkelsåg för vedkapning. Denna
drevs med flatrem från biltraktorns bakhjul som
lyftes upp från marken.
Manskap: Förare Thure Jansson, gift med Signe, f. Ström, Norra Vallgrund (flyttade sedermera till Brändövik).
Mästerspelmannen Sigurd Björk från Södra
Vallgrund.
Drabbade: Telefonledningen Vallgrund – Replot med ett stort antal abonnenter i Vallgrund.
En olycksalig telefonstolpe vid magasinets gavel.
Åskådare: Några tonårspojkar som fick en lärdom som räcker livet ut.
Efter avslutad arbetsdag skulle traktorn köras
hem till Södra Vallgrund. Jansson tyckte att
Björk kunde göra det eftersom han bodde där.
Det är sent på kvällen och butiken har stängt för
dagen. Björk sade att han inte suttit på någon
traktor eller kört bil tidigare.
Det är ingen konst sa Jansson, satte sig på traktorn, visade start och stopp av motorn, kopplingspedal, broms, gas och växlar. Efter några
minuter var körlektionen över.
Björk satte sig modigt upp på traktorn, som stod
med framändan mot magasinet och den olycksaligt placerade telefonstolpen mellan landsvägen
och magasinet, på traktorns högra sida och vid

***

NOTERAT
En skrivelse har lämnats in till Kommunstyrelsen i
Korsholm angående asfaltering av väg nr 7241 (Bulleråsvägen).
De som bor längs vägen önskar att Vägverket skall
infria sitt löfte, som gavs för 8 år sedan, angående
permanentbeläggning av vägen. Eftersom detta inte har
skett, ber vi de kommunala myndigheterna ta sig an
ärendet.
Det är en tid sedan vägrenarna blev klippta i vår by.
D.v.s. de blev inte klippta. En traktor med klippaggregatet påsatt, körde rally längs vägen. Med fart försökte
den, inte klippa, men böja ner växtligheten. Ett par
dagar senare hade allt rest sig på nytt. Nåja, det blev
väl avdrag på ackordet!
Noterade gjorde Börje.
***
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