++Tillvarataget
En summa penningar har upphittats mellan Rimmi och Storå växelplats i Gamlakarleby.
Återfås på beskrivning hos Hugo Gustafsson i Nedervetil
(Öb 02.07-20

Stöld i Nedervetil
Natten mot senaste lördag begicks inbrott i Alex Pajunens gård i närheten av Pelo i
Nedervetil. Mannen var borta och hustrun sov i ett rum intill kammaren. Tjuven hade berett
sig tillträde till kammaren, där han undersökt byrålådor, sängar, mm, samt vänt upp och ned
på allting. Bytet blev 310 mk penningar som gårdsfolket "för säkerhetsskull" hade gömda i en
korg under en säng samt kostymkläder. Sedan stölden upptäckts tillkallades polis, som dock
förlorade spåren, varför tjuven tillsvidare icke kunnat ertappas.
(Öb 20.07-20)

Rivna får
I Nedervetil har den senaste tiden en mängd får, tillhörande olika hemmansägare, rivits av
främmande hundar under det de varit på bete mellan Pelo och Lahnakoski. De flesta av fåren
har blivit så illa tilltygade, att de äro fullkomligt obrukbara, varför ägarna göra kännbar
förlust.
(Öb 20.07-20)

Nedervetil skyddskår
Skidtävlan 05.03-21
20 km
A. Brännkärr
E. Wiik
L. Brännkärr
E. Ahlskog
J.E. Högbacka
J. Nygren

1.26
1.26,17
1.29,40
1.29,50
1.35
1.40

15 km
J. Simonsbacka
F. Slotte
J. Nyman
E. Nygren
F. Gustafsson
T. Brännkärr
E. Ås
E. Slotte

1.07,35
1.07,44
1.11,44
1.11,50
1.13,10
1.13,33
1.14,40
1.17,

10 km (Juniorer)
T. Slotte
T. Kaino

45.23
45.30

T. Hästbacka
O. Pelo
F. Sjölund
V. Slotte
O. Brännkärr
J. Brännkärr
(Öb 11.03-21)

45.30,5
46.47
46.48,5
48.18
50.25
52.25

Skidtävlan i Såka
15 km.
Otto Emet
Johan Nyman
H. Riska
E. Ahlskog
V. Tuomisalo
(Öb 15.03-21)

54.41
56.22
56.27
59.08
60.09

Stora äpplen
Med anledningen av notisen om de duktiga 200 grams äpplen i åkare V. Karlssons trädgård
härstädes har hr Leander Sandbacka i Nedervetil haft vänligenheten tillsända red. för
beskådande och avsmakning ett av de ännu duktigare äpplen som växa i hans trädgård. Den
präktiga frukten vägde inte mindre än 275 gram och var saftig och god. Tack!
(Öb 27.09-21)

Ett ovanligt fynd
Ett ovanligt fynd gjordes i tisdag i en lantbr. Emanuel Hanséns å Pelobacken (s.k. Sjöbacken)
tillhörig åker. Vid plöjning därstädes påträffades nämligen under jordytan 14 st. tenntallrikar
placerade på varandra. Såvitt man efter lätt rengöring av tallrikarna efter rost kunde utröna,
voro de stämplade och märkta enligt 3 olika system, dels med krona, dels med adelsvapen och
andra emblem, såsom ett ankare, en änglabild, m.m. Dessutom framträdde några bokstaf eller
siffra, vilkas sammanhang man inte tillsvidare kunnat utröna. Man vill nämligen icke utan
sakkunnig ledning företaga en grundligare rengöring för att icke skada föremålen. Av
stämplarna att döma äro tallrikarna av svensk tillverkning och en av dem bär tydligt
bokstäverna AAS och ett tecken (möjligen ett namnchiffer) som närmast kunde tydas som
HIH. Dessutom förekommer på flera av dem bokstaven fristående, vilken möjligen skulle
kunna tyda på att de förskriva sig från 1700-talet. Man kan tillåta sig en förmodan att fyndet
kan förskriva sig från Stora ofredens tid, då folk ofta gömde sina ägodelar i jorden, men
någon säker slutsats kan ej dragas, innan föremålen granskats av sakkännare.
Tallrikarna är rätt väl bibehållna och hava en sammanlagd vikt av 7 kg. Den tyngsta av dem
väger 600 gram.
(Öb 21.10-21)

Fornfyndet i Nedervetil
En sakkunnig, som varit i tillfälle att se de omtalade tallrikarna, förklarar som sin åsikt, att de
med största sannolikhet icke är äldre än från 1850-talet, och icke besitta något större
affektionsvärde, berättar Vbl. Det är vanliga skeppstallrikar från något fartyg, vilka på okänt
sätt hamnat ned i kärret, antagligen gömda av tjuvar.

De 14 tallrikarna har genom länsstyrelsens försorg insänts till Arkeologiska kommissionen
för att hembjudas Nationalmuséet till inlösen enligt värdering.
På fyndplatsen i Nedervetil ha icke tidigare gjorts några fynd. Man förmodar att det är någon
gammal tillfällig tjuvgömma, som nu kommit i dagen. Gamla personer i Nedervetil påstå sig
ha hört talas om en stöld i socknens prästgård, varvid silver och andra föremål bortstulits, och
förmoda att fyndet möjligen kunde ha något sammanhang med stölden i fråga.
(Öb 01.11-21)

Pressmål
Pressmålet gällande skriftställaren Alex, Slotte kontra tidningen Keski-Pohjanmaas ansvarige
utgivare förevar, såsom redan i korthet nämnts, till rådstuvurättens behandling. Uti den av
kärandeparten ingivna inlagan säges:
"Den för mig kränkande artikeln ingick i sagda tidning n:o 127 för 10 innevarande november
under rubriken: "Mies joka ei pysynyt sanassaan". Artikeln avser att utgöra an skildring av
mitt uppträdande härstädes på Svenska dagens fest å Svenska folkskolan, till vilken skildring
anknytes särskilda reflexioner. Inom ramen av denna artikel utslungar författaren till
densamma mot mig en serie grundlösa och för mig ytterst kränkande påståenden, vilka till den
grad rikta sig min heder såsom människa och medborgare, att jag påyrkat borttagande av de
blå-vita flaggor, varmed festsalen vore dekorerad. Även det är osant, att salen skulle varit
prydd med blå-vita flaggor, ty den var såvitt jag erinra mig prydd endast med pappersvimplar
med röd-gul färg omedelbart från festens början.
Smädelde är även påståendet, att jag skulle varit utsänd av Helsingförs-judarna. Vad härmed
avses är ingalunda fullt klart, men för att påståendet skall få nån mening tvingas man till
antaget, att artikelns författare avsett insuera om något agitoriskt syfte, för vars förverkligande
jag hade rundligt betalt. I vferkligheten var jag ju kallad till Gamlakarleby för att bidraga till
hyllningen av doktor Staudinger, vilket noggrant framgår ur mitt i tidn. Österbottningen in
exatenso återgivna tal.
Som förolämpningar åter kunna karaktiseras ordet "kirjailija" citerat och påståendet, att jag
hörde till de författare, vilka likt svampar vuxit upp de senaste åren. Härigenom nersvärtas
hela min verksamhet såsom skriftställare på ett synnerligen grovt sätt samt innehåller
dessutom en osanning, då mitt skriftställarskap såsom författare och tidningsman daterar sig
från 1890-talet och omfattar ett tiotal arbeten dels på vers dels på prosa, förutom kritiker och
litterära essayer, uppgående till 500-tal. Värdet av min skriftställarverksamhet vill jag icke
bedöma, men den aktning, vilken jag hittills åtnjutit och fortfarande åtnjuter i de kretsar jag
har verkat, har dock gjort mig berättigad att tro att jag icke helt legert skall kunna betecknas
som något slags kvasiskriftställare av de senaste åren svampskörd, som tidningen KeskiPohjanmaas ansvariga utgivare vill göra det.
På grund av det sagda yrkar jag ansvar å svaranden Erkki Vallenius för angivna offentliga
grova smädelser och förolämpningar samt att honom ålägges att på sin bekostnad låta
publicera rättens utslag i å orten utkommande tidningar, särskilt i "Keski-Pohjanmaa".
Såsom i senaste nummer omnämndes uppsköts målet till den 5 inst. december.
(Öb 25.11-21)

Pressmålet
Skriftställaren Alex. Slotte kontra tidning Keski-Pohjanmaas ansvariga redaktör Erkki
Vallenius avgjordes i går av Gamlakarleby rådstuvurätt. Svaranden dömdes för särskilda
smädelser och förolämpningar mot käranden till 25 dagsböter á 60 mk = 1.500 mk samt
ålades att ersätta kärandens rättegångskostnader med 1.000 mark. Dessutom berättigades
käranden att på svarandens bekostnad åta puplicera utslaget i tidn. Keski-Pohjanmaa.
Svaranden anmälde missnöje med utslaget.

(Öb 06.12-21)

Översvämningar
Under vårtidesfloder översvämmas landsvägen mellan Slotte och Murick hemman, så att de
resande måste begagna byvägen väster om Vetil å. Genom utslag av landshövdingeämbetet
blev vägbyggnadslaget 1902 ålagd att övertaga underhållet å en fjärdedel av vägen.
(Öb 20.12-21)

Till vederbörande!
Hur länge skall polisen i Nedervetil få inneha sin tjänst efter det timade? Tager menige man
redan ett träd ur en annans skog, så bötfälles han men vad skall man säga om ett sådant fall,
att en polis, som mer än andra borde reda på lagar och förordningar, låter i en annans skog
hugga omkring tjugo famnar ved för sin räkning. Skall en sådan fortfarande få stå i tjänst eller
måhända hugas med pension.
Nedervetil den 12 december 1921
----l-.
(Öb 13.12-21)

Genmäle
I Eder tidning n:o 99 av den 13 december under rubrik vederbörande, ingår en mot mig
ganska graverande beskyllning och smutskastelse, varför jag vill med några rader giva saken
dess rätta form.
I april månad innevarande år visade undertecknad till sin ägande skogsskifte en finskatalande
arbetare, som för dagpenning skulle hugga ved åt mig. Efter att ha uppvisat den rå, som först
beträddes förklarade jag för honom att den andra råen efterföljes av avverkat skog, så att den
med klarhet kan iakttagas. Klargörande för honom att han får hugga att bällte tvärs över skifte
här, gick jag hem och har icke besökt stället förr än i slutet av november, då jag släpade hem
av fyra små lass av ungefär en tredjedels famn i varje lass, i den vissa tron att allt var enligt
anvisning. Efter det jag avlägsnat mig från skogen hade vedhuggaren egenmäktigt flyttat sig
ett litet stycke från den av mig anvisade stället och icke iakttagit de av mig anvisade gränser,
vilka är nog ganska otydliga och sålunda kommit på annans mark mig ovetande. När
undertecknad erhöll klarhet i saken att ett misstag timat, har jag bjudit min motpart
gottgörelse i tre skilda gånger, vilket allt tillbakavisades av honom. Vad återstår nu att göra?
Slika misstag har förekommit hos andra tidigare och kunde här uppräknas i flere exempel,
men hava alltid åtföljts av förlikning De oklara och igenvuxna gränslinjerna äro mycket svåra
och till och med på ställen omöjliga att få reda på, vilket framgår därav, att en stor
fullkomlighet, som utbasuneraren i denna sak, även gjort sig skyldig till dylik tidigare.
Att brevskrivaren icke så noga väger sina ord framgår därav att han skriker om tjugo famnar
och min motpart gör anspråk på cirka 25 meter visar tillfullo att han icke äger en känslig och
sanningsenlig natur.
Undertecknad har sen länge vetat att polislönen år en nagel i ögat för endel nedervetilbor och
visar även brevskrivaren däri, sin omisskänliga åsikt.
Då jag övertänker hela saken, med all därtill hörande omständigheter, finner jag inget
brottsligt däri, varför jag härmed tillbakavisar alla Edra smutskastelser.
Nedervetil den 15 december 1921
K. J. Pelo
Polis
(Öb 20.12-21)

Genmäle till polis K J Pelo
I egenskap av ägare till den skog polis K. J. Pelo behagat avverka, vilken händelse förorsakat
polemik i denna tidning, anser jag mig skyldig med anledning av de förvrängningar och
lögner polis Pelo gjort sig skyldig till i sitt svar till märket ---l-, att närmare klargöra saken
såsom den verkligen förhåller sig och i enlighet med den undersökning denna ledsamma
händelse föranlett.
Då polis Pelo förklarar, att hela beror på ett misstag, är detta mer än fräckt, all den stund rån
mellan våra skogsskiften är klar, och han erkände vid undersökningen, att skogsskiftet var
mitt och att den ved han därpå huggit och delvis själv fört bort var min, och hotade han ännu
sedan när han var ertappad, att fortsätta med bortforslingen. Det hjälper icke upp saken, att
han vid själva undersökningen försökte hugga upp en ny rå.
Vad som i denna sak för mig ännu icke är fullt klar, är mängden av den ved som blivit
avverkad, omkring 6 famnar finnes ännu i skogen, men hur mycket som blivit hemforslad är
mig icke bekant, men vilket vid en närmare undersökning bör kunna klargöras. I varje
händelse förstår envar härav, att det icke är frågan om något misstag, "något litet stycke" på
annans mark.
Talet om gottgörelse i tre skilda gånger är också ren lögn. Redan i början hade jag erbjudit
min vederdeloman affärens avveckling i godo, men bemöttes endast med fräckhet. Först efter
en och en halv vecka infinner sig polis Pelo på sin förmans uppmaning och önskar
överenskonmmelse, men då var saken redan anmäld för allmänna åklagaren, och uttalade jag
dock hoppet, att för så vitt saken berör och beror av mig den i godo kunde uppgöras.
"Vad är nu att göra"?, frågar polis Pelo. Ja, ingenting annat än att hädanefter hålla sig till
sanning och ärlighet och våga stå för följderna av denna fula affär.
Att denna sak kommit offentlig polemik, måste jag beklaga mest för min vederdelomans
skull, ty det hade varit lyckligare, om den utagerats enbart i sitt egentliga forum.
Nedervetil den 20 december 1921
Adolf Högnäs
(Öb 30.12-21)

Till märket --l. Och A. Högnäs
Hänvisande till min tidigare i n:o 101 av denna tidning gjorda förklaring, om det timade, som
varande sann och med verkligheten överensstämmande, får jag här mot A. Högnäs skrivelse
till mig göra följande bevisliga anmärkningar:
Högnäs skriver attt råerna mellan våra skogsskiften äro klara, så att intet misstag kunnat ske
och då jag i går kväll med tvenne vittnen Anders Backlund och Karl Mattsson Pelo frågade av
Högnäs om han på något sätt kan bevisa att jag avsiktligt låtit hugga ved åt mig i hans skog,
svarade han att han ej kan. Då jag frågade vittnen om deras åsikt om råer, säga de bägge att de
äro oklara i synnerhet den rå, som går tvärs över skiftet. Att jag ej huggit en ny rå, såsom
Högnäs säger utan följt en gammal sådan är också klart.
Högnäs skriver att talet om gottgörelse i tre skilda gånger är också lögn. Varför godkände du
det då i alla delar i vittnens närvaro i går kväll? Då jag frågade av dig hur det var i
resonemanget om det timade redan hemma innan vi foro till skogen i och för utredning av
saken om icke jag sade att om saken är, som du säger, då är det ett misstag som jag icke vet av
och då får du hugga i stället från mitt skogskifte och får full gottgörelse. Detta erkände du för
vittnen. Var icke då det första uppgörelsen av saken? Då jag i skogen fick visshet om saken
bjöd jag dig den andra gottgörelsen inför samma vittnen. Detta godkände du i går kväll inför
vittnen och den tredje gottgörelsen bjöd jag dig den 9 december i ditt hem, vilka alla
tillbakavisades. Kan du motsäga dig dessa fakta ännu. Enligt mitt förmenande borde lögner
vika för detta bevis.

Då Högnäs för en längre tid sedan högg på min mark av misstag, huru var bemötandet då?
Kommer du mera ihåg det?
Då Högnäs brev icke tycks vara med sanning överensstämmande får det stå för hans egen
räkning.
Nedervetil den 31 december -21
(Öb 08.01-22)

Vårfloden i Vetil å
Har ej på många år gått så högt som nu. Endast det stora flodåret 1905, då störtfloden sopade
broar och kvarnar från åstränderna, stod vattnet något högre än i år. Talrika översvämningar
förekomma. Den s.k. Pelostranden, där landsvägen till Gamlakarleby går är nu en enda
svallande sjö.
_____
(Öb 02.05 -22)
Skyddskårstävlingar i Nedervetil. Terränglöpning
1. Erik Slotte
2. Eliel Slotte
4. Torsten Slotte
Fältskjutning
1. Ernst Storbacka
4. Anders Slotte
(Öb 30.05-22)
Till lärarinna vid Åbacka lägre folkskola i Nedervetil har antagits lärarinnan Emma
Sandbacka från Nedervetil
(Öb 11.07-22)
Travtävlan 27.12.1922
3:a Fride Simonsbackas sto Lydi
Till gravens ro vigdes i söndags i Nedervetil stoftet av tvänne strävsamma och aktningsvärda
församlingsmedlemmar, nämligen Johanna Eriksdotter Markusända, som den 13 december
avled i sitt 77:e levnadsår, och Leander Pelander, som den 8 december avled i sitt 64:e
levnadsår. Den sistnämnde hade, oaktat att hans hälsa alltid varit klen , försörjt och uppfostrat
en stor barnaskara, som jämte modern sörja den bortgångna familjefadern.
(Öb 22.11-22)

Handeln i Nedervetil under gången tid.
Nedervetilborna äro i likhet med gamlakarlebyborna ett handlande folk. I vida nejder äro de
kända som skickligare utövare av yrket i sin specialitet ko-, häst- och skinnhandeln. På
marknaderna i Kajana, Kuopio och Joensuu t.ex. uppträda de nära nog dominerande i handskoch skinnbranschen och gå oftast under namnet "kokkolabor". Man kunde anse som
självfallet, att denna livliga "utrikeshandel" skulle ha en full motsvarighet i handeln på
hemorten. Så är emellertid icke fallet, åtminstone icke såvitt härmed avses vanlig
butikshandel. Den har nämligen aldrig uppnått någon blomstring på orten. Och någon affär
med traditioner finnes icke. Om orsaken till detta sakförhållande skall stå att finna i en möjlig
brist på administrativ förmåga må vara osagt, men säkert är, att handels- och stapelstaden

Gamlakarleby, det ock av svenskar Kokkola kallas, när det är fråga om handel och köpenskap.
Tämmeligen suveränt behärskat en vidsträckt omgivning. Och ännu torde landsbor tillgodose
sitt varubehov väsentligast i staden, där privataffärerna fortfarande tyckas blomstra.
Gamlakarleby Andelshandel, vars verksamhetsområde omfattar socknarna: Karleby,
Nedervetil och Teerijärvi, med en sammanlagd folkmängd om cirka 12.000 personer, har icke
lyckats uppdriva sin varuomsättning högre än till omkring 8 miljoner årligen. Och de privata
handlandena äro om möjligt i ännu sämre läge.
Ett första försök till butikshandel på orten gjordes för 40 á 50 år sedan av sedermera
kommerserådet Alfr.Björklund i Gamlakarleby genom att inrätta filial på Tast i Överby.
Affären var dock av mindre betydelse och upphörde snart. Ungefär samtidigt slog en
kronobybo, Gustav Rudbäck, sig ned som handlande på Murick i Nedervetil by. Därmed var
lanthandelns långa, tragiska bana på orten inslagen. Den ena efter den andra uppträder och gör
försök att driva handel, men som överges efter några år. Under de senaste 20 åren ha icke
mindre än 8 dylika affärer uppstått och upphört. För omkring 30 år sedan gjordes försök att
konsolidera handeln. Något slags bolag bildades i syfte att helt och hållet övertaga handeln.
Deltagarna i bolaget voro till antalet ganska stort och tvenne butiker öppnades. Företaget hade
vissa förutsättningar att kunna lyckas. Kapital torde icke ha saknats och ingen konkurrens
fanns. Men märkligt nog gick företaget efter några års verksamhet och länge efter levde
företaget kvar i allt annat än välsignat minne. Den levde kvar ännu då andelsidén begynte
utbreda sig i bygderna. De var ju klart att denna idé, såvitt den berörde konsumtionen icke
med detta minne kvar så snart kunde vinna resonans på orten. Andelsmejerit, som inrättades
år 1905, bröt visserligen mark för andelsidén. Men länge ännu fick tanken på en
konsumtionssammanslutning bida sin tid. Man hade tydligen svårt att skilja mellan bolag och
andelslag. Handelslagsidén bröt emellertid allt starkare fram. Man tog intryck därav. Efter
mycken tvekan vågade slutligen tvenne utbölingar fram med förslag att bilda handelslag på
orten. År 1916 den 29 oktober hölls konstituerande möte och beslöts anslutning till
Gamlakarleby Andelshandel, som redan en tid verkat på sin ort. Anslutningen blev även
överraskande allmän. En butiks filial öppnades på Murick men snart visade det sig att den inte
på långt när betjäna alla medlemmar. Snart inrättades en andra butik, nämligen på Tast och
numera har Norrby fått en filial.
Andelshandeln på orten har haft svårt att i sina medlemmars medvetande inplantat
handelslagsidéns välsignelser. Gamlakarleby Andelshandel har ju i likhet med andra dylika
råkat under depressionens tryck. Och vid en av filialerna här på orten har skötseln tidigare
varit allt annat än god. Resultatet har blivit en annan än vad man i början hoppades. - Ett
bättre sakernas tillstånd synes nu förefinnas åtminstone beträffande skötseln. Den är i goda
händer.
K J F. (K J Frilund)
(öb 28.09 -23)

Födelsedag
60 år fyllde den 23 dennes lantbrukaren och häradsdomaren Otto Slotte i Nedervetil. Något
över kl. 12 på natten uppvaktades jubilaren av Nedervetil sångkör. Dess ledare hr V.V.
Hackzell frambar därvid sångkörens gratulation. Vid samma tillfälle framförde kantor J.
Herrgård kommunalnämndens gratulation och tack till 60-åringen för de stora förtjänster han
inlagt i samhället.
Från början skötte Slotte med intresse och framgång förnämligast sitt jämförelsevis stora
jordbruk, men för 25 år sedan blev han efter sin fader, lantdagsman C.J.Slotte, nämndeman
och kommunalstämmoordförande och har dessutom sedan innehaft många viktiga och
ansvarsfulla förtroendeposter, vilka han skött med stor samvetsgrannhet och framgång. År

1915 erhöll han häradsdomartitel. Dessutom har han varit ett stöd för bildningsarbetet på
orten.
I söndags voro närmast släktingar jämte redan nämnda sångkör inbjudna till jubilaren, varvid
kommunalfullmäktiges ordförande John Slotte yttrade följande:
På 60-årsdagen får kommunfullmäktige i Nedervetil framföra sitt varmaste tack till
häradsdomaren Otto Slotte för de stora inlägg han med sakkännedom gjort under tidigare år
som kommunalstämmans ordförande samt sedermera som ledamot i kommunalfullmäktige
deltagit i besluten, och hoppas att ännu under många år får räkna med hans medverkan, till
fromma för kommunen, i de olika nämnder, kommittéer och styrelser han som ordförande
leder och deltar i.
(Öb 26.02-24)
Fastlagstisdagens skidtävlan
30 km
1. U. Plogman
2.34.42
2. E. Slotte
2.48.08
20 km
1. E. Sjelvgren
2. F. Gustafsson
3. F. Sjölund
(Öb 07.03-24)

1.49.28
1.51.43
1.52.21

Skjuttävling
Den 28 maj tävlades om M.A. Slottes vandringspokal i skytte mellan korpralskapen inom
Nedervetil skyddskår. 15 skott sköts per man á 500 m sträcka. Pokalen vanns för ett år framåt
framåt av Slotte korpralskap med 346 poäng.
2. Brännkärr 334 poäng
3. Pelo
312 poäng
5 lag deltog. 5 bästas resultat räknades i varje lag.
De indivuella resultaten blevo följade:
1. Fr. Slotte
313
2. K. Slotte
86
4. R. Lerbacka
5. J. Nyman
(Öb 03.06-24)

80
8+

Hyllning
På sin 50-årsdag den 2 juli blev bonden och bygdehistorieberättaren Karl Hansén varmt
hyllad i sitt hem á Pelo i Nedervetil.
Tidigt på morgonen uppvaktade sångföreningen med körsång, varvid körens dirigent
överräckte en vacker minnesgåva, en lyra i guld som tack för mångårigt medlemskap i kören.
Senare på dagen uppvaktade representanter för ungdomsföreningen i vars led Karl Hansén
troget stått sedan föreningens början, bl.a. 8 år som dess sekreterare. Ordföranden frambar
föreningens tack till jubilaren och överlämnade en tavla och ett födelsedagsalbum som
minnesgåva av Nedervetil ungdomsförening. För hyllningen och gåvorna tackade hr Hansén
på sitt stilla, flärdlösa sätt.
(Öb 04.07-24)

KV:s tävlingar
1500 m
3. E. Sjelvgren
(Öb 03.06-24)

4.21,5

Bråddöd
I lördags på kvällen kl 9-tiden begav sig tjänarinnan Tyyne Korpi, som var stadd i tjänst á
Pelo i Nedervetil, till den närbelägda stranden för att bada med andra unga flickor. Nästan
omedelbart efter det hon stigit ner i vattnet begynte hon sjunka. De som voro i närheten
ropade på hjälp och tre unga män kommo genast tillstädes och lyckades efter en kort stund få
upp flickan, varpå upplkivningsförsök företogs. Men det oaktat och ehuru sjuksköterskan
infann sig och läkaren efter ungefär en timme, voro alla bemödanden förgäves. Läkaren kunde
endast konstatera att livet flytt. Flickan hade svagt hjärta varför dödsorsaken sannolikt var
hjärtförlamning. Den omkomna var endast 17 år gammal och hemma från Vindala, där hon
efterlämnar moder och 3 bröder.
(Öb 22.07-24)
Sykelmästarskap SFI
10 km nybörjare
1. M. Ahlskog
3. H. Gustafsson
Jaktlopp
3. IK Myran
(E. Ahlskog, M. Ahlskog, H. Gustafsson)
(Öb -23)
Tillvarataget
En svart tacka, märkt i högra örat, hos Edvard Storbacka, Nedervetil
(Öb 07.12-23)
Skytte o. skidtävling
Klasskytte
1. R. Lerbacka
2. F. Slotte
3. V. Slotte
1-klass
3. F. hansell
4. M. Ahlskog
5. F. Sjelvgren
6. F. Sjölund
7. A. Slotte
Skidor 3 tävlingar
3. F. Sjölund
Juniorer
2. L. Slotte
30 km

3. F. Sjölund
4. U. Plogman
20 km
1. V. Slotte
4. E. Ahlskog
10 km
2. L. Slotte
(Öb 06.03-25)
Nedervetil skyddskårs skyttetävlingar
Vid tävlan om M. A. Slottes vandringspokal i skytte mellan korpralskapen inom Nedervetil
skyddskår den 26 april vanns pokalen av Slotte korpralskap med sammanlagt 308 poäng.
Andra blev Pelo korpralskap med 250 poäng. Deltagarantalet var 7 från varje korpralskap och
räknades resultaten av de 5 bästa. Fyra korpralskap hade fulltaliga lag. Sträckan var 150 m
med 15 skott, 5 i varje ställning. Individuellt blev resultaten följande: I Fr. Slotte 91 poäng, II
V. Slotte 79, III A. Slotte 71, IV R. Lerbacka 67, V. H. Gustafsson 65. Solen sken rakt i
ansiktet, varför resultaten blev svaga.
Vid insatstävlan med militärgevär á 100 m frihand blevo resulaten följande: I Fr. Slotte 37
poäng, II V. Slotte 35, III F. Hansell 34, IV R. Lerbacka 33 och V. A. Slotte 34.
Vid insatstävlan med miniatyrgevär á 50 meter uppnåddes följande resultat: I R. Lerbacka 45,
II J. Nyman 44, III F. Sjölund 43, IV H. Gustafsson 4, V. F. Hansell 42 poäng.
(Öb 05.05-25)
Inträde i Finlands Studentkår har sökts av Ernst Ahlskog från Nedervetil som tidigare erlagt
studentexamen i Tyskland.
(Öm maj -26)
Från Ekenäs vävskola har utdimmiterats som lärarinna Gerda Anna Maria Högnäs
(Öb 04.06 -26)
En velociped är upphittad i närheten av Slotte i Nedervetil och återfås på beskrivning hos
Otto Slotte.
(Öb 28.09 -26)
Vid Nedervetil skyddskårs uttagningstävlingar i kombinerad skidlöpning och skjutning den 14
febr. blevo resultaten följande:
1. A. Brännkärr
186 poäng
2. H. Gustafsson
154
3. F. Slotte
140
4. V. Ahlskog
133
5. F. Sjölund
129
8. R. Lerbacka
115
9. T. Slotte
113
Fastlagstisdagen tävlades om handl. Gustafssons vandringssköld i skidlöpning mellan
korpralsskapen. Skölden vanns för ett år framåt av Brännkärr korpralskap. De individuella
resultaten blevo följande:

30 km
1. A. Brännkärr
2. F. Sjölund
3. H. Gustafsson

2.36.55
2.45.40
254.42

20 km
1. O. Brännkärr
4. J. Nyman

1.38.41
1.52.35

10 km
1. U. Brännkärr
3. V. Ahlskog
4. V. Pitkäaho
(Öb 19.02 -25)

51.26
56.03
56.23

Understöd ur statsmedel har beviljats Viktor Alexander Kuusinens mor och en syster i
Nedervetil med 200 mk i månaden från den 14 mars.
Öb 23.06 -25)
Allt betande á mina mina skogsmarker är från och med denna dag förbjuden.
Nedervetil den 3 augusti 1925
K J Sandbacka
(Öb 04.08 -25)
Eldsvåda utbröt i tisdags kl 1/4 4-tiden á Sandbacka hemman i Nedervetil, varvid nedbrunno
jordbrukaren K J Sandbacka och hans söner A. och S. Sandbacka, tillhöriga följande, under
ett tak befintliga byggnader, nämligen garveri, såginrättning, stall, tröskhus och redskapslider.
Samt nära intill dessa liggande vedlider. I tröskhuset förvarades årets kornhalm, varför
byggnaderna genast vid eldens utbrott stodo i ljusan låga. Bland de värdefullaste förmålen
som förvarades i dessa må nämnas en elektrisk motor, 2 motorcyklar, 3 velocipeder, ett större
ångverk jämte panna, 2 större symaskiner, ett parti färdigberedda fårskinn samt färdiga och
halvfärdiga handskar, alla garverimaskiner samt sommar- och vinterkörredskap, däribland 3
häckkärror, jordbruksredskap, ett parti spannmål och den redan nämnda kornhalmen.
Alltsammans nedbrann inom ett par timmar, Det talrikt tillskyndande släckningsmanskapet
kunde endast med stor möda skydda den i närheten belägna karaktärsbyggnaden och
ladugården.
Elden torde hava uppkommit genom kortslutning i de elektriska ledningarna.
Den brunna egendomen var försäkrad i kommunens brandstodsförening för endast 16.000 mk
varför ägarnas förluster uppgå till 150.00 - 200.000 mk.
(Öb 02.10 -25)
Vid Nedervetil skyddskårs klasskjutningar den 13 och 27 september ha följande
skyddskårister absolverat fordringarna för klasskyttemärken:
III Klass
L. Slotte
77
E. Slotte
72
G. Slotte
72
F. Sjelvgren
69
V. Slotte
66
T. Slotte
65

II klass
F. Hansell

84

I klass
J. Nyman
H. Gustafsson
R. Lerbacka
K. Slotte

107,10
106,65
102,35
100,80

Mästerskytt I:a gången
F. Slotte
(Öb 02.10 -25)

118,65

Självmord. Då man på morgonen den 16 dennes skulle taga vatten till ladugården från en 8
famnar djup brunn á Ahlskog hemman i Nedervetil, anträffades i brunnen liket av 23-åriga
bondedottern Fanny Lång, bosatt à Ahlskog. Hon hade föregående kväll begivit sig i riktning
mot några närbelägna gårdar, och då hon icke återkom till hemmet på kvällen, trodde man att
hon övernattat hos någon bekant, varför man icke anade oråd, ehuru flickan den senaste tiden
varit nervös och dyster. På morgonen hittades även ett brev, skrivet dagen förut, vari hon
meddelade att hon skulle skiljas från livet samt bestämde, att hennes arv skulle tillfalla hennes
syskon födda i faderns första gifte.
I det verkställda polisförhör har intet framgått som skulle tyda på, att någon annan hade skuld
till Fanny långs sorgliga död, utan måste orsaken tillskrivas sinnesförvirring.
(Öb 17.11.1925)
Vetil å blev isfri den 30 april. Vårfloden har denna vår varit något ymnigare än de senaste
åren, dock icke så strid som t.ex. 1905. Dock äro vägarna på flera ställen översvämmade,
såsom mellan Slotte och Murick, där landsvägstrafiken är avbruten.
(Öb 24.05 -26)

Föredrag
Nedervetil besöktes den 28 dennes av professorskan Julia Sucksdorff, som därvid höll fördrag
i Åbacka skola och Gillestugan. Föredragen behandlade hemmet och barnuppfostran, ett av
dom om doktor Barnados verksamhet i London. De väl framsagda lärorika föredragen åhördes
med uppmärksamhet av en stor publik på vartdera stället.
(Öb 30.11 -26)

Alexander Slotte
I går nådde oss sorgebudskapet att författaren Alexander Slotte senaste söndag skattat åt
förgängelsen. Med Slottes bortgång har den svenska litteraturen i vårt land drabbats av en
betydande förlust. Såsom författare hade Slotte sitt säregna område att bruka. Hans plats skall
därför mänskligt sett för en lång tid framåt stå tom.
Alexander Slotte föddes på Slotte hemman i Nedervetil den 7 april 1861. Redan som barn
visade han håg för studier och fick därför följa sina äldre broder Karls fotspår på studiebanan.
Han genomgick först elementarskolan i Gamla Karleby och fortsatte sedan sin skolgång vid
svenska klassiska lycéet i Åbo där han blev student 1882. Vid sidan av sin tjänst som
fokskollärare i Helsingfors, verkade han i nära två decennier 1890 - 1907 som tidningsman,

främst som teater- och litteraturanmälare i Hufvudstadsbladet. Från 1902 - 1904 var han
scenisk ledare för folkteatern i Helsingfors. Förutom mindre teaterstycken har Slotte skrivit
skådespelet "En svag stackare", "Halvdan skald", Bengt Sved" och "Den stora islossningen",
alla uppförda á Svenska teatern i Helsingfors, samt folklustspelet "Nej, ta hålen na'n målar
miin stugo rö", som prisbelönts. Av hans penna har dessutom utkommit berättelsesamlingen
"Karlebybor" 1912 och "Solskensfolket" som utkom för några år sedan samt diktsamlingen
"Sånger och syner" 1918. Utom lärartjänsten vid Helsingfors stads folkskolor har Slotte
därjämte handhaft undervisningen vid centralskolan för konstflit och sedan 1906 varit
sekreterare i Finlands allmänna slöjdförening.
Sådana te sig de yttre konturerna av Slottes levnadsbana. Bakom honom ligger en lång och
gagnelik verksamhet till samhällets bästa.
Ehuru många av Slottes arbeten tidigare vunnit vackra erkännanden, är det först genom sina
visor, som han vunnit den popularitet han nu alltjämt åtnjuter ute i bygderna. Många av hans
sånger är sådana, att de säkert skola sjungas ännu av kommande generationer. Här må blott
nämnas de allmänt sjungna, "Slumrande toner", "Plocka vill jag skogsviol", "Och liljorna de
växa upp om våren", m. fl. Slotte är en mästare när det gäller, att få fram det omedelbara i
folksjälen. Mer än kanske någon annan av våra skalder har han förstått att lyssna till de veka
och skära toner "som ljuda i folksjälens innersta". Och med en underbar träffsäkerhet har han
förmått att tolka alla dessa toner, känslor och stämningar i ord. Hans sånger ha därför fått sina
flesta beundrare bland svenskbygdens unga. Slotte är framförallt bygdeskalden. Talrika äro
också de ungdomsskaror, som länge med tacksamhet, som länge med tacksamhet skola
minnas honom för allt det vackra, som han genom sina sånger har skänkt dem. Särskilt har
Gamla Karleby nejden orsak att bevara hans minne i kär hågkomst.
Han sörjas närmast av efterlämnad maka och 2 barn.
(Öb 05.04 -27)
Vid Nedervetil skyddskårs serietävlingar med militärgevär ha följande resultat ernåtts:
I klass
1. Fr. Slotte
2. F. Hansell
3. J. Nyman
4. V. Slotte
5. H. Gustafsson
II klass
1. V. Hansell
2. U. Plogman
3. F. Sjelvgren
(Öb 20.04 -27)
Nedervetil skyddskår. Vid klasskjutningar den 10 o. 18 april hava nedannämnda skyttar
klarat fastställda fordringar:
Mästerskytt:
Fr. Slotte
F. Hansell
J. Nyman
II klass

F. Sjölund
V. Hansell
III klass
V. Store
V. Hansell
G. Slotte
(Öb 22.04 -27)
Nedervetil skyddskår. Vid serietävlingar med miniatyrgevär 50 och 100 m, 15 skott á varje
sträcka med 5 skott respektive ställningar frihand, knästående och liggande ha följande
resultat ernåtts:
Nederby avd. I klass
1. V. Slotte
2. R. Lerbacka
3. J. Nyman
4. M. Ahlskog
5. H. Gustafsson
II klass
2. V. Hansell
3. V. Store
4. V. Ahlskog
5. U. Plogman
(Öb 26.04 -27)
Nedervetil skyddskår. Lördagen den 30 april tränades om tävlingspokalen i skjutning
mellan T-järvi och N-vetil skyddskårer. Tävlingssträckan var 300 m med 15 skott i tre
ställningar. Pokalen vanns av N:vetil sk 503 poäng räknat av fem man. T:järvi sk uppnådde
poäng. Individuellt uppnåddes följande reslutat:
1. V. Slotte
2. Fr. Slotte
3. J. Nyman
4. F. Hansell
7. K. Slotte
8. H. Gustafsson
9. R. Lerbacka
I insatskjutningen 100 m frihand uppnåddes följande reslultat:
1. R. Lerbacka
2. V. Slotte
5. Fr. Slotte
6. F. Hansell
8. J. Nyman
9. A. Slotte
10. H. Gustafsson
Åldersgränspokalen den 28 april vanns av "pojka" med 440 poäng. "Gambelpojka" och
"gobba" uppnådde 411 poäng

Individuellt placerade sig följande:
1. R. Lerbacka
2. V. Slotte
3. F. Slotte
4. J. Nyman
5. F. Hansell
6. H. Gustafsson
7. A. Slotte
(Öb 30.04 -27)
Nedervetil skyddskår. Den 14 maj tävlades om dir. M B Slottes pokal i skjutning mellan
korpralskapen. Sträckan var 300 m med 15 skott i liggande ställning. De fem bästas resultat
från varje korpralskap räknades. Pokalen vanns för ett år framåt av Slotte korpralskap med
494 poäng, 2) Brännkärr 483, 3) Pelo 460.
Indivudellt placerade sig följande:
1. A Brännkärr
2. F. Slotte
3. R. Lerbacka
4. V. Slotte
5. F. Hansell
6. J. Nyman
(Öb 17.05 -27)
Hastigt dödsfall. I fredags på kvällen hittades 79-åriga torpareänkan Anna Forsell död på den
av vatten versvämmade ängen vid stranden av Vetil å nära intill sitt hem på Åbacka i
Nedervetil.
Hennes 16-åriga sondotter , som hade hjälpt den gamla att sköta hushållet, hade i ett ärende
begivit sig till andra sidan av ån, och då hon vid hemkomsten saknade farmodern, började
man eftersöka den saknade, som snart påtäffades med känt resultat.
Efter vad man förmodar hade den gamla svimmat, fallit i vattnet och omkommit. Hon hade
varit borta hemifrån ungefär 2 tim. då man påträffade hennes döda kropp.
Trogen i det lilla hade hon även under en längre tid förberett sig på sin hädanfärd. Vila hon i
frid.
(Öb 24.05 -27)

Om Börrå-Jussis barberanreiso
Ni ha foll int hört na förr, hurleis ä var, nå Börå-Jussi var te barberares.
No, han foor i högmoodä siin å troppa åv ritti ti barberares å lägg klipp håårä siin, juså herra
bruka dsära. Ni kan foll inte ritti tsänn hante Börrå-Jussi, va an var ti för kaar. Jåu Jussi var
heim från äin grannsockn, från tsyrkbyji, äin storgååls gambel håsbond å så ny i fleira herrans
år rej ha iti sytning i lag mä mamma siin i sytningsstugå.
Frisk å högmmodi kaar var han te Börrå-Jussi å brååt mä arbeitä ha han int nantin. Mamma
hon koka maate åt döm, å Jussi sota å droo ur langskaftå pipo siin å var nöjd mä liive siin.
Mora sat åter heila daga tii i storstugå å lyyst på foltsis lårona å småskratta för sä sjölv.
Gubbes hörslä had vaali bara rokå, sä ät int hört allt va foltsi saa, men han bryyd int sä så
mytsi om va di pladdra hälder.
"Jöu, jöu, bruka Jussi säi, viri ä ho ä vil."
Nå, tå fick Jussi ein da i hövå siin ät an åter nödvändit sko behööv nödvändit få klifft håårä
siin, så var så lang å talkkå juså ein uunskvast, å mamma hans ho tyckt he sama å ha fleira
gang rej sagt åt onå ät han sko fara naanstans å lägg klipp håårä siin. För han gåålses drändsi

Gösta, så förr ha bruka klipp Jussi-pappas håårä foor bårt från gååle mitsissmässtiidä, så ät
Jussi int nö visst naa, vem an sko få ti nopa sä.
Tå kom ä Jussi i tankka ät horleis hä sko vara ti freist fara ti tsyrkbyiji ti barberares. Ti så int
hörs dsära na anna än så rakkar å klipper foltsis hårä bår,tå ti så all bodpoika spinger, ä ti så
hitt tiides flickona fällas å lägg laga pålkka håårä ät så å lägg raka nackona siin. För hä ä jo
värdsens sed såleis nö, så ät ti kan jo int rakka bårt äiji stsädsi meir hälder.
Söis fondeea Börrå-Jussi å for toppsand åv ti barberares straks så an fik iti om mårnä, å int sa
åt mamma hälder vart an sko fara. - Åm an nö säir så så satsi ä, så no ha Börrå-Jussi bå varmt
å kaalt inom kråppä siin, nå an öppna barberares dörä å nå an so ho herrans fiint tå var. Fiin
lakana lavoaara, åfiinan vit såffå,å så stooran speil på väddsi, så an såå nästan heila kråppä
siin i. Å hon barberareflikkå var joså än doktoor mä än viitan mäkkå å på sä å än blankan sax
i handä. Å hon kåm strax o too imot Jussi-pappa å saa: "Var så goo", å viisa ät Jussi sko säss
neer på hä fiin lavåar mitt imot hä stoor speilä. Å Jussi-pappa sko säkert ha vänst åkring å firi
bårt från heila gååle, men hon barberarflikkå var strks å too Jussi i akslona å haa ona ti säss
ner, så ät an iist int, å int ärhindra an så hälder för än an sat ner sä. Å int visst an hor an sko ha
fååji vänd hövå hälder, na än annan naama var mitt emot i bläsa alltiili. Räj förrän Jussi hinda
foonder na så too hon barberarflikkå å kasta än stoioran lakan åkring Jussis halsä så ät hä
håksa täpp anda på Jussi, så ät han sat bara å väggla öögona skaka hövå å fondera va ä nö sko
vaal ti ritti ti slut. Mä hä sama too on barberarflikkå å droo mä stoor kamba i Jussis börrå
skalla, så ä va juså än blånflaga. Å hon frååga åv Jussi åm an vil ha klippt polkka håårä.
"Jöu.jöu", sa Jussi ät söis vil an haa. Barberarflickå byrja mä hä vass saksä siinkrånk jaanät
taanät så håårtappa flöu hii å tii. Å Jussi sat å väggla öögona. "Ska ja klippa långt eller kort,
eller ska ni ha böjning mitt på huvu?, fråga on. "Jöu, jöu, sa Jussi bara å skaka hövå siin juså
an sko ha höört ritti bra.
Hon barberarflikkå var än härdaan mänisk å fondeera fö sä sjölv, ät hä nö int var så stor
stsillna horleis an klipper än tokantee gambälan gobbhövå. Fast an vänder näsa i nakka, int
veit an naa äntå. Å råsk bra dsik ä för barberarflikkå, hä klippasä, för hä va ett tu gåålis, å så
jämna on ä smååt bara.
Så fråga on om on sko raka å
"Jöu, jöu" sa Jussi fast an int höört na, va on määra hälder, å an trod ät ä int sko ännu vara ti
gåålis.
Nå barberarflikkå too tå straks än poslins kopp tär framför speilä byrja härott mä äön ppänsil
så tääätt, så täätt, så ät gobbäs hövå ritti darra å han halvväägs sviimast. Å Jussi satt bara å
väggla å skåda åpp i taatsi å tönkt ät vaal hä flikkå gälin älder krånglar on bara mämmä.
Å tär ur hä koppä kom allt vit fraggå. Å så too on mä pänsilä siin ur oppä å byrja kast mot
Jussis naama å knogga å bårsta för pintsäära liivä. Å söis lömma on Jussi tär å siti, fast naama
hans var så foll mä sååpklåttona å too än reim å droo rakkniivä siin åpå. No skåda han langlit i
speilä på hä bildä å sa bara fö sä själv, ät sko mamma sii mä nö så int sko on tsänn mä hällder.
- Men va sko om määr ti dsära nö - fondera Jussi. - Men tå an nö kåm ti fara hii, ska an nö
skåda så an veit saan. Nå barberarflikkå kom saan mä kniivä siin å bokka Jussis hövåbakååt, å
droo mä kniivä. Juså an sko ha dräiji mä knärrskavå. Å Jussi han håksa ritti byri vaal rädd ät ä
sko kåma na sår å ät on sko stsära na tsåkk stsiivona lös från ansiktä. Men Jussi sko int ha
behövva va na rädd. För barberaflikkå var så bra ti styr kniivä siin fast on skrapa häilä gobbäs
naama, så he dsik för hennar juså nå tsärnga skrapa päärona. Å så törka on m handdutsi å
fråga, om on sko lägg alo å. "Jöu, jou", mårra Jussi å fondera va on sko dsära. Nå, jon krapsa
åt sä än viitan bäta å väätt ä i vattnä å knogga onå mä hä. Nå. hä tee va jo int naa, tyckt Jussi
fö sä sjölv. Å så fråga on om on sko lägg ådekålång å. "Jöu, jöu", sa Jussi å tänkt ät va sko on
nö åter määr.Tå too on tokan tee glaspåttå åv hyllö, så va va mä mässingbeslaga å ha än slang
i. Nå on liiti knappra tär mä hätee, så spruta ä vattnä ur påttå räätt i gobbäs naama, juså nå än
kattå spåttar. Jussi sprang tå åpp å droo mä händrä åpp böksona siin å svor nå ä kåmbär allt i

öögona råiskand på an. Men hä fräst bara å spruta meir å meir. Å så too on än handduk å
törkka bårt nästan allt ur naama å saa, ät de här friskar åpp heila kråppä. "Jöu, jou", saa Jussi,
få sii va kånsta on än ska dsära. "Ska ja int lägga puder å", sa barberarflikkå. Jusssi var reij tå
så vinglå så an bara saa såm förr. "Jöu, jöu". Tå too än toppså så bara har i rompända å stakk ä
i än kopp å byrja aij Jussi i öögona mä häte toppså. Tå an fik öpi öögona å skåda var an altt
övermjölå, å Jussi byrja spått å sa, ät dehär var för mytsi. Men barberarflikkå skratta bara å
saa , ät nö vaalt ä åv husbondä så fiinan påjk juså åv nyast. Å on sota å pänsla mä häte bara
rompända meir å meir mjölä i Jussis öögona. Å han tårka mä jackärmä å spåtta å saa, ät nö
förslår ä rej, de här pålåttasä å å spruutasä, så ät ä nö inta allt kladdar idsän öögona miin.
Barberarflikkå on bara visa i spelä å saa, ät såste bossian kaar kona ä vaal åv Jussi-pappa.
Håårä var kamba så fint å präsis juså än skriftskopåjks. "Näns an viis sä för foltsi meir för na
fåltsis öögona hälder, nå an har tokan te naama", fondera Jussi för sä sjölv, "nå an är juså ein
bleikan kalv å mä mjölä foll öögona". Så too on barberarflikkå bårt lakanä, så var säipa kring
Jussi, å sa så fint å höövlit. "Var så god". "Jöu, jöu", sa Jussi å var juså an sko ha folli ur trä.
Han skåda åkring sä horleis an sko slipp slipp ut på bakka å vingla å söökt ät mysså siin, så
låå tär på gålvä vi dörä. Men barberarflikkå slo mä händrä å saa, ät hä kostar 18 mark. Jussi
byrja klös sä vi öörona å saa, ät kostar ä å. "Jo, aderton mark kostar dä", saa barberarflikkå.
"Hå, hå," sa Jussi å beststärma sä å väggla mä öögona. "Ä du gälin flikkå", älder tro du ät ja
ska vara gälin", skvääkt Jussi å vaalt allt blå i öögona. "För hårklippasä sko an dsita betal
aderton mark!" "Int ha ja förr behöva betal än penni för hä". "De kostar de och de är taksa för
allihop, saa barberarflikkå å stoo mä saksä i handä för dörä. Jussi han skåda råskåt å spåtta å
svor, men han behärska sä äntå å gräd ät pänga ur plåånbotsi å sloo döm på boolä. Men int saa
han "adjö" tå an for än sloo hårt dörä idsenn å mombla för sä sjöln naasårtta, ät än annan gang
far an int ti tokan tee rum, för de far åv mä både håårä å pänga. Å Jussi var riitti arg ännu tå an
kåm heim.
Mommå hon sloo bå händra ihop å saa: "Herre jestandes, van ha du viri, Jussi"? "Va tyst tö",
sa Jussi, "å han tala int mä naan hä daan meir.
Hansas Kalle.
(Öb 28.05 -27)

Skriftställaren Alexander Slottes askurna gravlades i söndags i familjegraven på Nedervetil
kyrkogård. Sedan den avlidnes son och dotter nedlagt askurnan i graven, sjöng Nedervetil
Sångkör under lär. Errik Nygrens ledning Jag går mot döden, var jag går, varefter kyrkoherde
A Forsblom läste en bön. Därpå uppstämde kören Men mullen är mig trogen av Slotte och
graven igenmyllades. Banden från de vid jordfästningen i Helsingfors nedlagda kransarna
lades på graven i sammanknuten knippe. Ytterligare nedlades ett 10-tal kransar från närmaste
släktingar och vänner jämte en krans från Karleby ungdomsförening genom Fritiof Slotte.
Nedervetil ungdoms- och Sängförening som vid jordfästningen i Helsingfors nedlade en
krans , uppvaktade även nu med ett fång röda rosor genom föreningens ordf. lär Joel Granvik,
som i ett kort tal uttryckte ungdomens tack till den bortgångne diktaren för de värdefulla
sångskatter han skänkt den. Hans hembygdsånger ha en alldeles särskild betydelse för ortens
sjungande ungdomar. De innehålla inte blott ljusa minnen från framfarna dar utan även
bestämmande maningar, som framtidens solskenskfolk helt visst mera omedlbart än vi skola
fatta. Man kan därför vara stolt över att Alex. Slottes stoft kommer att förvaras i hemsocknens
kyrkogård.
Efter talet sjöng kören Slumrande toner och så var den stämningsfulla akten till ända.
(Öb 12.07 -27)

Nedervetil skyddskår

hade arrangerat en tävling den 20 nov. i kombinerad skidlöpning och fältskjutning, varvid
följande goda resultat uppnåddes.
1) V. Ahlskog 188poäng, 2) F. Hansell 183, 3) J. Nyman 180, 4) F. Sjölund 179, 5) U.
Plogman 171, 6) V. Slotte 167, 7) B. Ahlskog 165, 9) H. Gustafsson 147.
(Öb 22.11 -27)

Travtävlan
Diplom
Mia, Ahlskog o. Nygren, Nedervetil
(Öb 22.12 -27)
Seniorer 30 km DM-tävlingar -28
1. Sjölund

Myran

Juniorer A-klass
6. B. Sjelvgren
(Öb 17.01 -28)

Myran

Tillvarataget
En velociped
Tillvaratagen och kan återfås hos Leander Sandbacka i Nedervetil
(Öb 15.01 -29)

Skidtävling i Jakobstad
30 km
1. V. Slotte Myran
Landsmatch Norrbotten - Österbotten
3) Fr. Sjölund
(Öb 14.02 -28)

Skiddagar i Ekenäs
30 km A-klass
4. F. Sjölund
30 km B-klasss
1. V. Slotte
(Öb 21.02 -28)

Myran

Myran

Skidtävling i Såka
15 km
2) V. Slotte
(Öb 06.03 -28)

Gårdfarihandel
Gårdfarihandelsrättigheter har landshövdingen tilldelat bonden Evert Johannes Ahlskog fr.
Nedervetil
(Öb 23.03 -28)

Skiddagar i Ekenäs
Fältskjutning
5. V. Slotte Myran
30 km A-klass
2. F. Sjölund Myran
(Öb 21.02 -28

GIF:s skidtävlingar
10 km
3. F. Sjölund Myran
(Öb 27.03 -28)

Serietävlingar inom Nedervetil sk
Serietävlingar med militärgevär inom Nedervetil sk, under våren har utfallit för
I och II klass skyttar.
1) J. Nyman 305, 2) F. Hansén 280, 3) V. Slotte 171,
Klas III o ickeklass.
3) V. Store 155, 4) U. Plogman 151
(Öb 05.04 -28)

KV:s tävlingar
2000 m
3. V. Sjelvgren
5000 m
2. B. Sjelvgren
(Öb 22.06 -28)

Myran
Myran

Tävlingar i Såka
1500 m
3. B. Sjelvgren
(Öb 21.08 -28)

Myran

Travtävling
VIII Aino G. Forsell
(Öb 28.12 -28)

Kommunalfullmäktige
Beslöts ingå till landshövdingen med klagomål över den vandalism, som statens vägarbetare
låtit övergå vid de vid åstranden utmed allmän väg mellan Slotte och Murick som skydd och
prydnad växande träden
(Öb 28.03 -29)

Vad statens vägarbetare uträtta
De senaste dagarna har statens vägarbetare i Nedervetil utfört ett arbete, som delvis måste
betecknas som skadegörelse. De ha nämligen bl.a. huggit ner en stor del av skyddsträden på
den s.k. Pelostranden, längs vägen mellan Murick och Slotte hemman, trots allmänhetens och
vägnämndens ordförandes upprepade protester. Särskilt har ungträden fällts, varför den

naturliga skyddshäcken mot den brant stupande älven efter några årtionden, då de gamla
träden dött bort, helt och hållet försvinner. Vägen kommer då säkert att rasa i älven , vilket
även förr inträffat på ställen, där träden stått glest, och trädrötterna ej bundit den lösa grunden.
Ställvis kommer detta redan att inträffa, då de "fackkunninga arbetarna huggit upp tiotals
meter breda öppningar mellan skyddsträden. Men även andra stora vådor föreligga. Det blir
livsfarligt för resande med skygga hästar att köra ur vägen åt rätt sida för mötande bilar, då
intet skydd mot älven förefinnes. Under islossningen kommer hela den 1 ½ km långa vägen
att blockeras av väldiga ismassor, vilka blott med stora kostnader kunna bortskaffas. Det
ligger därför i öppen dag, att staten här illa bevakat sina egna och den resande allmänhetens
intressen.
Kommunfullmäktige i Nedervetil upptog ärendet till behandling som brådskande fråga på
sammanträdet den 26 mars och beslöt enhälligt hos länsstyrelsen anhålla om skyndsam
undersökning i saken. Vidare beslöts, att i tidningspressen offentligt protestera mot
skadegörelsen; detta så mycket mer som nämnda arbetare även tidigare på ett okynnigt och
självsvåldigt sätt bemött ortsbefolkningen.
(Öb 28.03 -29)

Travtävling i Kronoby
I Kategorin
5) Kievarin Lotta
Handicaptävling
5) Tiputin Tähti
(Öb 08.02 -30)

Gunnar Slotte, Nedervetil

Karl Pelo, Nedervetil

Höns
80 st, 8 mån gamla säljas billigt
Fride Blackvell, Skriko, Nedervetil
(Öb 18.02 -30)

Travtävling i Vetil
II Gång
Tiputin Hipo
(Öb 06.03 -30)

Skyddskårstävling
Skol- o. fältskjutning
4. Johan Nyman
5. Uno Plogman
9. M. Ahlskog
Skol- o. fältskjutning
1. J. Nyman
Skolskjutning
2. E. Nyman
Fältskjutning
1. U. Plogman
Pistolskjutning

G Forsell

1. J. Nyman
(Öb 22.05 -30)

Nytt opionsmöte i Nedervetil
Vid ett nytt möte i Nedervetil den 23 dennas, varvid dir. Henrik Wiik omhänderhade
ordförandeskapet och protokollet fördes av Eliel Slotte, enades de närvarande - ca 60 personer
om följande:
Beriktigande
I tidningen Österbottningen av den 19 juni ingick en notis om att den 18 dennes hållet möte
i Nedervetil i och för ställningstagande till den s.k. Lappo-rörelsen. Tidningens läsare även
som övriga tidningar i landet, såväl svenska som finska, har oriktigt nog av klämmen i mötets
beslut ävensom den av i tidningen ingångna notisens rubrik fått den uppfattningen, att mötet
helt och hållet skulle fördöma den s.k. Lappo-rörelsen.
Medborgare i Nedervetil inse till fullo och uppskatta det rent fosterländska syfte och den
samhällsbevarande anda, som framkallat rörelsen, och godkänna den som sådan, men kunna
ej ge sitt understöd åt de extrema kampmetoder, som rörelsen begagnat sig av. Däremot är alla
ense därom, att kommunisternas landsförrädiska verksamhet i alla dess former och yttringar,
bör med alla tillbudsstående lagliga medel bekämpas.
(Öb 28.06 -30)

Eldsvåda
Senaste torsdag vid 7-tiden på eftermiddagen utbröt vådeld i lantrbr. Johan Lerbackas
karaktärsbyggnad. Huru elden kommit lös är ännu icke bekant, men den uppstod till först i
vindsrummet på norra ändan av byggnaden. Tack vare den omständigheten att faran nästan
genast varsnades och flere sprutor och annan släckningsattiraljer omedelbart sattes i funktion
kunde elden dämpas och efter ett par timmar definitivt släckas.
Den inre delen av vindsvåningen ävensom en massa kläder och redskap blevo dock förstörda
av elden och vattnet.
Det brunna var försäkrat i kommunens brandstodsförning, men narurligtvis alltför lågt.
(Öb 19.07 -30)

Dödsfall o, jordfästning
Den 29 aug. avled i sitt hem härstädes häradsdomarehustrun Hilda Johanna Slotte i sitt 50:de
levnadsår.
Hennes jordfästning ägde rum i går vid församlingens kyrka. Nedervetil Sångkör sjöng under
ledning av lärare V Hacksell "Jag går mot döden var jag går", varefter jordfästningen
förrättades av pastor Johannes Nyström ,som därvid talade om den bortgångnes livsgärning,
dotter, maka och moder. Därefter sjöng kören "Jag går mot himlen var jag går". Så bares
kistan av den hänsovnes söner och svärsöner till Slottes familjegrav. Sedan kistan sänkts i
graven sjöng kören en hymn, varefter de närmaste anhöriga, släktingar och vänner ägnade den
bortgångnes minne en vacker blomsterhyllning. Marthaföreningen uppvaktade genom ordf.
fru Maria Herrgård som nedlade en krans och framhöll Hilda Slotte som ett mönster för alla
marthor: huslig, duglig, kunnig och uppoffrande vänsäll och gudfruktig. Död i Kristus skall
hon leva med Honom och på uppståndelsemorgonen möta sina kära och nära.
Den bortgångne sörjes närmast av 5 döttrar och åtta söner samt barnbarn
(Öb 04.09 -30)

Dödsfall
Den 27 dennes avled i sitt hem härstädes lantrbr. K. J. Sandbacka, 72 år gammal.

Med K J Sandbacka har en odalman i ordets rätta bemärkelse gått ur tiden. Utrustad med ett
gott och sunt förstånd och med besittande med sällspord talets gåva var han mycket anlitad i
kommunala värv, Särskilt känd för att kunna på ett vinnande och övertygande sätt framföra
sina åsikter. I den stora deputationen, som år 1899 fåfängt sökte audiens hos tsaren,
representerade Sandbacka Nedervetil kommun och kunde på ett utomordentligt sätt skildra
alla tilldragelser, som oro förknippade med denna historiska tilldragelse.
Sitt fäderneärvda hemman, som han ytterligare förstorade genom nya jordförvärv, har han
skött rationellt och med god framgång. Den idylliska hemgården på Sandbacka har varit en
prydnad för orten.
På sidan av sin egentliga verksamhet, modernäringen, har han bedrivit affärsverksamhet,
särskilt inom läderbranchen. Sandbackas garverirörelse var under flere 10-tal år den främsta i
orten.
För folkbildningen nitälskade även Sandbacka och var han i tiden en varm förespråkare för
den första folkskolan i kommunen.
Den hänsovne odalmannen sörjes närmat av maka och sju barn bland dem kyrkoherde A.
Sandbacka, konsul Eliel Sandbacka och fabr. Hugo Sandbacka
(Öb 30.09 -30)

Skyddskår
Resultat från Nedervetil och Terjärv skyddskårers skjutning om kretschef Sandbergs pokal
27.9.1930
Individuellt:
3) J. Nyman, 4) U. Plogman, 10) F. Hansell
Nedervetil skyddskårs serietävlingar
A-klass
1) J. Nyman 2) R. Lerbacka 3) V. Slotte 5) U. Plogman 6) F. Hansell
B-klass
4) I. Plogman
Insatsskjutning
1) J. Nyman, 2) B. Ahlskog, 4) V. Slotte
(Öb 02.10 -30)

Travtävlan
I kat.
Pella Hugo Gustafsson
II Kat
Mia V. Skog
(Öb 30.12 -30)

Dödsfall
Den 31 dec. avled i sitt hem á Markusbacka i Nedervetil bonden Anders Björk i sitt 76:
levnadsår.
Förutom att han skött sitt fäderneärvda hemman på ett mönstergillt sätt har han utfört mången
annan praktisk verksamhet. Främst har han gjort sig bekant som orgelbyggare. På flera
utställningar har hans orglar erhållit pris. Även ett piano har han förfärdigat . Dessutom var
han en skicklig slöjdare, gjutare och smed. Musikalisk som få kunde Anders Björk spela en

hel hop instrument och tillsammans med sina söner bildade hans familj en hel orkester. Björk
tillhörde i tiden det första musikkapellet, som för flera10-tal år sedan bildades på orten
Öb 03.01 -31)

Travtävlan
Travtävlan föranstaltade härstädes den 29 december. Banan som var 1.000 m lång
genomlöptes 2 gånger. Av 16 anmälda hästar fullföljde endast 10. Resultat:
8) T.P. Tähti Georg Forsell
(Öb 01 -30)

Travtävlan
Vid Tast
I Kat.
Diplom

Kehvon-Pekka

II Kat.
2
Vappu
(Öb 03.01 -31)

G. Slotte, Nedervetil

G. Forsell, Nedervetil

Travtävlan
Travtävlan föranstaltades i Nedervetil á Haavisto den 3 i dennes. Banan var 1000 m lång och
genomlöptes 2 gånger. Av de endast 5 anmälda löparna fullföljde alla med följande resultat:
I pris stoet Tipurin Tähti äg. Georg Forsell. II stoet Pella äg Hugo Gustafsson, IV stoet Vivi
äg. Johan Ahlskog
(Öb 08.01 -31)

Skidtävling
IK Myrans skidtävling försiggick den 8 januari under mycket oynnsam väderlek
20 km
4) V. Slotte 5) L. Slotte
(Öb -31)

80 år
80 år fyllde den 13 dennes före detta bondvärdinnan Greta Hansell (Pelo). Ehuru hon uppnått
så hög ålder vittnar hennes utseende om högst 70 år och är hon ännu vid full vigör. Senaste
sommar skötte hon under en värdinnas sjukdom ett stort hushåll. Sitt eget stora hushåll, som
hon tidigare omhänderhaft, har hon förestått på ett mönstergillt sätt, så att hon tack vare sin
mångkunnighet varit ett gott föredöme för andra. Men det är icke blott detta som gör att hon
framför andra bör kommas ihåg. I alla livets svårigheter och bekymmer har hon bistått sina
medmänniskor med en hjälpsam hand och dessutom givit värdefulla råd åt dem, som varit i
brydsamma förhållanden. För allt detta har hon ej fordrat ersättning eller gentjänster. Under
sin bemärkelsedag blev hon på morgonen blev hon uppvaktad med sång och sedan på dagen
med lyckönskningar och gåvor. Hennes många vänner önska henne en lugn och fridfull
ålderdom: de minnas med tacksamhet det goda hon utfört under sitt långa verksamma liv.
(Öb 17.02 -31)

Skidtävling
Vid av IK Myran arrangerade tävlingar på fastslagstisdagen nåddes följande resultat:

Juniorer 10 km
5) G. Ahlskog
(Öb 19.02 -31)

Skyddskårstävling
Den 13 dennes föranstaltades i Nedervetil tävlan om en s.k. storsleven mellan Terjärv och
Nedervetil skyddskårer.
I den kombinerade fältskjutningen på skidor deltog 24 skyddskårister. Nedervetil tog hem
"Storsleven" med 321 poäng, Terjärv sk fick 272 p. (respektive platssiffror 2-3). De
individuella reslutaten blevo följande:
Seniorer
1) V. Slotte, 4) B. Ahlskog
Oldboys
1) G. Nyman
Bästa skidtid hade V. Slotte och bästa skytte B. Ahlskog
Öb 17.03 -31)

Till salu
Boningsstuga
Waselius Wassborr i Nedervetil
(Öb 11.04 -31)

Val
V. Sjelvgren vald till jordbruksinspektor Hanböle gård, Tyrvänä
(Öb 16.04 -31)

Vårflod
--Högre upp i älven har vårfloden nått en höjd, som närmat sig rekordet från 1905. Så
berättades t.ex .från Nedervetil i går, att vägen utmed Pelostranden är alldeles oframkomlig, i
det att flere vägtrummor bortspolats och vägen mellan Slotte och Murick på flere ställen
raserats. Nedanför Slottsbacken står vattnet så högt, att man kan ro över ledstängerna utmed
vägen. En av isbrytarna överom Pelobron har följt med strömmen. Själva bron var även starkt
hotad.
--(Öb 02.05 -31)

Bete
Allt betande på min ägandes skogsmark belägen på den s.k. Peurasbacken i Nedervetil är från
och med denna dag, vid laga ansvar förbjudet.
Nedervetil den 23 april 1931
Herman Sandbacka
(Öb 03.05 -31)

Lärare
Till lärare vid Åbacka skola har antagits Karin Slotte
(Öb 10.09 -31)

Dödsfall

M.L. Sjölund † Den 28 sistl. augusti avled i Superior Westc. USA bonden Matts Leander
Sjölund från Nedervetil.
Den bortgångne odalmannen sörjes närmast av maka, dotter och barnbarn, har vistats
sammanlagt 28 år i Amerika.
(öb 29.10 -31)

Jordfästning
Senaste söndag vigdes stoftet av lantbr. änkan Matilda Sandbacka till gravens ro i Nedervetil
kyrka.
Då inbars ljödo tonerna av Chopins sorgmarsch. Sedan ps 480 sjungits framträdde pastor
Johannes Nyström och höll ett tal utgående från Ef. 5:20, vilket bibelställe uppoffrade
människan till tacksamhet mot Gud. I detta fall var det nåden att länge ha fått äga en mor som
var orsaken till tacksamheten. Efter talet sjöng Kristliga ungdomskretsens sångkör, "Jag går
mot himlen var jag går". Därpå förrättades jordfästningen av den avlidnes son prosten A.
Sandbacka som höll ett tal över I Kor. 15:57 och framhöll på ett gripande sett den
hädangångnas barns tacksamhet. Efter jordfästningen sjöng "Jag går mot himlen, var jag går",
och, sedan en rik blomsterhyllning skett, sjöng den ytterligare "Och jag såg en ny himmel".
Jordfästningsakten avslutades med en sorgmarschs vemodiga toner.
(Öb 05.01 -32)

Dödsfall
Mattias Aurén † Den 13 dennas avled i sitt hem i Nedervetil lantbr. Mattias Aurén i sitt
68:de levnadsår. Med honom har en idog lantbrukare gått ur tiden: därom vittnar hans
välskötta fäderneärvda hemman och hans väna gård på älvstranden på Pelo.
Aurén var en av de första nedervetilborna som genomgick folkskolan, och han senare genom
självstudier väsentligt utökat sina kunskaper. Utrustad med ett gott räknehuvud har han stått i
flere trävarubolags tjänst och under en lång följd av år har han varit kommunens,
församlingens, sparbankens och mejeriets revisor samt innehaft även andra uppdrag, vilka han
alltid skött samvetsgrant och plikttroget. Aurén hörde till de anspråkslösa och tillbakadragna,
som genom vällagda ord och måttfullhet i allt tillvinna sig människornas respekt och
förtroende.
Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.
(Öb 16.01 -32)

Dödsfall
Leander Sandbacka † Den 17 dennes avled i sitt hem i Nedervetil lantbrukaren Leander
Sandbacka i sitt 76 levnadsår. Sandbacka var en synnerligen intresserad jordbrukare, som
skött sitt fäderneärvda hemman med stor omsorg och sakkunskap. Skogsvården låg honom
särskilt om hjärtat och han erhöll bl.a. ÖSL:s första pris för skogsvård. Sandbacka var en av
de första på orten som anlade trädgårdar, varom de stora fruktträden vid hans hem vittnar. I
kommunens tjänst anlitades S. också och en lång tid var han medlem i kommunalnämnden,
varjämte han tillhörde direktionen för Åbacka folkskola. Under den tid då kommunens
ärenden sköttes vid kommunalstämmorna var han ständigt med och avhöll sig ej från att uttala
sina åsikter. De uppdrag som anförtroddes honom skötte han synnerligen plikttroget. Vile
mullen över den gamles stoft.
(Öb 21.03 -32)

Hyllad 80-åring
På sin 80-årsdag den 17 dennes blev bonden Karl Gustav Pelo föremål för en vacker och
berättigad uppmärksamhet. Redan kl.12 på natten uppvaktades den krye åldringen med sång.

Av sina många barn och barnbarn jämte släktingar och många vänner blev han varmt hyllad
under dagen lopp. I hans hem, som snart pryddes med vackra blommor, förflöt
bemärkelsedagen under sång och en glad stämning i släktens och vänners lag.
Karl Gustav Pelo leder och fullgör ännu arbetet på sitt hemman, som oförändrat gått i arv i
fem generationer. Med stort intresse och synbart framgång har han hävdat sitt hemman, vilket
bl.a. bevisas därav att han av S.Ö.L. sällskap för ett par år sedan erhöll II priset för i sin helhet
välskött jordbrukslägenhet. Ehuru hemmanet omfattar endast 0,0937 mtl födes á det samma
en större ladugårdsbesättning än på orten plägar vara vanligt på motsvarande lägenheter. Den
vackert belägna gården på Pelostranden, med sina av trädgård och prydnadsväxter omgivna
åbyggnader vittnar fördelaktigt om 80-åringens skönhetssinne och idoghet. Heder åt den
gamle, som troget skött sin fäderneärvda gård.
(Öb 19.04 -32)

Terränglöpning
IK Myran i Nedervetil hade på söndagen föranstaltat terränglöpningar, som gav följande
resultat:
Seniorer 5 km
1) B. Sjelvgren 3) L. Slotte
Juniorer 2 ½ km
2) M. Wassborr
Under 16 år 1 km
1) U. Sandbacka 4) M .Slotte 5) V. Nyberg
(Öb 03.05 -32)

Torrläggning
För torrläggningsföretag i Nedervetil har lantbruksministaeriet på anhållan av vederbörande
markägare beviljat statsbidrag och lån enligt följande fördelning:
För upprensning av Roulubäcken 24.000 mk som direkt statsbidrag för arbetsledning och
redskap samt såsom lån för de egentliga arbetskostnaderna 225.000 mk ävensom ett lån om
36.000 mk för upprensning av Kallgålsdiket.
(Öb 07.05 -32)

Lärarinna
Som ordinarie lärarinna i Åbacka lägre folkskola har skolans direktion antagit t.f. lärarinnan
fröken Karin Slotte
(Öb 31.05 -32)

Koutställning
II
Olle
III
Asta o. Lillemor
Evä, Sonja, Majken o. Gullan
Elo, Stolta, Gunda o. Donna
(Öb 11.06 -32)

Travtävlan

V. Wassborr
F. Sjelvgren
J. Slotte
A.Lerbacka

Vid travtävlingar på söndagen i Kronoby på 2000 m sträcka (15 deltagare) blevo resultaten
följande:
I pris Kehvon-Pekka
Gunnar Slotte, Nedervetil
(Öb 05.07 -32)

Tillbud till olycka
En mindre saamanstötning med bil, som lätt kunnat få allvarliga följder, inträffade i går afton
något före kl. 8 vid Pelo bro i Nedervetil. Rn kupébil med nummer VA 3826 mötte en klunga
cyklande män på återväg från statens årensningsarbete. De åkande höllo sig spridda över hela
vägen, och alla hunno ej i tid väja undan den mötande bilen. Chauffören måste göra en tvär
vändning för att inte köra över en av de mötande. Härvid stötte bilen mot två velocipeder,
vilkas ägare kastades upp på främre delen av bilen. Den ena av dem Oskar Långsved fick
axeln ur led och svimmade. De två cyklarna ramponerades svårt, och även automobilen erhöll
en del skador. Synbarligen är det frågan om en ren olyckshändelse .
Polisen undersöker saken.
(Öb 16.07 -32)

Kommunfullmäktige
Föredrogs länsstyrelsens skrivelse av den 11 aug. angående utbetalning av Fmk 16.103,35 ,
vilket av statrådet utbetalats såsom ersättning för jordområden som inlösts á Simonsbacka och
Wiik hemman för uträtning av landsvägen Gamla Karleby - Kaustby. Då beloppet utlämnats
till utsökning beslöto fullmäktige att densamma skulle ur kommunens medel förskotteras,
men att anhållan om utbekommande av nämnda summa skall göras hos vederbörande, medan
vid uträtningen av vägen icke följts det projekt, som fullmäktige ursprungligen godkänt. Åt
fullmäktiges och kommunalnämndens ordförandena uppdrogs att göra denna anhållan.
(Öb 22.10 -32)

Dödsfall
I går avled i sitt hem i Nedervetil bonden Johannes Lerbacka i en ålder av 61 år.
Med Johannes Lerbacka bortgick en person, som var mycket anlitad i kommunens offentliga
liv. Så t.ex. hade han tillhört kommunlafullmäktige i 6 år. Åbacka folkskoldirektion sedan
dess början 1907, principalerna för Nedervetil Sparbank i 15 års tid, o.s.v. Med en sällspord
korrekthet och punktlighet fullgjorde sina åligganden och uppdrag. Klarsynt som han var och
fri från fördom var L: en man, vars strävanden syftade mot framsteg. Självständig prövning
gillades.
Frid över den redlige, rakryggade medborgaren!
Närmast sörjande äro maka, barn och barnbarn.
(Öb 03.11 -32)

Travtävlan i Terjärv
II Kat.
1. Kehvon-Pekka
Gunnar Slotte
III Kat.
3. Sara
Anders Skriko
(Öb 24.01 -33)

Skogsvård
I pris Albert Lerbacka
II pris Axel Hansell

(Öb 011.03 -33)

Hemmansköp
Lantbr. Georg Forsell har försålt sitt 0,0410 mtl skattehemman inkl. kreatur, till lantbr.
Fredrik Forsell för 90.000 mk.
(Öb 04.05 -33)

Rågstånd
I går rapporterades från Nedervetil, att ett rågstånd på Henrik Wiiks åker nått en längd av 139
cm.
(Öb 13.06 -33)

Friidrott (Gymnastikfest)
Terräng kl. B
2) F. Sjölund
Pojkavdelning
3) U. Sandbacka
6) A. Sjölund
(Öb 13.06 -33)

Kärngubbe
En kärngubbe kan man kalla lantbrukaren Matts Slotte som den 21 juli fyller 85 år.
Han växte upp på Kotkamaa i Karleby, i ett hem, där medlen voro små. Men tack vare hans
arbetsamhet, duglighet och sinne för affärsverkamhet har hans ekonomiska ställning stadigt
blivit allt orubbligare, varjämte han vunnit aktning och tillit hos alla, som kommit i beröring
med honom. Han gjorde affärer i hud- och skinnbranschen i olika delar av landet och snart var
han hemmans- och garveriägare på Hassis. År 1894 inköpte han ett större hemman på Slotte i
Nedervetil, där han ävenledes byggde ett garveri. På denna plats, där han sedan dess bott har
han fått visa vad ordningssinne och den endast genom egen erfarenhet skolade omtanken
förmå uträtta både på jordbruks- och affärsområdet. Sitt lantbruk har han överlämnat åt sin
son, direktör M. A. Slotte, men ännu går han omkring i hemmet som en god tomte och ger råd
och anvisningar åt gårdens folk.
Hans vänlighet och vilja till hjälpverksamhet har föryngrat hans blick och hans goda sinne
ger hopp att han, omgiven av sina många barn, barnbarn och barnbarnsbarn, ännu länge skall
få njuta av en redlig arbetares rofyllda ålderdom.
(Öb 20.07 -33)

IK Myrans klubbtävlingar
Cykelåkning 10 km
1) E. Nyman 2) V. Slotte 3) E. Ahlskog
(Öb 08.08 -33)

IK Myrans friidrottstävlingar
1500 m
1) F. Sjölund
(Öb 26.09 -33)

Lantmannagillet
höll den 9 dennes skördefast och samkväm á Gillestugan. Sedan gillets ordförande Erik Slotte
hälsat de talrikt församlade välkommen, demonstrerade konsulent Jungerstam de utställda

varorna. Han höll även ett värdefullt fördrag om veteodlingen. Därpå sjöng Nedervetil
sångkör tvenne pigga folkvisor.
Efter pausen följde violin- och pianomusik va herrar Arne Broända och Vilhelm Ahlskog.
Fröken Vera Slotte deklamerade tvenne dikter, varpå sångkören uppträdde. Konsulent Forsén
höll att ingående föredrag om födans olika beståndsdelar. Han framhöll även att vi böra
använda inhemska varor för att höja vårt eget lands produktion. Efter föredraget utdelas 17
pris åt följande personer:
1) Adolf Högnäs I pr. kollektion potatis, Guldregnhavre, I pris för vetemjöl, II pris turnipsfrö,
ärter, lantkorn, Pika, turnips.
3) Volmar Slotte I pris för Härmä råg, Kytö, Gr. Scot, II pris Vega
5) Fritiof Sjelvgren I pris Vega, Kytö II pris ärter, Labors vete, Songasti. II Pris Gr. Scot,
Majestic
8) Erik Slotte I pris Härmä råg, Orion II, II pris potatiskollektion, III pris turnips
11) Axel Hansell I pris Härmä råg II pris brun potatis, förädlad potatis, okänd sort III
13) Johan Ahlskog II pris Pika, Vega, Esa
17) Gunnar Slotte II Pris Aurora vete
(Öb 14.11 -33)

Travtävlan
Vid Tast
Resultat:
I kat.
11) Kehvon Pekka G. Slotte
II kat
2) Vappu
G. Forsell
(Öb 28.12 -33)

Kommunalfullmäktige
Till kännedom meddelades, att fullmäktiges anhållan om återvinning av
jordinlösningskostnaderna vid väguträtningen invid Kristoffersgårdarna av vederbörande
myndighet förkastats. Kommunen har dessutom skyldigkänts att till staten ersätta kostnaderna
rörläggning och utvidgning sammanlagt 1.692 mk.
Fullmäktige beslöt tomter till Matti Hakanens stuga av bonden J. Slotte mot en arrendeavgift
30 mk per år och i ett allt utbetala 300 mk för de år som gått.
Likaså skall tomt arrenderas till arbetaränkan Johanna Paananens stuga för ett årsarrende på
15 mk
(Öb 18.01 -34)

Födelsedag
På sin 70-årsdag blev Anna Brita Slotte föremål för en varm och hjärtlig hyllning främst av
sina barn och barnbarn men även släkt och vänner, när och fjärran. Vid ingången till
födelsedagen uppvaktades jubilaren med körsång från medlemmar i olika körer. Från tidigt på
morgonen till sent på kvällen, ja ända in till andra dagen sträckte sig uppvaktningarna, man
ville visa hur högt man älskade och värderade "Anna-moster".
(Öb 23.01 -34)

Jordfästning
I söndags vigdes, under stort deltagande, stoftet av värnpliktige Johannes Wassborr till den
eviga vilan i Nedervetil kyrka.

Den gripande akten förrättades av kyrkoh. C. A. Wester. Den bortgångne ynglingens minne
hedrades medelst vackra blomstergärder, förutom från de närmaste anhöriga, av vederbörande
truppavdelningsstab, av kompaniets befäl och manskap av ortens skyddskår, Lotta Svärd, m.
fl. samt medelst hornmusik och körsång.
Öb 08.05 -34)

Skyddskår
Serietävlingar våren 1934
A-klass 1) J. Nyman 2) V. Slotte 3) F. Hansell 4) O. Aurén 5) T. Hansell
B-klass 1) V. Ahlskog
C-klass 3) F. Forsell 5) V. Store
(Öb 31.05 -34)

Födelsedag
60 år fyller i dag lantbrukaren Adolf Högnäs i Nedervetil.
Adolf föddes och uppväxte på Högnäs hemman i Norrby. Som yngling kom han i
skräddarlära och har i nära fyra årtionden bott på Pelo, där han samtidigt utövat skräddar- och
lantbrukaryrket. Denna livsram rymmer ett rikt andligt arbete och en omfattande verksamhet i
det allmännas tjänst. Sålunda var han under 1910-talet medlem av kommunal. Och
???????fattigvårdsnämnden och en tid även dess viceordförande. I taxeringsnämnden har han
suttit i flere repriser, varit medlem av Åbacka lägre folkskolas direktion, uppbådsnämnden,
m.m. Ägande ett religiöst intresse har han av församlingen utnyttjats som medlem av
kyrkorådet och som söndagsskollärare. Mest iögonenfallande är hans rikt facetterade natur. I
Adolf Högnäs finner man den känsliga betraktaren av medmänniskornas väl och ve, den
gladlyntne och spirituella berättaren, den gästfria värden, den ivriga debattören i de mest olika
frågor, den rationelle och flitiga jordbrukaren och hantverkaren. Hos honom har blicken för
det praktiska och ett känsligt temperament funnit en lycklig jämvikt.
Vi önskar jubilaren hälsa och krafter att även i fortsättningen kunna liva och tjäna sin
omgivning.
(Öb 05.07 -34)

Hyllning
Lantbrukaren Adolf Högnäs blev på sin bemärkelsedag föremål för flera uppvaktningar.
Efter midnatt infunno sig hans söndagsskolelever och väckte honom med sång och på
morgonen sjöngo medlemmar av Nedervetil sångkör några sånger. På dagen anlände ett stort
antal brev och telegram och värdefulla minnesgåvor överlämnades till hr Högnäs. Ett stort
antal släktingar samlade i jubilarens hem, där samvaron förflöt under tal och sång.
(Öb 07.07 -34)

Födelsedag
Lantbrukaren John Slotte, en av förgrundsgestalterna i det offentliga livet i Nedervetil,
passerar i dag 60-årsstrecket. På hans bemärkelsedag upprullas för oss de mångahanda
uppdrag som hembygden givit honom, och hans verksamma liv i övrigt.
John Slotte föddes på Slotte i Nedervetil. I likhet med sin fader har han fått sin utkomst
sålunda, att han samtidigt ägnat sig åt jordbruk och stått i olika trävarubolags tjänst. Redan
innan han hade fyllt 20 år var han arbetsförman hos Ab Wilh. Schauman. Sin värnplikt kom
han sedan att avtjäna i Uleåborgs skarpskyttebataljon. Därefter var han under en lång följd av
år arbetsledare i Ab Yxpila. För två årtionden sedan var han flottningschef hos Fiskars Ab,
och har efter kriget fungerat som rikssvensken S. Köhlers virkesmottagare för den spanska
firman Papeleras räkning.

Att göra vidsträckta resor för trävarufirmorna och att dessemellan sköta jordbruket på sin
faders hemman, som han nu äger, har varit ett andsträngande liv, som krävt sin man. Härtill
kommer arbetet på de förtroendeposter, som han innehaft. Av dessa nämna vi först
ordförandeskapet i kommunalstämman under de sista åren innan kommunalfullmäktige
kommo till och senare ordförandeskapet i fullmäktige under institutionens hela tillvaro.
Samtidigt har han varit ordförande vid mantalsägarnas stämmor. Härtill kommer en hel del
arbete i kommittéer, men kommunen har dessutom utsett Slotte till ordförande i
arbetslöshetsnämnden och till sin representant i statens beskattenämnd och i kommittén för
Gamla Karleby-Suolahti banprojekt. I Åbacka skolas direktion har han varit ordförande under
hela den tid av 27 år, som skolan existerat.
Andelsfolket räknar Slotte som sin man. Sålunda är han viceordf. i Karlebynejdens
andelslags förvaltningsråd och ordf. i Murickfilialens butiksnämnd. I andelslaget Enighet har
han varit styrelsemedlem samt under samt under en lång följd av år revisor i Nedervetil
Andelsmejeri.
Vi kunna ännu blicka åt många håll och finna spår av Slottes verksamhet. Ortens
skyddskårschef var han från hösten 1907, då kåren kallades brandkår, till omorganisationen i
juni 1918. Slotte har vidare varit lektor vid presidentval, ordf. i SFP:s lokalavdelning,
arbetande medlem i Svenska folkhälsan, funktionär i Sparbanken, m.m.
Lättats får man en karakteristik av John Slotte, då man ser honom med ordförandeklubban i
handen. Snabbt sätter han sig in i olika frågor, klart och koncist uttrycker han sin mening och
förhandlingarna löpa lätt undan på samma sätt som arbetet i en gård under ledningen av en
bestämd husbonde, som tänkt väl ut arbetet på förhand. Då dessutom allt hans tal röjer, att
henbygdens väl blivit en hjärtesak för honom, är det ínte underligt att han blivit ortens
förtroendeman. Det är således inte endast hans närmaste, utan hela bygden, som lyckönskar
jubilaren på hans bemärkelsedag.
Tidningen Österbottningen ber för sin del få sända den nitiske och om sin hembygd så högt
förtjänte jubilaren sin aktningsvärda hälsning.
(Öb 07.07 -34)

Hyllning
Uppvaktningen för lantbr. John Slotte på bemärkelsedagen började med att Nedervetil
sångkör på morgonen i toner frambar bygdens hyllning. På dagen infann sig en deputation,
bestående av disp. H. Kråknäs och bonden Axel Hansell, varvid den förre framförde
kommunalfullmäktiges hälsning och på kommunens vägnar överlämnade en cigarettetui av
tenn. En fyrmannadeputation repr. Karlebynejdens handelslag, vars lyckönskan och tack
förvaltningsrådets ordf. Axel Lidsle framförde i ett tal, och överlämnade han en kristallskål
med blommor. Även Nedervetil skyddskår överlämnade en minnesgåva. Firmor, talrika
släktingar och vänners uppvaktningar i form av telegram, blommor, personliga besök, m.m.
äro icke att förglömma.
(Öb 10.07 -34)

Trav
II kat. 1) Tipu G. Slotte 3) Leima G. Forsell
(Öb 17.07 -34)

Skyddskårsskjutningar
Nedervetil - Terjärv
Individuellt
3) J. Nyman 4) F. Hansell 5) V. Slotte 6) U. Plogman 7) B. Ahlskog
(Öb )

Vasa skyddskårsdistrikts mästerskap
3000 m 1) F. Sjöklund
(Öb 21.08 -34)

Friidrott
IK Kronas tävlingar
1500 m Juniorer
2) U. Sandbacka
(Öb 28.08 -34)

Cykling
GIF:s tävlingar
30 km lagt.
1) Myran (B. Ahlskog, B. Wiik, V. Sandbacka, A. Junell
(Öb 01.09 -34)

SFIS - Norra Finland cykelkamp
20 km U-18 4) P. Wiik
(Öb 11.09 -34)

Skyddskårsskjutning
3) J. Nyman, 4) F. Hansell, 5) V. Slotte, 6) U. Plogman, 7) B. Ahlskog
(Öb 09.10 -34)

Trav i Kaustby
Diplom L
Leimu G. Forsell
(Öb 03.01 -35)

Kyrklopp i Lahnakoski
VII Ilo Edvin Junell
(Öb 07.02 -35)

Skidtävling
IK Myrans skidtävling fastlagstisdagen 1935
20 km seniorer
1) Volmar Slotte
15 km nybörjare
1) Evald Nyman
10 km juniorer
4) B. Simonsbacka 6) G. Sjölund
5 km u 16 år
3) E. Högnäs
(Öb 07.03 -35)

Skidtävlan på Pelo
Gossar under 12 år
1) Sven Nyman, 2) Sven Johnsson

Gossar under 14 år
3) Fjalar Frilund 5) Artur Hansén
Gossar under 16 år
2) Valter Nyberg 4) Gunnar Sjölund 5) Åke Slotte
Lagtävlan
2) Pelo 3) Slotte
(Öb 19.03 -35)

Klubbkamp
TUS-Myran
1500 m
6) U. Sandbacka
(Öb 18.07 -35)

Friidrott
M A Slottes vandringspris
Under 12 år
1) Sven Johnsson, 2) G, Plogman
Under 14 år
1) E. Högnäs
Under 16 år
1) G. Hansén 2) V. Aurén 3) V. Nyberg
(Öb 30.07 -35)

Födelsedag
70 år fyller i dag bonden Axel Hansell i Nedervetil.
Hr Hansell är en i vida kretsar känd person. Genom sin rörlighet och fryntliga väsen har han
förskaffat sig en vidsträckt bekantskapskrets. Utom sitt jordbruk, som han sköter med
framgång, har han ägnat mycket intresse år allmänna värv. Som en folkbildningsvän var han
med när Nedervetil ungdomsförening stiftades och fungerade även ett år som dess ordförande.
Under flere år har han varit ordförande i ortens lantmannagille. Vid möten och fester av
mångskiftande art har Hansell gärna uppträtt som tillfällighetspoet. Intresserad av såväl det
kommunala som politiska livet har han anlitats som medlem av kommunal- och valnämnden.
Många år har också varit medlem av kommunalfullmäktige.
Sjuttioåringen åtnjuter en särskilt god hälsa, vilket framgår bl.a. därav att han under de
senaste 30 åren inte haft anledning anlita läkarehjälp. Honnör för dagens raske jubilar!
(Öb 15.10 -35)

Travtävling
I kat IV Kehvon Pekka G. Slotte
II kat IV Impi G. Slotte
(Öb 28.12 -35)

60 år
fyller i dag som bekant bonden K J Slotte i Nedervetil.
Jubilaren kan blicka tillbaka på ett mycket verksamt liv. Med intresse och framgång har han
skött sitt jordbruk, det största i socknen. Men därutöver har han omhänderhaft en mängd
allmänna uppdrag såsom medlemskap i kommunalnämnden, vars viceordf. han tidvis varit, i
kommunfullmäktige och i Murick folkskoldirektion.

PÅ bemärkelsedagen skall förvisso den idoga odalmannes stora släkt- och vänkrets bringa
honom sin varma hyllning.
(Öb 09.04 -36)

Nyårsvaka
hade IK Myran föranstaltat på nyårsaftonen. Programmet inleddes med musik av
"Spelmanspojkarna", varefter föreningens ordförande Vilhelm Ahlskog hälsade välkommen.
Seminarist Fredrik Tast deklamerade tvenne nyårsdikter. Musikstud. Gunnar Ahlskog sjöng
till ackompanjemang av lärare Erik Nygren mycket förtjänstfullt tvenne vackra sånger.
Efter en kort paus fortsatte programmet med musik. Vilhelm Ahlskog berättade och sjöng om
"malajens" vedermödor. Herrar Volmar Slotte och Bertel Ahlskog framförde en trevlig
sketch, under det de prövade sin lycka som fiskare. Efter det trevliga programmet följde dans,
och eftersom det var sista dagen av skottåret hade damerna "bjudningsrätt", tills det nya året
gjort sitt inträde. När trumslagarens trumma förkunnat att klockan var 12, hälsades det nya
året välkommet med "Modersmålets sång". Så var skottåret slut, och herrarna fingo igen
pröva sin lycka på parketten.
(Öb 05.01 -37)

Soarén
som ungdomsföreningen hade arrangerat på trettondagen, var mycket välbesökt trots det hala
föret. Programmet inleddes med musik, varefter ordföranden hr Axel Tast hälsade
soarébesökarna välkomna. Seminaristen Per Wiik deklamerade känsligt en dikt av Jarl
Hemmer. En melodram "Ett ensamt skidspår" av Bertel Gripenberg utfördes på ett
förtjänstfullt sätt av seminaristen Per Wiik och musikstud. Gunnar Ahlskog. Därefter sjöng
musikstud. Gunnar Ahlskog solo "Vid havet" av Merikanto och ackompanjerades på ett
ypperligt sätt av kantor Harald Slotte. Bonden Karl Hansén höll ett föredrag om
husbondsfolkets förhållande till tjänstefolket under olika tider.
Efter pausen sjöngs "Jag älskar min hembygd" unisont varefter lär. Karl Ljungberg höll ett
med stort intresse åhört program om ordspråk. Hr Evert Ahlskog bjöd på ett roligt
skämtnummer, vilket satte publikens skrattmuskler i verksamhet. Till sist följde dans till
"Spelmanspojkarnas" välkända musik.
(Öb 09.01 -37)

Skidtävling
20 km 3) Bertel Simonsbacka
Damer 1) Alli Sjölund
(Öb 11.02 -37)

Skidtävling
B-mästerskap i Kronoby
Damer 3) S. Sjölund
(Öb 23.02 -37)

Skidtävling
IS 36
20 km 5) V. Slotte 6) G. Sjölund
(Öb 09.03 -37

Skidtävlingen i Nedervetil

Om dir. M. A. Slottes pokal inom Nederby gosseidrottsavdelning gick av stapeln i söndags.
Resultat
Gossar under 12 år 1) V Slotte 2) F. Gustafsson 4) E. Aurén 6) Christer Slotte
Gossar under 14 år 2) S. Nyman 4) G. Plogman 5) J. Hansén
Gossar under 16 år 2) S. Myllymäki 3) E. Högnäs 4) Åke Slotte 6) Bror Simonsbacka
(Öb 14.03 -37)

Sorglig olyckshändelse
Senaste tisdagskväll vid 18-tiden inträffade á Pelo i Nedervetil.en olyckshändelse som krävde
ett barns liv.
Vid nämnda tid lekte bonden Arne Åstrands 4-åriga flicka Birgit vid ett uthus, vid vars vägg
en s.k. propsskrinda var upprest. På ett eller annat sätt hade flickan vidrört den vid väggen
litet lutande skrindan, som därvid fallit ned över flickan och slagit henne så illa i huvudet och
på halsen, att den lilla flickan synbarligen ljutit en ögonblicklig död.
Händelsen varsnades av en skolgosse, som genast sprang ner till ån för att underrätta
därvarande kamrater. Genom dem blevo flickans föräldrar sedan underrättade, men när dessa
kommo till olycksplatsen, kunde de blott konstatera det sorgliga faktum att flickan var död.
(Öb 19.03 -37)
Johan Ahlskogs gård nedbrunnen. Senaste lördag inträffade på Ahlskog en vådeld, som
totalt förstörde bonden Johan Ahlskogs gård. Eldsvådan observerades först av grannarna,
varpå släckningsmanskap skyndsamt alarmerades. Men då vattenbrist rådde och hela
vindsvåningen var övertänd, när vådelden upptäckte, nedbrann den rymliga bondstugan, alla
släckningsförsök till trots.
De närbelägna granngårdarna voro starkt hotade. Men då en del av Gamla Karleby brandkår
med motorspruta anlända till platsen kunde såväl granngårdarna som Johan Ahlskogs egna
ekonomiebyggnader räddas.
En del möbler och husgeråd, som voro i den brunna byggnadens nedre våning, räddades.
Däremot blev kläder och annat, som förvarades på vinden lågornas rov. Då den brunna
byggnaden och lösegendomen var ytterst lågt försäkrad åsamkades ägaren genom branden
stora förluster, i synnerhet då all byggnadsmaterial nu är så oerhört dyrt.
På söndagen samlades grannarna, och man beslöt, att i sådant fall som detta bidraga med
virke m.m. när ny gård skall uppföras. Beslutet skall gälla för all framtid, vem än skadan
drabbar. En i sanning mycket vacker prov på god samhörighetskänsla när olyckan är framme.
Man är ännu ej fullt på det klara med vad orsaken till denna ödeläggande vådeld.
(Öb 06.04.1937)

Brand
En vänlig påminnelse riktas härmed till alla, som ännu inte efterkommit beslutet (fattat efter
eldsvådan hos Johan Ahlskog) att medelst gratis stock bispringa den hemlöse, att omedelbart
leverera stock till sågarna på Tast och Kaitfors, där sågningen med det första påbörjas. Den
vackra tanken, som blev mötets beslut , insamling av stock , kommer att gälla alla, som
härefter drabbas av slika olyckor. Frågan torde också med det första komma att behandlas av
kommunalfullmäktige.
(Öb 29.04.1937)

XI kretsens skjuttävlingar
I Terjärv andra dag pingst gåvo följande resultat:
Skolskjutning: 2) J. Nyman 5) F. Hansell
Fältskjutning: 4) J. Nyman

(Öb 20.05 -37)

Fornfynd
Vid grundgrävningar på bonden Fride Sandbackas gård har påträffats två släta stenhällar,
vilka troligen använts vid någonslags malning. Den större stenens basyta är ca en
kvadratmeter. Den andra är något mindre.
(Öb 29.06 -37)

Friidrott
Myran-TUS
100 m
4) M. Wassborr
Höjd
3) Å. Storbacka
400 m
3) U. Sandbacka 4) M. Wassborr
1500 m
4) U. Sandbacka
(Öb 21.08 -37)

Nedervetilbo dödad vid granatnedslag
I måndags på förmiddagen inträffade vid övningar i Kankaanpää reservläger en ledsam
olycka, som krävde en reservists död. Granatkastarkompaniet var ut i terrängen sysselsatt med
förberedelser för skjutning med skarpa skott, och som vanligt hade runt i terrängen placerats
vaktmanskap för att tillse, att ingen skulle slippa in på det farliga området.
Av hittills outredd anledning slog den avskjutna granaten ned på en plats, där två vaktmän
stodo. Granaten exploderade alldeles till dem med den påföljd, att den ena vaktmannen
livsfarligt skadades och den andra erhöll lindriga skador. Olyckan observerades genast och de
sårade fördes skyndsamt till lägrets sjukhus. Den svårt sårade reservisten Martin Alexander
Pitkäaho, vars tillstånd konstaterades vara betänkligt, transporterades vidare till Björneborgs
sjukhus men avled strax efter ankomsten dit. Reservesten Pitkäaho var hemma i Nedervetil.
Den andra sårade reservisten, en kelviåbo, erhöll däremot så lindriga skador, att han efter det
han blivit förbunden kunde lämna sjukhuset.
Förutredande av olyckan till den beklagans olyckshändelsen inleddes redan på måndagen
officiell undersökning, som ännu på tisdagen fortsatte.
(Öb 02.10 -37)

Pelostrandvägen försvinner
Den omstridda väguträtningen från Murick till Slotte har för en tid sedan påbörjats. Den över
2 km långa strandvägen med sin hundratal björkar håller sålunda på att bli ett vackert minne.
Åtminstone för vägfaranden, som kör den nya spikraka vägen. Den nya vägen, som går nästan
pararellt med den gamla blir inte stort kortare än den gamla. Men den blir en "stradatyp" och
det är väl huvudsaken i vår slätstrukna tid. Det sägs också att grunden i den gamla vägen är
osäker.
En del jordägare och framförallt kommunala myndigheterna har satt sig emot denna
väguträtning av den enkla anledningen att kommunen får stora kostnader med detta vägbygge.
All markinlösen skall enligt någon illa genomtänkt lag bekostas av kommunen och det är inte
småsmulor det kommer att gå an på, 50.000 - 60.000 mk minst. Då kommunen förut betalat
tiotalstusen mark vid tidigare väguträtningar, kan man förstå motviljan. Denna väg är ju ingen
sockenväg utan väg för inlandet.
(Öb 04.11 -37)

Fältskjutning

Nedervetil sk.k.hade i går fältskjutning på skidor. Resultaten blevo:
1) V. Slotte 3) V. Ahlskog 6) B. Ahlskog
Den 16 januari gav följande resultat:
2) V. Slotte 5 V. Ahlskog 8) B. Ahlskog 10) V. Brännström
(Öb 20.01 -38)

Kretsmästerskap
Resultat från Nedervetil och Terjärvs sk kretsmästerskapstävlingar i fältskytte på skidor den 6
dennes:
1) Volmar Slotte 10) V. Ahlskog
Oldboys:
2) Fr. Hansell
(Öb 10.02 -38)

Kommunalfullmäktige
Då borgen begärts för verkställande av syn på platsen där hängbron Slotte-Åbacka skall
byggas, beslöto fullmäktige teckna nämnda borgen.
(Öb 01.03 -38)

Skidtävlinar i Nedervetil
Fastladstisdagen. Resultat:
5 km gossar under 16 år:
2) F. Frilund 5) S. Nyman 6) S. Johnsson
5 km damer:
2) Alli Sjölund
(Öb 10.03 -38)

Kommunfullmäktige
I brådskande ordning avgjordes följande frågor: Lär K J Frilunds kostnader för ansökan om
väg till Åbacka skola skall utbetalas enligt fullmäktiges beslut av den 4 nov 1935
--Att jämte Åbacka folkskoldirektion övervaka arbetet på hängbron över ån till Åbacka utsågs
hr Fritiof Sandbacka.
--På därom gjord framställning beslöts teckna följande platsandelar i Nedervetil
elektricitetsandelslag: För Åbacka 8 andelar á 200 mk samt samt i grundavgift 500 mk.
(Öb 05.05 -38)

Familjenotiser
60 år fyller i morgon den 8 maj dir. Alex. Slotte i Vasa.
Hr Slotte är född i Nederrvetil. Efter slutad skolgång kom hr Slotte som 16-åring in på
trävaruområdet, som han skulle komma att ägna sitt liv åt. Under åren 1896 - 1911verkade
han först som flottningschef, senare som skogsavverknings- och utskeppningschef hos
firmorna Schauman & Nymans, Trävaruaffär i Jakobstad. Trävaruaktiebolaget Yxpila och
samt hos bergsrådet Wilh. Schauman i Jakobstad. År 1911 etablerade han sig som självständig
trävaruexportör i Kristinestad och överflyttade år 1925 till Vasa, där han bedriver
trävaruagentur-, rederi- och speditionsrörelse. Hr Slotte har varit initiativtagare vid
grundandet av ett stort antal företag, bl.a. Vaasan Laiva Oy och Vasa Steamship CV.o vars
verkställande direktör han är.

Vid sidan av sin affärsverksamhet har hr Slotte tagit verksam del i såväl det kommunala som
politiska livet. I Kristinestad var han under många år medlem av stadsfullmäktige och stort
antal kommittéer.
Under bobrikovska tiden och storstrejksdagarna tog han berksmat den i det "passiva
motståndet" och representerade bl.a. i oktober 1905 sin hemkommun vid en deputation till
dåvarande generalguvernören. - Hr Slotte var en av initiativtagarna vid grundandet av
Kristinestads skyddskår hösten 1917 och som distriktschef i Kristinestad under frihetskriget
för elva kommuner och skyddskårer i Sydösterbotten utförde han genom sin aldrig avvikande
optimism och energi ett synnerligen fruktbringande arbete. För sin insats i frihetskriget
befordrades han till res. löjtnant.
Som ivrig seglare och kommodor för Kristinestads Segelförening har hr Slotte även arbetat
för segelsportens befrämjande i de österbottniska kuststäderna.
(Öb 07.05 -38)

Byvägarna
Länsstyrelsen har förklarat som byväg den s.k. Peko-Apalahti som leder från från Pelo bro
genom Pelo, Lerbacka. Storbacka, Skriko och Markusbacka hemman till Wiik hemman i
Nedervetil samt fastställt vägenhetslängden för vägens framtida underhåll.
(Öb 07.05 -38)

Serietävlingar
IK Myrans senaste söndag hade samlat ca 20 deltagare. Resultaten för de bästa blevo:
100 m
1) M. Wassborr 2) A. Junell
400 m
1) A. Junell 2) M. Wassborr
Höjdhopp 2) Å. Storbacka
Tresteg
1) Å. Storbacka
Juniorer
60 m
1) E. Frilund 3) E. Högnäs
Längdhopp 1) E. Frilund 3) E. Högnäs
Kula
1) E. Frilund
(Öb 09.06 -38)

Kommunalfullmäktige
Fullmäktige motsatte sig förstörande av f.d. Pelostrandsvägen, emedan nämnda väg med sina
lummiga träd kan betraktas som ett naturminne och prydnad för orten. Man ansåg att
ifallvägvallen borttages, så kommer träden att vid första vårflod att stjälpa i ån.
(Öb 14.06 -38)

Kreatursutställning
Vid kreatursutställningen fick bl.a. följande pris:
II pris Skriko tjurförenings tjur Jänkki och Pelo tjurförenings tjur Lord
Kor
I pris K. G. Slottes Nora,
II pris E. Slottes Donna
III pris E. Slottes Jänta,
(Öb 21.06 -38)

Travtävling
Gamlakarleby

5) Kehvon-Pekka
(Öb 14.07 -38)

G.. Slotte

Friidrott Myran - TUS
400 m
1) M. Wassborr
Längd
4) Å. Storbacka
Stafett
(Junell o. Wassborr)
(Öb 02.08 -38)

Kommunalfullmäktige
Föredrogs skolnämndens förslag till ny indelning för skoldistrikten. Planen godkändes vilket
innebär, att den gamla planen tillsvidare bibehålles, men i Åbacka distrikt skall lokal för lägre
skola byggas före den 1 augusti 1942. Skolan skall uppföras antingen till högre skolans lokal
eller i dess omedelbara närhet och den skall innehålla utom lärosal även bostad för lärarinnan
samt gemensamt skolkök för bägge skolorna.
I brådskande ordning beslöt kfge förorda väguträtningen mellan Sandbacka och Åivo enligt
det senare förslaget, enär detta förslag ansågs bättre för den allmänna trafiken.
(Öb 10.12 -38)

K. J. Gustafsson †
Åter har vi den smärtsamma plikten att rita korset över en. Mänskligt sett, för tidigt
bortgången samhällsmedlem, en det praktiska livets man, som genom sin energi och duglighet
ännu kunnat uträtta mycket till fromma för sin familj, sin stad och sitt land. Men en högre
makt hade beslutat annorlunda och så togs mannen för några månader "avsides", för att sedan
tålmodigt invänta hembudet. Senaste lördag den 7 dennes gick så dir K J Gustafsson hädan i
en ålder av 63 år.
Karl Johan Gustafsson var en äkta son av denna bygd. Född i Nedervetil den 4 aug. 1875
flyttade han 1905 till Gamlakarleby, varest han sedan haft sitt hem och där han utfört större
delen av sin omfattande verksamhet. Redan 1904 ingick han som kompanjon i firman Slotte
& Gustafsson, som ända till 1919 bedrev en uppåtgående läder- och skoaffär och numera
fortsätter de med firman M A Slotte & C:o. Han var med om att starta AB Hud- och
skinnkompaniet och var dess första verkst. dir. Likaså deltog han i startandet av Gamlakarleby
Exportandelslag u.t. 1911 och Gamlakarleby Handelaktiebolag. År 1910 etablerade han en
egen hud- och skinnaffär och 1920 inköpte han jämte affärsmannen Johan Boström de första
forsar i Esse å, varifrån Kållby Kvarn- & Kraft har sin upprinnelse. Detta betydelsefulla
företag, som numera förser större delen av vår landsända med ljus och kraft, har i främsta
rummet varit K J Gustafssons verk. Såsom fackman på området har han verkat inom Finska
Hud AB och Suomen Nahkatehtaitten Keskus. Hösten 1929 blev han direktör för ASB Finska
Pälsfabriken i Tavastehus, där den väsentligaste delen av hans verksamhet sedan dess ägt rum.
Men här har han alltid hört hemma, både andligen och lekamligen. Ideellt anlagd blev han
redan som ung en god kraft för det fria kulturarbetet i hemsocknen, och i Gamlakarleby har
han ofta varit ett stöd för de kulturella, kyrkliga och kommunalpolitiska strävanden. Så t.ex.
har han varit medlem av kyrkofullmäktige, i flera repriser medlem av stadsfullmäktige,
dräteselkammaren, fattigvårdsstyrelsen, principalerna för staden sparbank, varföruto han varit
anlitad i kommittéer och nämnder av olika slag.
K, J. Gustafsson var en klarsynt affärsman, en rättrådig och vidhjärtad man, åtnjutande
allmän aktning och förtroende bland alla, som hade med honom att skaffa. Han sörjes av
maka, barn och barnbarn, syskon, arbetskamrater, ränder och vänner.
(Öb 10.01 -39)

Skolskidningar
3) E. Storbacka 7) O. Pelander
(Öb 04.03 -39)

IS 36 Skidtävlan
Damer 5 km 2) Alli Sjölund
(Öb 10.03 -39)

Befolkningsskyddsnämnden
Sammanträdde på torsdagen i Gåslunds café, varvid skyddsövervakare utsågos för de olika
distrikten.
I första distriktet som omfattar Slotte, Simonsbacka, Ahlskog o. Sandbacka byar, Rudolf
Lerbacka och H. Slotte.
I andra distriktet, bestående av Pelo, Åbacka, Skriko och Apalahti, Fride Sjelvgren och Viking
Hansén.
(Öb 21.10 -39)

Dödsfall
Som i korthet nämndes i föregående nummeravled den 15 dennes bonden Adolf Högnäs i en
ålder av 65 år. Adolf Högnäs var en mycket känd och aktad person i socknen. I många år var
Adolf Högnäs viceordförande i kommunalnämnden och taxeringsnämnden. I kyrkorådet var
han medlem ända till sin död. Dessutom var han i många år söndagsskollärare. Adolf Högnäs
har suttit i en mängd kommunala och kyrkliga nämnder och kommittéer. Den vänsälle och
redbara mannen lämnar ett ljust minne efter sig.
(Öb 21.11 -39)

Uno Sandbackas sista färd
Den 20 december jordfästes i Nedervetil kyrka under stor anslutning stoftet av ynglingen
Uno Sandbacka, som den 7 decamber föll i kampen mot arvfienden.
Kistan inbars i templet av kamrater till den stupade under tonerna av en sorgmarsch utförd på
orgel av kantor Harald Slotte. Sedan sjöng kyrkokören "Jag går mot döden var jag går".
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Atle Wester, som talade gripande och tröstande över
bibelordet: "I ären dyrköpta, varen icke människors trälar", ett ord som den fallne
frihetshjälten förkunnat genom sin kamp och död.
Under orgelns toner bars kistan till graven av sex skyddskårister. När graven igenmyllats
sjöng kören en sång. Kransar nedlades av föräldrar, fästmö och talrika anhöriga samt av
Nedervetil skyddskår, Lotta Svärd och frontmannaförening. Tal hölls av lär. J. Högbacka och
hr Vilhelm Slotte, vilken sistnämnda talade på skriftskolekamraternas vägnar. Till sist sjöng
den talrika publiken kring hjältegraven "Bevara Gud vårt fosterland".
(Öb 21.12 -39)

Uno Sandbacka
IN MEMORIAN
Du föddes en vacker höstdag, det var den 14 augusti 1917. Då befann sig Finland även i
krigstillstånd, men du var för liten för att förstå det. Du växte upp till en stor och frisk pojke
med ett solskenslynne och aldrig sinande ordförråd, varigenom Du också vann allas hjärtan.
Aldrig såg man Dina ögon sorgsna och ur deras djup strålade ständigt humorn och livsglädjen.
Redan som barn fick Du lära Dig arbeta, men för Dig var ingenting för tungt eller omöjligt.

Du älskade att hjälpa Dina föräldrar med arbetet både utom- och inomhus. Överallt gick det
undan med samma raska fart. Du var en god son, Uno.
Hösten 1938 var Du mogen för militärtjänst. Redan då hade Du - trots Dina unga år - valt Dig
en följeslagare för livet. Jag kommer ihåg att Du, innan Du reste, tog adjö av mig med orden:
"Nu far jag till Vasa på ett år för att få lära mig alla krigskonstens regler. Då jag kommer
tillbaka skall jag slå mig till ro och bilda ett eget hem".
Men Din militärtjänst blev längre än Du trodde. Du hann aldrig slå Dig till ro där hemma.
Några veckor efter Din hemkomst fordrade fosterlandet Dig åter i sin tjänst. Du for med
hoppet att om att efter en kort tid åter vara hemma hos de Dina. Men hoppet slog fel. Några
veckor senare blev Finland förklarat i krigstillstånd och Du fick vara en av de många till
vilket landet ställde sitt hopp. Nu i dag, 15 dagar efter krigsutbrottet, nådde mig det sorgliga
budskapet om att Du fallit för fosterlandet. - Uno, du gav allt för ditt folk, Du gav Ditt unga
liv. Sol över Ditt minne.
Kusinen
(Öb 29.12 -39)

Bråd död
Senaste lördag mötte handlanden Oskar Möttönen liemannen på ett oväntat sätt. Möttönens
häst råkade i sken under färden till Murick, därifrån Möttönen skulle hämta varor till sin affär
utmed Skriko-vägen. Under det hästen låg i sken, råkade en liten pojke under Möttönens
kärra, utan att ådraga sig någon skada. Men den hotande faran tog på Möttönen annars svaga
hjärta, så att han dog. Den så hastigt bortgångna var 70 år gammal nästan på dagen. Han
sörjes av maka, barn och barnbarn.
(Öb 07.05 -40)

IK Myran
arrangerade i söndags tävlingar på idrottsdagen. En talrik publik hade infunnit sig till
tävlingarna. Idrottsmännen voro otränade och verkade något styva. Följande resultat
uppnåddes:
100 m
2) M. Wassborr 6) V. Ahlskog
Kula
2) B. Högnäs 5) V. Ahlskog
1500 m
6) B. Ahlskog
Juniorer
100 m
3) F. Frilund
Kula
4) E. Rönnblom
Höjdhopp 4) E. Rönnblom
(Öb 02.07 -40)

IK Myrans
serietävlingar började senaste söndag. Vädret var regnigt och försämrade resultaten ansenligt.
Tävlingens första omgång lämnade följande bästa resultat:
Kula
3) B. Högnäs
Längdhopp 1) B. Högnäs
Slägga
3) V. Ahlskog
(Öb 25.07 -40)

Travtävling
Pelostranden
I kat
3) Kehvon-Pekka
II kat
4) Zaida

G. Slotte
G. Slotte

(Öb 24.09 -40)

Travtävling
Loulus
I kat
5) Kehvon-Pekka
Handikapp 6) Kehvon-Pekka
(Öb 28.12 -40)

G Slotte
G .Slotte

Travtävling
Terjärv
I kat
4) Kehvon-Pekka
4-åringar
3) Zaida
(Öb 31.12 -40)

G. Slotte
G. Slotte

K J Frilund 60 år
SEXTIO ÅR fyller i morgon den 31 januari folkskollärare K. J. Frilund i Nedervetil.
Som nybliven lärare kom hr Frilund till orten 1903, först som t.f. lärare vid Åbacka högre
folkskola. Följande år blev han ordinarie lärare vid Norrby folkskola i samma socken, vilken
tjänst han innehade i sju år, eller till 1911, då han tillträdde sin nyuvarande tjänst vid Åbacka
folkskola. Vid sidan av sitt skolarbete har lär. Frilund sedan 1919 tjänstgjort som kamrer för
Nedervetil sparbank.
Som folkbildningsman, kooperatör och orädd förfäktare av fria idéer är lär. Frilund känd
långt utanför sin hemsockens gränser. Hr Frilund är född och har uppväxt i Munsala. I det
kulturella ungdomsarbetet har han tagit del mer än de flesta. Under sin vistelse i Norrby
stiftade han Norrby ungdomsförening under de värsta Bobrikoff-åren och verkade som
föreningens ordf. tills dess han bortflyttade från byn. Från 1911 till 1917 var han ordf. i
Nedervetil ungdomsförening och från 1917 till 1926 sekr. i samma förening. Även i
nykterhetsarbetet har han tagit del. Hr Frilund är alltjämt ordf. i Nedervetil
nykterhetsförening. Som kooperatör har han mest verkat inom Karlebynejdens handelslag, där
han är mångårig revisor och butiknämndsordf. Sedan några år tillbaka är hr Frilund även
styrelsemedlem i Österbottens svenska handelslagsdistrikt. Hr Frilund har även tillhört
kommunalfullmäktige, folkskolornas centraldirektion, stambibliotekets styrelse, o. s. v.
Hr Frilund är alltjämt vital och verksam på många olika områden. Hans passerande av 60-års
gränsen tarvar därför intet personligt bokslut. Ett ärligt "lycka till" känner sig dock kamrater
och vänner böjda att säga på hans bemärkelsedag.
(Ön 20.01 -41)

Skolskidningar
Flicor under 12 år
1) Greta Brännkärr
Flickor över 12 år
10) Dagmar Pelander
Gossar under 12 år
4) Sven Salo
Gossar över 12 år
10) Elis Ahlskog
Backhoppning nybörjare
1) J. Hansén 4) K. Hansén

Tävlingar om M A Slottes ståtliga "byapokal"
Juniorer under 18 år
3) Olavi Myllymäki 10) Fritiof Gustafsson
Nybörjare
1) Gunnar Nyman 3) Bror Högnäs
(Öb 27.02 -41)

Lastbil med eld ombord
Vidpass kl. 18 senaste lördag sågs en lastbil vid Åivo i Karleby passera med eld ombord men
kunde ej hejdas utan alarm gavs till Nedervetil, där den vid Sandbacka by stannades av en
rådig kvinna. Bilen befann sig vara A 2638, tillhörande Metsähallitus och var på väg från
Gamlakarleby till Kaustby med ett mindre parti vete och tomma papperssäckar. Elden släcktes
snabbt av chauffören och hjälpkarlen. Säckarna och ca 50 kg vete förstördes ävensom en
presenning. Däremot blev själva bilen oskadad.
Elden hade uppstått av att en gnista från bilens gengasugn flugit i de lättantändliga
papperssäckarna, som av draget fattat eld.
En påminnelse för chaufförer och hjälpkarlar på gengasdrivna fordon att vara vaksamma och
iakttaga försiktighet.
(Öb 08.04 -41)

Kommunalfullmäktige
Lär. fru Karin Ahlskog beviljades 800 mk som kompensation för utebliven ersättning för ved
och lyse.
(Öb 26.04 -41)

Riksmarschen
Till funktionärer i de olika byarna utsågs följande:
12 Slotte- Kaino-Slotte
Volmar Slotte o. Bertel Ahlskog
13 Skriko-Murick-Skriko
Mattias Wassborr o. Valter Lerbacka
(Öb 01.05 -41)

Terräng
IS 36
Juniorer
2) S. Johnsson 4) H. Forsell
(Öb 13.05 -41)

Cykelolyckor
Ett par cykelolyckorhar inträffat den senaste tiden.
----Ungefär en vecka senare kastades handelsbiträdet fröken Hjördis Junell från sin cykel i en
utförsbacka. Hon ådrog sig så svåra skador, att hon måste föras till sjukhus. I vartdera fallet
har cyklar kommit till användning, vilka i brist på smörjmedel inte varit i ordentligt skick.
(Öb 23.08 -41)

Folkskolorna

Som en rättelse till notisen i föreg. nr kan nämnas att Åbacka skola börjar sin verksamhet den
1 sept. med alla klasser Den 15 sept. hemförlovades lägre skolans elever, medan högre
skolans elever fortsatte arbetet.
(Öb 20.09 -41)

Folkförsörjningsnämnden
sammanträdde den 13 sept. á kansliet á Gillestugan. Främst förelåg till behandling
folkförsörjningsministeriets ovillkorliga fordran, att varje jordbrukare o. boskapsskötare
månatligen skall deklarera mjölk- och smörproduktionen samt husdjursbetåndet i enlighet
med blankett J 91. Nämnden utsåg följande personer att biträda vid utdelning och insamling
av blanketterna.
För Slotte - Kristoffers - Sandbacka o. Ahlskog hr Valter Slotte
För Pelo o. Åbacka hr Viking Hansén
För Lerbacka - Storbacka - Skriko- Markusbacka o. Apalahti hr Fritiof Sjelvgren
(Öb 18.09 -41)

För fosterlandet
Värnpliktige soldaten Valfrid Edvin Alexander Rönnblom från Nedervetil har den 11 sistlidne
april ljutit hjältedöden under striden på Svirfronten.
Den unga hjälten som gav sitt liv för tro, hem och fosterland, var född den 20 febr. 1922. Han
sörjes närmast av föräldrar och bror, men i deras sorg deltaga många släktingar, vänner och
den bortgångnes frontkamrater.
(Öb 14.05 -42)

Trött chauffölr gjorde bilvolt
Senaste tisdag körde en fullastad lastbil i diket på en raka vägen mellan Slotte och Murick i
Nedervetil.
Bilen var lastad med bigödningsämnen och andra tunga varor. Då vägvallen var hög, rullade
bilen ett helt varv runt och stannade på hjulen igen. Bilen fördes av chaufför Ture Finell från
Karleby. I hytten satt ytterligare två personer, men ingen av dem skadades märkbart. På
lastflaken satt en man vid namn Koivusalo, som skadades lindrigt. Om olyckan hade varit
framme, skulle alla fyra ha kunnat omkomma. Bilens vindruta krossades, men annars var den
efter kullerbyttan i körbart skick.
Orsaken till dikeskörningen var den, att chauffören helt plötsligt somnade. Varför han
somnade kunde han inte uppge för polisen. Berusad var chauffören inte. Han trodde, att han
möjligen bedövats av kolgasen.
(Öb 04.06 -42)

Födelsedag
60 år fyller i morgon konsul Eliel Sandbacka, en icke blott i hemlandet utan även i den
internationella affärsvärlden välkänd och uppskattas affärsman.
Johan Eliel Sandbacka är en typisk representant för orten driftiga affärsmannakår. Född och
uppfostrad av solskensfolket i Nedervetil genomgick han orten folkskola och Kronoby
Folkhögskola, brukade en tid som en lovande yngling sina fäders jord, men drogs så
småningom över till handeln och industrin, vars energiska utövare och gynnare han sedan
förblivit. I de skandinaviska länderna, i England och Tyskland förvärvade han sig insikter i
skinn-och hudbranschen, det verksamhetsområde, som han sedan behärskat kanske i högre
grad än någon annan i detta land. Sina fackkunskaper har han ytterligare berikat under många
studie- och affärsresor i de flesta europeiska länder och USA

Som handelsresande i garveriprodukter verkade Eliel Sandbacka redan 1989 - 1905.
Sistnämnda år startade han en egen affär i hud- och skinnbranschen samt deltog åren 1905 1910 som meddirektör i skötseln av Gamlakarleby Exportandelslag u.t. vilken firma bedrev
export av lantmannaprodukter till norra Sverige. Han har ägnat största delen av sin tid och
sina krafter åt A/B Hud- och Skinnkompaniet, ända sedan detta storföretag startades 1911,
och sedan 1917 har han utan avbrott fungerat som dess verkställande direktör. Utom dessa
företag har han varit med om startandet av Gamlakarleby Handels AB, Gamlakarleby Rederis
AB, Gamlakarleby Fartygs AB, Gamlakarleby Bryggeri AB, Tammerfors Skoindustri, AB
Krominahkatehdas OY (Numera Epilän Nahkatehdas OY), OY Kuopion Vuota- ja
Nahkakomppania och OY Joensuun Vuota- ja Nahkakomppania. Fortfarande tillhör han
styrelserna för de flesta av dessa företag samt dessutom för Herrfors Träsliperi Aktiebolag,
Kållby Kvarn- och Kraftcentral AB, AB Societetshuset i Gamla Karleby samt
Tidningsaktiebolaget Österbottningen, vars ordförande han varit i många år. Vidare har han
varit intresserad och verksam inom AB Gamlakarleby Kromläderfabrik AB Pitwood Ldt,
Kemi Träindiústri AN, m.fl. liknande företag. Han har varit mångårig kontrollant i Vasa
Aktiebank, Unionbanken och Helsingfors Aktiebank härstädes. Sedan 1918 fungerar han som
tysk vicekonsul i Gamla Karleby.
Förutom åt denna vittomfattande affärsverksamhet har konsul Eliel Sandbacka ägnat tid och
krafter åt en mångsidig och gagnelig kommunal verksamhet. Redan 1917 blev han medlem av
drätselkammaren och har sedan under en lång följd av år varit en intresserad medlem av
stadsfullmäktige. Han har också under årens lopp varit medlem av ett flertal kommunala
nämnder, direktioner och kommittéer. Fortfarande är han ordförande i sjukhusnämnden.
Under flera år har han även varit ordförande i Handelsföreningen.
Även de kyrkliga och kulturella strävanden i Gamla Karleby har profiterat av konsul
Sandbackas mångsidiga intressen o. sakkunnighet. Så har han t.ex. under en lång följd av år
tillhört kyrkofullmäktige och direktionen för Svenska samskolan ävensom föräldrarådet EV.
Mellanskolan, Svenska Folkpartiet och Svenska föreningen ävensom ett otal andra svenska
bildningsföretag ha ock dragit en mångfaldig nytta om konsul Sandbackas vittomfamnande
intresse, fosterländska sinnelag och offervilja.
Till de många lycko- och välgångsönskningar, som från vittskilda torde komma i morgon på
konsul Eliel Sandbacka högtidsdag skola nå jubilaren, tillåter sig denna tidning, dess red. och
personal foga sin vördsamma och tacksamma hyllning.
(Öb 17.09 -42)

Konsul Eliel Sandbacka
Blev i går på sin 60-årsdag föremål för en omfattande hyllningar, som vittnade om hans
vidsträckta verksamhet och olikartade intressen samt om den grundmurade popularitet
jubilaren åtnjuter i vida kretsar.
Då bemärkelsedagen började uppvaktade Gamlakarleby Manskör med sång, varvid dir. Fr.
Holmqvist och brandchef V. Wiklund talade, den förra överräckte manskörens
förtjänsttecken. De uppvaktande bjödos på förfriskningar. Till värdinnan talade lärare G.
Wedenberg. Rådman J G. Indola riktade sig med några hjärtliga ord till jubilaren.
Under dagens lopp mottogs ett 20-tal deputationer i jubílarens hem, som efter hand fylldes
med blommor och gåvor av olika slag och även av en rik telegramskörd.
Hud- och Skinnkompaniets direktion uppvaktade in corpore och överlämnade som gåva två
silverljusstakar. Till jubilaren talade dir. Rob. Björk. Lagerpersonalen vid bolaget uppvaktade
sin verkställande direktör med ett cigarrskrin. Stadsfullmäktiges lyckönskan framfördes av
herrar Alf. Gyllenberg, A, Rodén och V. Wiklund, av vilka den förstnämnda talade.
Elektricitetsverkets direktion uppvaktade genom ing. V. Högbacka. På Kronoby
Folkhögskolas vägnar gratulerades jubilaren av rektor Signe Strömborg, häradsdomare G.

Biskop och dir W. Björkström med en ljusstake och tal av rektor Strömborg. På Kristliga
Folkhögskolans i Nykarleby vägnar talade pastor Johannes Nyström. Svenska Samskolans i
Gamla Karleby föräldraråd och direktion företräddes av herrar A. Smeds och F. Teir, varvid
den förstnämnda talade. Sparbankens i Gamla Karleby direktion framträdde in corpore och
hyllade konsul Sandbacka varvid borgm. K. V. Grahn talade. Föreningsbanken uppvaktade
genom sin dir. Alf. Gyllenberg, Gamlakarleby Bryggeri representerades av konsul A. Rodén
och bryggm. C. Heining, varvid den förstnämnda talade. AB Österbottningen representerades
av herrar M. A. Kulenius och M. A. Olin, av vilka den förstnämnda talade. Svenska
Folkpartiets lokalavdelning företräddes av dir. Fr. Teir och lektor O. Portin, som hyllade
jubilaren med tal. På Telefonbolagets vägnar hyllades konsul Sandbacka med tal av dir. J. S.
Hongell. Kållby Kvarn- och Kraftcentral uppvaktade genom dir. V. Mattsson och dir Fr.
Holmqvist, varvid den senare talade och överräckte en kristallskål.
Vänkretsen överräckte en dyrbar silverskål genom herrar F. Teir och J. S. Hongell, varvid
den förstnämnda talade. Släktens och familjekretsens lyckönskan framfördes av prost. Anders
Sandbacka, vilken överlämnade den gemensamma gåvan: ett dyrbart urverk. Halftannat
hundratal telegram och flere tiotal blomsterpjäser anlände under dagens lopp. Bland
telegrammen återfanns också ett från tyske ministern i Helsingfors Blűchersamt, från minister
Kalliokoski och dr Söderhjelm. På kvällen var jubilarens hem samlingsplatsen för ett stort
antal vänner, som personligen ville framföra sina lyckönskningar till konsul Sandbacka.
Den angenäma samvaron förflöt under livligt samtal, allsång, solosång och av handlande I.
Lindeberg och tal av prosten Sandbacka.
(Öb 19.09 -42)

Travtävling Tast
II Kat
2) Zaida
(Öb 29.12 -42)

G. Slotte

Travtävling Kronoby
II kat
1) Zaida
Handikap
2) Zaida
(Öb 12.01 -43)

G. Slotte
G. Slotte

För fosterlandet
Soldat Karl Sven-Erik Brännkärr har på Svirfronten den 29 december offrat sitt unga liv i
striden för tro, hem och fosterland.
Sven-Erik Brännkärr var född i Nedervetil den 9 oktober 1923. Den unga hjälten sörjes av
föräldrar och syskon, en stor släkt- och vänkrets samt frontkamrater.
(Öb 14.01 -43)

Hjältebegravning
Söndagen den 17 januari jordfästes i Nedervetil kyrka stoftet av soldaten Sven-Erik
Brännkärr, som den 29 sistlidne december föll på sin post vid Svir-fronten. Begravningsakten
vidtog strax efter högmässan. Under tonerna av en sorgmarsch, spelad av skyddskårens
hornkapell, bars kistan in längs kyrkans huvudgång, där lottor och permitterade frontkamrater
bildade spaljé. När kistan placerats i koret sjöng den talrika publiken psalmen 661 "Liksom
vandraren i längtan ilar mot sitt kära hem…" Därpå höll kyrkoherde C. A. Vester
begravningspredikan över en bibeltext hämtad ur 2 ps. v. 14. Det manande, förmanande och
tröstande talet slutade med en bön och psalmsång "Jag går mot döden var jag går", som sjöngs
av en för tillfället sammansatt kyrkokör. Efter den för övrigt ritualmässiga begravningsakten

följde en stor blomsterhyllning av släktingar, vänner och frontkamrater m.fl. När
skyddskårens, Lotta Svärd-föreningens, vapenbrödraföreningens och Vasa skyddskårsdistrikts
kransar nedlades, talade lär. Johan Högbacka och drog paralleller med Israels barns kamp
efter hemkomsten från fångenskapen och vår nuvarande försvars- och återbyggnadskamp.
Under musik bars kistan därpå ut till hjältegraven. Här spelade ännu hornmusiken och
Nedervetil sångförenings kör under ledning av lär. V. V. Hackzells ledning "Ljuvt är att
hamna".
(Öb 19.01 -43)

För fosterlandet
Soldaten Levi Albin Hjörvald Plogman har den 15.2.1943 på Svir-fronten givit sitt unga liv i
striden för tro, hem och fosterland.
Hjörvald Plogman var född i Nedervetil den 7.7.1923. Den unga hjälten sörjes av föräldrar,
syskon, en stor släkt- och vänkrets samt frontkamrater.
(Öb 04.03 -43)

Kommunalfullmäktige
Fru Karin Ahlskogs anhållan om ersättning för ved och lyse mk 1420 som hon är berättigad
till som lärarinna vid Åbacka folkskola, bifölls av fullmäktige.
(Öb 27.04-43)

Nya talkoledare
Till talkoledare har utsetts, för Åbacka distikt: Doris Slotte och Gertrud Skog, för Pelo
distrikt: Ann-Lis Gustafsson
(Öb01.05 -43)

Minnefond.
Greta Sofia och Mathias Slottes minnesfond dir. M. A. Slotte i Gamla Karleby gjorde senaste
sommar flera betydande donationer för att hugfästa minnet av sina föräldrar och för att
samtidigt gagna folkupplysningen. Bl. a. fick Nedervetil kommun då en donation på 50.000
mk, som skulle förvaltas av kommunens skolnämnd under namn av "Greta Sofia och Mathias
Slottes minnesfond", vars räntemedel skulle användas som elevstipendier åt flitiga och
välartade elever vid socknens svenska folkskolor. Skolnämnden sammanträdde den 17 dennes
i Gillestugan och fördelade dessa stipendier med beaktande av donationsfondens
bestämmelser.
Karin Autio, Stig Slotte o. Märta Pelander.
(Öb 22.05 -43)

Boskapsägare sammansluta sig
Ortens andelsmejeri hade sammankallt sina andelsmedlemmar till möte i Gillestugan
måndagen den 31 maj för att diskutera frågan om bildandet av ett hela svenska Österbotten
omfattande köttandelslag., där särskilt producentintressena skulle bevakas.
För att samla nya medlemmar valdes följande personer: För Slotte-Sandbacka-Ahlskog,
Fritiof Sandbacka och Herman Sandbacka, för Pelo-Skriko Alexander Hansén och Fritiof
Sjelvgren.----(Öb 05.06 -43)

För fosterlandet

Soldaten Torsten Ingmar Slotte som svårt sårades i striderna vid Svir har den 26 juni avlidit
på fältsjukhus i en ålder av knappa 20 år.
Den hänsovne sörjes av fader och syskon, men i deras sorg deltaga många släktingar och
vänner även som den bortgångnes fältkamrater.
(Öb 10.07 -43)

För fosterlandet
Korpralen Gustav Valter Stensäth, hemmahörande i Nedervetil, har i kampen för tro, hem
och fosterland den 20 dennes stupat för en fiendekula på Svirfronten. Han sörjes närmast av
maka, moder och syskon, men många släktingar, vänner och frontkamrater deltaga även i
deras djupa sorg.
(Öb 29.07 -43)

Hjältebegravning
På söndagen vigdes stoftet av korpralen Gustav Valter Stensäth till gravens ro. Kyrkoh.
Vester höll griftetalet och utgick i sin betraktelse från bibelordet: Vaken och bedjen, I veten
icke stunden, när Eder Herre kommer. Vid graven talade lärare Högbacka och nedlade krans
från skyddskåren, lottorna och vapenbröderna i Nedervetil. Från kamrater och officierare
nedlades krans genom soldaterna E. Nyman och J. Saarukka. Från distriktsstaben nedlades
krans genom skyddskårschefen Ljungberg. Kransar nedlades dessutom, förutom av de
anhöriga av släktingar och vänner till den stupade. Ett 20-tal kransar nedlades. Varförutom
inbetalningar till blomsterfonder gjordes. Skyddskårens hornorkester spelade några
musikstycken. En kör under lärare Nygrens ledning sjöng även några sånger, varefter
allmänheten instämde i "Bevara Gud vårt fosterland".
(Öb 03.08-43)

Tjänsteutbyte
Läraren vid Åbacka folkskola i Nedervetil K. J. Frilund och läraren vid Hirvlax folkskola i
Munsala och Helge Skog ha med vederbörande myndighets tilltånd ingått tjänsteutbyte,
tecknat från 1 dennes. Distriktsinspektören har även fastställt överenskommelsen.
Efter 40-årig framgångsrik verksamhet i folkskolans tjänstkommer hr Frilund sålunda att
inom kort lämna Nedervetil, där hans verksamhet även i övrigt satt djupa spår såväl i det
kommunala som på de fria sammanslutningarnas verksamhet och inom sparbanken. Hr och
fru Frilunds arbetskraft idérikedom har varit värdefulla tillgångar för folkbildningsarbetet i
våra bygder, något som vi nu också ha orsak att med tacksamhet notera vid familjens
förestående bortflyttning från orten.
(Öb 07.08 -43)

Hingstutställning
Vid statens hingststamboksintagning i Gamlakarleby den 24 dennes intogs bl.a. följande:
L. V. Jalle, mf, f. 1939, far Loiston-Veikko 2860, m Maja 3984, h 155 - 154, dj. 79, omkr.
a82, tid 2,36, gång 8,56, drog 7 tr. vikt 530 kg. Poäng 16 + 15 = 31 i bruksvärde. Ägare Otto
Junell, Nedervetil
(Öb 26.08 -43)

Travtävling
Senaste söndag hölls i Nedervetil på Pelostranden en rätt stor tarvtävling i vilken deltog 18
hästar från olika delar av landskapet. Tävlingen gick i tre kategorier och lämnade följande
resultat:

I kat 5) Stoet Saga
Gunnar Slotte
II kat 2) stoet Saga
Gunnar Slotte 6) stoet Tähti
III kat unghästar 3) Jana Matts Wassborr
(Öb 28.09 -43)

Fride Simonsbacka

Födelsedag
60 år fyller den 3:e dennes en arkitektonisk skapare, känd och erkänd i hela vårt land,
byggmästaren K. J. Ahlskog, bördig från Nedervetil, från en landsända, varest gott handalag
är nedärvt genom generationer.
Efter att ha genomgått Vasa industriskolas både kommunikations- och byggnadsavdelningar,
fick den unge begåvade byggmästaren anställning i arkitektfirman Thesleff i samma stad,
erhöll snart bland de 60 sökande statsstipendie och fortsatte sin utbildning i utlandet. De fem
första åren tillbringade han i Sverige, närmare bestämt i Stockholm, där han arbetade i
kungliga hovarkitekten Torben Gruts tjänst. Efter ytterligare två år i Berlin och en tids
byggnadsarbete i den danska huvudstaden återvände byggm. Ahlskog till hemlandet för att i
praktiken omsätta sina erfarenheter och planer.
De första större skapelserna blev tobaksfabriken Strengbergs fabriksbyggnader i Jakobstad
och Härnösand. Så följde några år av privat byggnadsverksamhet i Jakobsta, under vilken
period under vilken period bl.a. Mekaniska Verkstaden, Frambolaget, F. B. K:s och
Schaumans hus därstädes tillkommo, förutom ett 20-tal bostads- och villabyggnader i och runt
tobaksmetropolen.
I egenskap av stadsbyggmästare i Ekenäs verkade han på denna ort likaså i fem år och
byggde under denna tid kajer, hamnar, gator, vägar, kloak- och vattenledningar samt skolor
och sjukhus. Så blev han erbjuden tjänst som arkitekt och byggnadschef på Ab Tervakoski
bruk. Även denna period varade fem år och resultatet blev ett 70-tal fabriks-, kontors-,
direktions-, tjänste- och lantmannabyggnader.
Härpå följde en åttaårig anställning i Ingenjörsbyrån Alfr. A. Palmbergs i huvudstaden, i
vilken firma han som projektor och arbetschef var med om en hel del större arbeten, såsom för
bergsrådet Baumgartner i Lovisa och konsul Retting i Åbo, förutom fabrikskomplex,
vattenkraftsanläggningar och broar i skilda delar av landet.
År 1927 etablerade han sig som privat byggmästare, och har sen dess projekterat hotell i
Helsingfors, Kotka, Tammerfors, Ekenäs, Nykarleby och Gamla Karleby. Åren 1935 och
1937 befann sig byggm. Ahlskog åter i Sverige, Danmark och i Tyskland, för att närmare
studera utvecklingen i hotell- och restaurangbyggnadsbranschen. Sistnämnda år blev han
"profet" i "fädernestaden " Gamla Karleby, som han under den senaste deceniet berikat och
förskönat med åtskilliga höghus.
Om man till allt detta lägger bostads- affärspalats vid många av huvudstadens gator,
ungdoms- och teaterhus i Nedervetil, Purmo, Tervakoski och Gamla Karleby, biografer i
Helsingfors, Åggelby, Karis, Karhula, Ekenäs, Vasa, Lovisa och Kronoby, folkhögskolor,
folkskolor, kommunalhem, sinnessjukhus, etc. i olika delar av vårt land likaså karaktärshus
och ekonomiebyggnader samt affärs- och bostadshus i Kotka, Tammerfors, Hangö, Vasa,
Ekenäs, Karis, Jyväskylä och Petsamo, får man klart för sig omfattningen av byggm.
Ahlskogs skaparkraft.
Erkännande för sina arbeten har han erhållit genom pris i många tävlingaroch ytterligare
stipendier. Och för närvarande torde han ligga inne med ett tiotal beställningar från olika
städer. Ovanstående uppräkning ger långt mer än många fraser en tydlig och klar bild av en
man som av naturen fått den storslagna gåvan att kunna skapa och bygga upp, som dessutom
inte blivit nekad vidsyn och djärvhet, när det gällt att finna vackra arkitektoniska uttryck för
moderna idéer och som allra minst lidit brist på energi och arbetsglädje i sitt samhällsnyttiga,
ja, hela vårt land gagnande verksamhet.

Bakom allt detta hart när ofattbara arbete står en anspråkslös och vänsäll människa, som
genom sina karaktärsegenskaper fått ovanligt många vänner landet runt. Den fryntlige
jubilaren som tillbringar bemärkelsedagen i huvudstaden kommer säkert att bli ett hjärtligt
hyllat födelsedagsbarn.
(Öb 06.11 -43)

För fosterlandet
Soldaten Bror Henrik Tärnvik född den 12.1.1921, har såsom invalid avlidit på krigssjukhus
den 19 dennes. Den bortgångne sörjes föräldrar och syskon, släkt, vänner och frontkamrater.
(Öb 30.11 -43)

Dödsfall
Den 1 dec, avled efter en kort men häftig sjukdom tekniske ledaren för Finska Pälsfabriken i
Tavastehus, Atti Sandbacka.
Mattias Alexander Sandbacka föddes i Nedervetil 17.5.1897, genomgick sin hembygds
folkskola, folkhögskolan i Nykarleby samt Karhumäki folkhögskola i Lappo, varefter han
praktiserade vid Epilän Nahkatehdas . Därefter erhöll han anställning som direktör för
Sortavalan Vuota- ja Nahkatehdas intills dess han år 1933 överflyttade till Tavastehus såsom
färgmästare vid Finska Pälsfabriken och sedan han i Tyskland bedrivit studier i branschen,
blev han fabrikens tekniska ledare. I sitt fack var han utomordentligt framstående. Varmt
religiös tillhörde han Tavastehus stads och dess landsförsamlingars kyrkofullmäktige samt
särskilda religiösa samfund, Till sitt sinnelag var han anspråkslös och vänsäll - en god svensk
man, vars minne länge kommer att bevaras i trogen hågkomst av vänner, med vilka han
kommit i beröring. Den avlidne sörjes närmast av maka och fyra barn, samt 4 bröder och 2
systrar med familjer.
(Öb 07.12 -43)

Jordfästning
Senaste söndags begrovs i Tammerfors stoftet av den så plötsligt avlidne direktören Atte
Sandbacka, Jordfästningen skedde i begravningskapellet på Tammerfors begravningsplats och
blev en stämningsfull högtidlighet.
Förutom anhöriga och släktingar följdes den avlidne till graven av arbetskamrater och
vänner. Efter ett inledande orgelpreludium sjöng en kör psalmen ”Jag går mot döden”,
varefter den avlidnes bror, prosten Anders Sandbacka höll griftetalet över den avlidne.
Härefter sjöng direktör Jens Björk ”Var är vägens mål”, varefter militärpastor Oinola från
Tavastehus talade. Efter att dir. Björk ytterligare sjungit "Ingen kan sjunga så sorgtunga
sånger", förrättades jordfästningen av prosten Sandbacka. En kör sjöng därefter ”Jag går till
himlen”, varefter kransnedläggningen vidtog. Vid denna talade ytterligare direktör Lars
Sandbacka, dir, Jens Björk, pastor Johannes Nyström, häradsh. Blåfield och resesekreteraren i
de Unga Kristnas Förening i Finland, frk Alha. Det var många hjärtevarma och om saknad
vittnande ord som yttrades till den avlidnes minne, samtliga vittnande om den uppskattning
den avlidne genom sin personlighet åtnjutit i de vidaste och mest skilda kretsar. Kransar
nedlades förutom av avlidnes anhöriga och närmaste släktingar, av M A Slotte, Väinö och
Ilma Söderström, Finska Pälsfabriken i Tavastehus, J. Nyström, T:hus Kristliga förening, G.
Haldin, m.f, varefter kistan till tonerna av en sorgmarsch bars ut från kapellet och sänktes ned
i graven. Sedan kullen höljts med kransar höll dir Lars Sandbacka ytterligare ett tal,
påminnande om huru den avlidne förmått genom sin personlighet och varma religiositet göra
sig uppskattad och avhållen även inom vissa kretsar. Den stämningsfulla akten avslöts med
psalm, varefter begravningsgästerna samlades i Hotell Emmaus där ytterligare tal höllos.
(Öb 14.12 -43)

Travtävling
På Loulus träsk.
II Kat
4) st Tähti
III kat
3) Juno
(Öb 28.12 -43)

Fride Simonsbacka
Mattias Wassborr

4) Alarik

Fride Sjelvgren

Dödsfall †
K. G. Slotte
Den 1 januari avled plötsligt i hjärtslag en av socknens mest kända och uppskattade
jordbrukare Karl Gustav Slotte på Bastbacka i Nedervetil i sitt 68:e levnadsår. Han hade varit
krasslig en tid, men rörde sig uppe var dag, innan döden plötsligt kom och avklippte hans
livstråd.
K. G. Slotte var en intellektuellt begåvad och vaken personlighet. Som ung tänkte han en tid
gå den s.k. läsvägen genom livet. Han sökte och vann inträde vid Nykarleby seminarium, men
trivdes inte med förhållandena där, utan återvände till hembygden, där han så småningom blev
ägare till socknens största hemman.
Ehuru i många stycken konservativ till sin läggning, var K. G. Slotte den första att införa nya
vinningar och metoder på jordbrukets område. Han strävade efter bättre skiftesförhållanden
och maskinell drift av sitt lantbruk. Kontrollverksamhet och förädling av husdjursstammen
låg honom även varmt om hjärtat.
I det kommunala livet var K. G. Slotte tidigare en mycket anlitad person. Han har tillhört
både kommunalfullmäktige kommunalnämnden, taxeringsnämnden och styrelsen för
Nedervetil Andelsmejeri. Han var en slagfärdig och skarp debattör, som man minns från
talrika stämmor och sammankomster. I flera årtionden var han medlem av Murick folkskolas
direktion, där han städse visade intresse för skolans och undervisningens bästa.
Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn samt syskon.
(Öb 04.01 -44)

Skolskidningar
På fastlagstisdagen hade socknens folkskolor lyckade skidtävlingar om Nedervetil sparbanks
vandringspris för gossar och IS 36:ns pris för flickor.
Gossar över 12 år
9) Olof Store 10) Heimer Forsell
Gossar under 12 år
1) John-Olof Nyman 4) Gustav Plogman 5) Folke Sjelvgren 7) Ingmar Hansell 10) Hans
Forsell
Flickor över 12 år
5) Marita Junell
(Öb 24.02 -44)

Kommunfullmäktige
Lärarinnan, fru Karin Ahlskog anhöll om ersättning om 195 mk per månad för att hon
uppehåller småskollärarlokalen vid Åbacka skola för elevbespisningen. Fullmäktige biföll
anhållan. För innevarande läsår betalas ersättning för 8 månader.
(Öb 09.03 -44)

Lantbrevbärarlinjer

Två nya lantbrevbärarlinjer kommer med det snaraste att öppnas i Nedervetil, den ena på
sträckan Murick-Pelo-Åbacka och Skriko -----(Öb 16.03 --44)

Greta Sofia och Mathias Slottes minnesfond
Vid folkskolornas avslutning den 20 maj utdelades följande stipendier ur Greta Sofia och
Mathias Slottes minnesfond: John-Olof Nyman, Maj-Lis Johnsson, Annlis Plogman, Börje
Hongell, Olof Store, och Marita Junell.
(Öb 20.05 -44)

Blixtens härjningar
Senaste torsdag gick ett ovanligt häftigt åskväder över Nedervetil. Blixten slog ner på olika
platser i socknen och åstadkom avsevärda skador. I en kohage vid Skrikovägen slog blixten
ner i en gran och dödade tvenne kor, som ägdes av bonden Arne Åstrand på Pelo. Ett tiotal
kor stod i närheten men endast två träffades av blixten. De döda kornas värde uppskattas till
20.000 mk.
(Öb 01.07 -44)

För fosterlandet
Vilhelm Ahlskog
Det är svårt att fatta att Vilhelm Ahlskog inte mera är bland oss. Vilhelm, den alltid glada och
humoristiska ynglingen har gått bort från krigets grymhet och ondska till den eviga friden.
Det finns få människor med så stort intresse för kulturella och ideella strävanden som
Vilhelm Ahlskog hade. Det finns knappast en förening i Nedervetil, som inte i honom hade en
av sina bästa och verksammaste medlemmar. Det var inte många fester eller samkväm, som
inte Vilhelm bidragit till med ett uppskattat och värdefullt programnummer.
Varmast och mest hängivet arbetade dock Vilhelm inom Nedervetil ungdomsförening, vars
ordf. han varit ett år och viceordf. en lång följd av år. Otaliga äro de tillfällen, då Nedervetil
ungdomsförening fått stöd och hjälp av Vilhelm. Hans programnummer voro alltid
underhållande och valda med omsorg och eftertanke Hans dramatiska konst togs i anspråk i
otaliga uppträdanden, och alltid med framgång. Med sin humor kunde han göra alla glada, och
när han hade en allvarlig uppgift, kunde han inpränta livets allvar och ansvar hos sina åhörare.
Tung känns Vilhelm Ahlskogs bortgång också för IK Myran, som i honom förlorade en god
hjälp och ett gott stöd. I denna förening var han ordf. en tid och viceordf. en lång följd av år.
Som aktiv idrottsman prövade han också sina krafter. Han var den sanna idrottsmannen, som
inte utövade idrott för att vinna segrar och pris, utan blott för hälsans och nöjets skull. I
mången lagtävling deltog han för att få laget fullt, och bidrog ofta till att det segrade. Säkert
skall många, såväl aktiva som passiva idrottsmän inom och utom hemkommunens gränser,
sakna Vilhelm Ahlskog både på tävlingsbanan och där man talar om idrott. Ty hans goda
minne och humorfyllda skildringar av tävlingarna gjorde att man gärna hörde honom berätta
om egna och andras framgångar på idrottsbanan.
I Nedervetil sångkör var Vilhelm Ahlskog även en av de mest verksamma krafterna. De sista
åren före kriget var han ordf. i föreningen och en lång följd av år medlem i styrelsen. Begåvad
med ett musikaliskt öra, var hans säkra och vackra basstämma ett stöd för hela kören.
Det år en stor sorg och saknad genom Vilhelm Ahlskogs hastiga bortgång inom alla
föreningar inom Nedervetil, Med tacksamhet och vördnad skall man minnas det arbete han
nedlagt på de kulturella och idiella strävandena.
Det dröjer länge innan vi förstått
Och fatta helt, att Du för alltid gått.

Det är som skulle finnas något kvar:
Din röst, din blick, ungdomligt fast och klar.
Ditt varma leende så ömt och got
en bild av allt som aldrig kan bli stoft.
Må Vilhelm Ahlskog vila fridfullt och lugnt i hembygdens sköte.
(Öb -44)
Krigarbegravning.
Under osedvanligt stor anslutning från ortsbors sida begravdes senaste söndag i socknens
hjältegrav, tvenne krigare som fallit i kampen för frihet och fosterland. De fallna voro korpral
Vilhelm Ahlskog och soldat Ruben Åkermark.
Begravningen inleddes med en minnesgudstjänst i kyrkan, där kyrkoherda C. A. Wester
talade varmt och övertygande om människans förhållande till Gud och fosterlandet. Sedan
flyttade menigheten till hjältegraven där kistorna redan voro nedsänkta. Som hedersvakt vid
den öppnade graven stodo fyra krigskamrater från de fallnas enhet. Vidare paraderade lottor
och soldatgossar. Skyddskårens hornkapell spelade under lär. av Erik Nygren ledning en
sorgmarsch och Nedervetil sångförening sjöng under kamrer V. V. Hackzells ledning "Jag går
mot döden var jag går". Efter jordfästningsakten slut spelade orkestern åter och kören sjöng
" Ljuvt är att hamna". En mycket rik blomsterhyllning följde härpå. Utom av den närmaste
släkten nedlades kransar från chefen från Vasa sk.distrikt, Nedervetil skyddskår och Lotta
Svärd, Nedervetil vapenbröder, de fallnas krigskamrater, Nedervetil ungdomsförening, IK
Myran, m.fl. Talrika inbetalningar till olika blomsterfonder förekom för att hedra de fallnas
minne. Tal och uppläsning förekom även vid graven. Till sist sjöng kören ännu "Du, som
världar har till rike", och allmänheten sjöng "Bevara Gud vårt fosterland" till
hornackompanjemang.
(Öb 01.08.1944)

För fosterlandet
Soldaten Gunnar Sigfrid Alexander Sjölund dog av sina sår på krigssjukhuset Jorois den 14
sept -44 i en ålder av 26 år.
Närmast sörjande är maka och syskon.
(Öb 23.09 -44)

Krigarbegravning
Söndagen den 24 septemberägde en ny krigarbegravning rum i Nedervetil kyrka. Stoftet av
soldaten Gunnar Sjölund, som redan midsommardagen den 24 juni sårades i strid mot fienden
men först efter ett långt lidande på ett fältlasarett avled den 14 september, bäddades då till den
eviga vilan.
Under tonerna av en sorgmarsch utförd av skyddskårens hornmusik bars den i Finlands
flagga inlindade kistan av den fallnes bröder och övriga anförvanter, medan krigare och lottor
bildade spljé längs kyrkans huvudingång. Sedan den talrika allmänheten sjungit psalmen 661,
hölls griftetalet av kyrkoherde C. A. Vester, som utgick från Jesu ord till skriftlärde: "Detta är
eder stund och nu råder mörkrets makt". Talaren erinrade om växlingarna i människolivet
och uppmanade envar att ge akt på tiden och trots allt göra sin plikt såsom den fallne Gunnar
Sjölund gjort.
En kör sjöng både före och efter griftetalet och sedan tröstans ord uttalats till den fallnes unga
änka och övriga sörjande samt de tre skovlarna mull fallit, bars kistan under musik ut till
hjältegraven. Här sjöng Nedervetil sångförenings kör under kamrer V. Hackzells ledning
"Ljuvt är att hamna" och sedan kistan nedmyllats "Du, som världar har till rike". En mycket

rik blomsterhyllning ägnades den fallne. Utom nära anförvanter nedlade front- och
ungdomskamrater kransar vid griften. Kransar nedlades även av Nedervetil skyddskår och
Lotta Svärd samt Vapenbröder och kommendören för Vasa skyddskårsdistrikt. Genom
inbetalningar till olika blomsterfonder hedrades den fallnes minne. Till sist sjöng
begravningsföljet "Vår Gud är oss en väldig borg".
(Öb 26.09 -44)

Travtävlking
På Loulus
II kat
7) L. V. Jalle
Unghästar
1 Charlotta
(Öb 28.12 -44)

Otto Junell
Gunnar Slotte

Skidtävling
IK Myran
Nybörjare
3) Åke Slotte
Damer
3) Alli Sjölund
(Öb 16.01 -45)

Skid DM
Damer
7) A. Sjölund
(Öb 30.01 -45)

Skolskidning
Gossar under 12 år
1) Erik Pelander 2) Ingmar Hansell 3) Olof Brännkärr 6) Hans Forsell 7) Gustav Plogman
Flickor över 12 år
5) Majlis Johnsson
(Öb 15.02 -45)

Skidtävling
A-klass 10 km
8) B. Ahlskog
B-klass 10 km
7) B. Simonsbacka 8) V. Nyberg
(Öb 15.02 -45)

Födelsedag
Femtio år fyller i morgon fröken Estrid Slotte i Jakobstad
Jubilaren är född i Karleby och uppvuxen i Nedervetil samt en god representant för
solskensfolket med sitt glada och humoristiska väsen och sin gästvänskap. Som god sångerska
har hon tillhört Nedervetil sångkör och tillhör ny kyrkokören Jakobstad. I Nedervetil tillhörde
hon Lotta Svärds styrelse. Vi gratulerar den ungdomliga femtioåringen.
(Öb 27.02 -45)

Kommunfullmäktige
Intressenterna i Åbacka-Slotte hängbrobygge anhöll om fortsatt kommunalt understöd under
motivering att bron behövs för Åbacka folkskolas skull.. Efter en mycket lång diskussion
beviljades för ändamålet 45.000 mk eller 15.00 mk för ett vart av de tre närmaste åren. Enligt
företedda ritningar skall bron, som till börja med endast byggs som hängbro, kosta omkring
188.000 mk. Brons längd blir 77 meter och bredden 1 meter . Fullmäktige ansåg att även
andra brobyggen i kommunen kan på liknande villkor påräkna kommunalt understöd.
(Öb 15.03 -45)

Friidrott
IK Myran höll uttagningstävlingar på lördagskvällen, varpå följande goda resultat uppnåddes:
100 m
1) E. Högnäs 2) B. Högnäs 3) E. Rönnblom 4) A. Aurén
300 m
1) E. Högnäs, 3) B. Högnäs, 4) S. Johnsson, 5) Å. Slotte 6) A .Aurén
Under 14 år 50 m
5) A. Forsell 6) Roy Store 7) F. Sjelvgren 8) B. Backlund
(Öb 05.05 -45)

Stipendier
Vid årets skolavslutning utdelades följande stipendier ur Greta Sofia och Mathias Slottes
minnesfond:
Åbacka skola: John-Olof Nyman, Birger Skog, Majlis Johnsson, Annlis Plogman, Folke
Sjelvgren och Gustav Plogman
(Öb 09.06 -45)

Bilolycka
Då en av forststyrelsens lastbilar senaste fredag kväll körde förbi Sandbacka gårdarna i
Nedervetil höll man som bäst på med att föra korna i ladugården. En av korna slet sig lös från
flocken och sprang tillbaka på landsvägen. Chauffören på nämnda bil såg kon på långt håll
men vände oförsiktigt nog åt vänster för att med full fart köra förbi. Kon svängde emellertid
tillbaka och råkade under bilen, varvid hon bröt ett ben och måste skjutas. Ägaren, bonden
Fritiof Sandbacka tillfogades därigenom en stor skada, ty kon var värd 12.000 mk.
(Öb 12.06 -45)

IK Myran serietävlingar
Serietävlingar började senaste onsdag. Vädret var dåligt varför resultaten blev därefter
100 m
1) E. Högnäs 2) B. Högnäs 3) A. Aurén
Längdhopp
1) E. Högnäs 2) B. Högnäs 3) Å. Storbacka 5) A. Aurén
Kula
3) B Högnäs
Höjdhopp
2) Å. Storbacka
1500 m
2) Å. Slotte
Juniorer under 16 år

60 m
3) O. Store 5) A. Aspvik
Längd
2) R. Aspvik
800 m
3) R. Aspvik
Kula
3) R. Aspvik
Längd
1) E. Högnäs 3) A. Aurén
Spjut
2) L. Slotte
(Öb 19.06 -45)

IK Myrans träningstävling
Kula
2) B. Högnäs 4) E. Rönnblom
Längd
1) B.. Högnäs 2) E Högnäs 4) A. Aurén
Juniorer u 14 år
60 m
4) J. Nyman
400 m
2) J. Nyman
(Öb 07.07 -45

Födelsedag
70 år fyller i morgon den 11:e dennes bonden Johan Ahlskog i Nedervetil.
Jubilaren är en äkta son av solskensfolket. I unga år vistades han en tid i Sverige, och i södra
Finland verkade han i några år som entreprenör i byggnadsfacket. Det mesta av sitt liv har han
likväl med framgång ägnat jordbruket på sitt hemman i Nedervetil.
Han har bl.a. i många år varit insiktsfull medlem i kommunalfullmäktige och har även tillhört
Nedervetil hästunderstödsförening. Tack vare sin idéella livssyn och sitt rörliga intellekt kom
han redan i ungdomsåren att intressera sig för Nedervetil ungdomsförening, bland vars
förnämsta kulturpionjärer han kan nämnas. Likaså har han under en lång följd av år sjungit
med i Nedervetil sångförening.
Det är en flärdfri, rättfram omutlig redbar odalman, som i morgon går in i sitt åttonde
decennium.
(Öb 10.07 -45)

Klubbkamp IS 36 - Myran
Senaste lördag gav följande resultat:
200 m
1) E. Högnäs 6) A. Aurén 8) E. Slotte
Längdhopp
2) B. Högnäs 3) E. Högnäs
Slägga
2) E. Rönnblom 6) Å. Slotte
Häcklöpning 60 m
1) E. Högnäs 2) A. Aurén 3) B. Högnäs 4) E. Slotte 6) E. Rönnblom

Stavhopp
7) J. Aurén
1500 m
3) Å. Slotte
Diskus
3) Å. Slotte 8) B. Högnäs 9) A. Aurén
Stafett
1) Myran
( S. Johnsson, E. Högnäs, B. Högnäs o. A. Aurén)
(Öb 14.07 -45)

Idrottskamp
Utkämpades med ån som gräns på lördagskvällen
100 m
1) Erik Högnäs 3) B. Högnäs 4) A. Aurén
Kula
2) B. Högnäs 3) L. Slotte 5) E. Rönnblom
Längdhopp
1) E. Högnäs 3) B. Högnäs 4) E. Rönnblom 5) L. Högnäs
Höjdhopp
1) E. Rönnblom 3) E. Högnäs
(Öb 14.08 -45)

Idrottskamp Nedervetil - Esse
100 m
2) E. Högnäs 4) B. Högnäs
Höjdhopp
3) E. Rönnblom 5) E. Högnäs
Kula
5) B. Högnäs
Längdhopp
1) E. Högnäs 6) B. Högnäs
1500 m
6) S. Johnsson
(Öb 04.09 -45)

Travtävling
Pelostranden
I kat 3) Charlotta
(Öb 20.09 -45)

G. Slotte

Födelsedag
Sextio år fyllde i går affärsmannen och folkbildningsvännen Henrik Wiik.
Insp.Wiik är som bekant född i Nedervetil, Kristoffers, där han ännu för några år sedan
brukade sitt hemman. Redan som ung började han i likhet med mången annan av ortens
förtagsamma affärsmän ägna sig åt köpenskap och industriell verksamhet. Hans faders
garveriprodukter utgjorde hans första handelsvaror, som han under vidsträckta resor avyttrade
här och var i landet. Efter det han förvärvat sig eget hemman och en tid med intresse och
framgång ägnat sig åt modernäringen, drogs han helt över till affärena. Sålunda kom han med
vid starten av Gamlakarleby Kromlädrfabrik, vars direktör han var en tid. Likaså var han med

vid grundandet av kemi Träindustri, vars direktionsmedlem han även varit. Den stora
kvarninrättningen i Lahtis etablerades även med Henrik Wiik som en av grundarna. Samtidigt
var han verksam inom och till förmån för flera affärsföretag i hembygden. Senare övergick
han till föräkringsbranschen för Städernas Allmänna Brandförsäkringsförening och
försäkringsbolaget Tarmo.
Under sin vistelse i Nedervetil deltog hr Wiik med iver i det kommunala livet och var
därunder bl.a. medlem av kommunalnämnden, taxeringsnämnden och folkskoldirektionen.
Ända från början har han som direktionsmedlem varit fäst vid Kristliga folkhögskolan i
Nykarleby. Denna äroanstalt har han alltid ägnat ett särskilt intresse, och skolans framtid
liksom annan kristlig verksamhet ligger honom alltjämt varmt om hjärtat.
Insp. Wiik är känd som en vaken, gudfruktig, optimistisk, gladlynt och hjälpsam människa.
Under sina otaliga resor har han kommit i beröring med en stor skara människor, som överallt
lärt sig uppskatta hans glada och vänsälla väsen.
På bemärkelsedagen blev jubilaren föremål för en storartad hyllning i form av blommor,
gåvor och telegram. Kristliga folkhögskolan uppvaktade genom pastor Nyström, som frambar
en gåva och höll ett tal, från hemorten uppvaktade släktingar och grannarna och från staden
många vänner och affärsbekanta. Hans nuvarande arbetsgivare, tyvärr förhindrad att vara
närvarande, ihågkom med blommor, gåva och telegram, och även arbetskamraterna gjorde sin
uppvaktning.
(Öb 27.09 -45)

Kommunfullmäktige
Frågan om elevbespisning vid folkskolorna samt eldning oh städning upptogs till behandling.
För Åbacka skola godkändes en totalutgift härför om 1500 mk per månad plus 400 mk för
mjölktransport.
(Öb 02.10 -45)

Födelsedag
Åttio år fyller den 15 oktober bonden Axel Hansell i Nedervetil.
Sällan får man se en ungdomligare åttioåring än Axel Hansell. Han arbetar ännu var dag och
färdas omkring nästan med samma spänst som vilken annan ungdom som helst. Det är
självklart att en person med Axel Hansells vitalitet och gåpåaranda skall ha hunnit med
åtskilligt under en livstid som närmar sig två mansåldrar. Axel var med då socknens första
folkskola byggdes. När andelsmeijerit och det första andelslaget kom var han också bland
initiativtagarna. En av Nedervetil ungdomsförenings grundläggare är han också. Det hände för
50 år sedan. Axel Hansell "var ren gammal då". Hans namn återfinns i många av
ungdomsföreningens protokoll. Ända från unga år har han haft som hobby att skriva vers.
Klingande vers på säreget språk. Under värsta Bobrikoff-åren, då ingen annan ville bära
ansvaret för ungdomsföreningens frisinnade verksamhet, var Axel Hansell
ungdomsföreningens ordförande. Han har varit ordförande för Nedervetil lantmannagille och
under många år tillhört styrelsen för svenska folkpartiets lokalavdelning samt dess
kretsstyrelse. I kommunens fullmäktige har han även haft säte och tillhört olika kommunala
nämnder och kommittéer.
Honnör för den ungdomligt sinnade åttioåringen.
(Öb 13.10 -45)

Hyllad 80-åring
När bonden Axel Hansell på Pelo i Nedervetil den 15 dennes fyllde 80 år blev han varmt
hyllad av föreningar och sammanslutningar samt av släktingar och vänner och bekanta. Med
blommor, telegram, tal på vers och prosa samt minnesgåvor gratulerades den ungdomliga

åttioåringen. Skoldistriktets lärare Helge Skog hade skrivt en hyllningsdikt, ur vilken vi saxar
följande strofer.
"Men Axel Hansell har ej försuttit sin tid
med sällsport humor och dagsträdenid
han verkat för hembygdens bästa.
Utrustad med anlag för verskonst och stil
Han lockat publiken till stämning och smil
När folk har församlats att festa
och tacksamma tankar i dag honom nå
På åtioårsdagens siesta.
De är väl en gåva, en lycka, en nåd
Att kunna sig samla ett rikligt förråd
av livskonst och efarenhetr
att äga en styrka, som håller och bär
igenom allt trångt, genom alla besvär
och alla små vardagsförtreter,
men Axel Hansell har i rikaste mått
av gunstiga gudar den gudsgåvan fått
"som styrka och livsglädje heter".
Utom vänner och bekanta uppvaktade även deputationer från Nedervetil ungdomsförening,
marthaföreningen och Karlebynejdens handelslag.
(Öb 23.10 -45)

Dödsfall
I tisdags avled bonden Johannes Ahlskog, som senaste sommar fyllde 70 år.
Den bortgångne som på sin sista högtidsdag blev hjärtligt hyllad både som människa och
samhällsmedlem, var en odalman av den gamla rättframma och omutligt hedersamma
stammen. Hans kulturella intressen var också anmärkningsvärda. Sålunda var han i tiden med
om att bilda Nedervetil ungdomsförening, som sonen Bertel nu är ordförande för. I Nedervetil
sångförening har han genom åren varit en verksam medlem. Även Nedervetil kommun har
dragit nytta av den bortgångnes insikter och erfarenhet, samlade under en idog verksamhet
såväl i Sverige som i Sydfinland som på eget välskött hemman.
Den hänsovne sörjes närmast av maka, barn, svärson, svärdöttrar och barnbarn.
(Öb 25.10.1945)

Begravning
Till gravens ro vigdes i Nedervetil kyrka allhelgonadagen stoftet av bonden Johannes
Ahlskog. Jordfästningen förrättades av pastor Gunnar Levlin, som talade vackert om det
kristna hoppet om livet efter graven. Kyrkokören sjöng under kantor Nymans ledning, och
den avlidnes son kantor Gunnar Ahlskog bidrog med stämningsfull solosång. Mycket rik
blomsterhyllning följde. Efter bisättningen nedlades vid båren att tiotal kransar av olika
familjer och sammanslutningar. Flere inbetalningar till olika blomsterfonder gjordes för att
hedra den avlidne.
(Öb 06.11 -45)

Begravning
På söndagen jordfästes stoftet efter Karl Johan Slotte i stadens kyrka.

Under tonerna av Chopins sorgmarsch bars kistan in till det av blommor smyckade koret. Så
sjöng Gamlakarleby Manskör ”Jag går mot döden - jag går mot himlen”. Jordfästningen
förrättades av kyrkoherde Max Otherdahl, som utgående från ps.102 v 24, erinrade om att den
hänsovnes dagar förkortats och att han på sistone nedtryckts genom lidande, men att han nu
funnit vila och ro efter allt han haft att bära, och att den hänsovnes närmaste närmast skall
ihågkomma ljusa minnen. Efter det att den avlidne vigts till gravens ro sjöng manskören ”Du
som uti himlen bor”.
Härpå ägnades den avlidnes minne en omfattande hyllning med kransar, blommor och tal.
Efter det att den avlidnes familj nedlagt sin krans hyllades hans minne av mor och en den
stora skaran syskon med krans av brodern, dir. Rudolf Slotte, som ägnade den avlidne varma
minnesord. Kransar nedlades vidare av Oskar, Elna, Torsten och Jonny, SOK:s Gamla
Karleby-kontor, distriktsstyrelsen för Handelslagen, varvid dir. S. Huima talade och erinrade
om den bortgångnes driftighet och energi, av tjänstekamraterna vid SOK:s Gamla Karlebykontor. E; Wistbacka hyllade den avlidnes energiska verksamhet till fromma för handelslagen.
Föreståndarföreningen vid Norra Handelslagsdistriktet, Svenska Handelslagen i Gamla
Karleby-distriktet, varvid dir. C. B. Svartbäck talade till den avlidnes minne. Karlebynejdens
Handelslag, Handelsgillet, Leo Harlio, Robert Björk, Sigurd Slotte, fam. Otto och Birger l
Slotte, Ragnar Leinonen, Pentti Syvänen, Axel Sandell, Sara Wichman, m.fl. Ordföranden i
Gamlakarleby Manskör, doktor E. Cederberg, höll ett minnestal till den hädangångne
sångarvännen.
------Därpå sjöng manskören ”O, du som med dagen i västerled flydde” och ”Uti Din nåd”. Till
tonerna av Lindwalls "Den sista färden" utbars den döde ur kyrkan för att föras till Nedervetil
där gravsättningen ägde rum.
I Nedervetil följdes den avlidne till graven av släktingar och vänner och sänktes ned i
familjegraven, medan hembygdens kyrkklockor klämtade vemodsfullt, ackompanjerade av
forsens brus. Efter kransnedläggningen talade läraren K. J. Frilund vackert och känsligt till sin
gode vän och idéfrände. Han framhöll den avlidnes stora insats i organisationsarbetet inom de
svenska andelslagen i Österbotten samt hans humanitära intressen.
Efter det gripande talet sjöng menighetn "Uti din nåd o fader blid".
(Öb 06.11 -45)

Dödsfall
Bondsonen Viking Alexander Sandbacka har såsom även på annan plats omnämnes, den 17:e
dennes avlidit genom olyckshändelse i Nedervetil i sitt 33:dje levanadsår, närmast sörjd av
maka, barn, föräldrar och syskon.
(Öb 20.11 -45)

Dödsolycka i Nedervetil
Lördagen den 17 november påträffades bondesonen Viking Sandbacka i stallet medvetslös
och badande i sitt blod med ett stort sår i bakhuvudet. Han hade tidigt på morgonen kört hem
hö och när detta var gjort fört in hästen i stallet. Ungefär 10 minuter senare när fadern gått för
att stänga stallldörren och då funnit sonen liggande död på golvet. Ehuru stallet ligger nära
intill gården hade man inte hört något ovanligt därifrån, men man antar, att Sandbacka blivit
sparkad av hästen. Tillkallad läkare bestyrkte även detta antagande.
Viking Sandbacka var känd som en stillsam och trägen ung bonde, som just höll på att inreda
sitt eget hem åt sig och sin familj. Han sörjes närmast av maka, ett litet barn samt föräldrar
och syskon. Sorgen är så mycket större som en av gårdens unga söner stupade i vinterkriget.
Den tragiska händelsen har djupt upprört sinnena i hela bygden.
(Öb 20.11 -45)

Skridskotävling
Idrottsklubben Myran anordnade skridskotävling för sina medlemmar senaste söndag på ån
vid Tast.
500 m seniorer
4) B. Ahlskog 5) O. Pelander &) A. Aurén
1500 m
2) B. Ahlskog 5) O. Pelander
Juniorer 500 m
1) B. Hongell
1500 m
1) B. Hongell
(Öb 20.11 -45)

Jordfästning
Till gravens ro vigdes i sockenkyrkan i Nedervetil senaste söndag stoftet av den genom
olyckshändelse omkomna bonden Viking Sandbacka under stor anslutning av släktingar och
vänner. Jorfästningen förrättades av kyrkoherde C. A. Vester, som talade allvarsord till de
församlade. Pastor G. Levlin bidrog med solosång ackompanjerad av kantor A. Nyman. Den
avlidnes minne hyllades genom en omfattande kransnedläggning.
(Öb 29.11 -45)

Bilolycka
Senaste lördgag kväll inträffade på landsvägen invid Slotte en bilolycka som kunnat sluta
värre än den gjorde. Firman KPO:s lastbil förd av chaufför Suokko, mötte en annan lastbil,
som kom från Gamla Karleby-hållet. Chauffören blev bländad av den andra bilen, så att han
körde sin tungt lastade vagn i diket. Vid dikeskörningen stötte en stolpe in i vindrutan och
krossade ratten. Chauffören blev som genom ett under nästan oskadad. Vid olyckstillfället
rådde även tät dimma.
(Öb 29.11 -45)

Födelsedag
Sjuttio år fyller i dag f.d. affärsmannen Herman Pelo.
Jubilaren är född i Nedervetil. Efter det att han genomgått svensk fokskola flyttade han som
trettonåring till Nivala, där hans far köpte ett hemman. Sedan han besökt Haapavesi
folkhögskola började han idkga jordbruk i Nivala, som han höll på med i 12 år, varefter han
övergick till affärsbanan. År 1900 blev han butiksbiträde i Ylivieska och vid årets slut
överflyttade han till Jakob Finniläs handel i Sievi. År 1902 kom han till Gamla Karleby, där
han blev handelsresande i Finniläs parti- och minutaffär. Därefter överflyttade han till Hongell
& Slottes partiaffär. Efter upplösningen av denna affär flyttade han till det nygrundade AB/ J.
S. Hongell, där han verkade som handelsresande i 23 års tid. År 1923 blev herr Pelo
självständig affärsman, då han grundade en egen affär i Nivala, som han bedrev i 4 års tid. År
1926 flyttade han åter till Gamla Karleby där han grundade en egen agenturaffär, som han
skötte till 1939, då han på grund av tidsförhållandena var tvungen att avbryta därmed.
Under vinterkriget och början av det senare kriget tjänstgjorde herr Pelo som
befolkningsskyddschef . I över tio år har herr Pelo som representant för stadens finska
församling hört till kyrkofullmäktige, dit han fortfarande hör. År 1942 valdes herr Pelo till
befattningshavare i folkförsörjningsnämnden, vars lantbruksavdelning han sköter.

Jubilaren, som varit med om en så skiftesrik verksamhet är känd som en synnerligen pigg och
ungdomlig samt skämtsam man. Sin spänstighet har han säkert att tacka sitt stora intresse för
jakt. Vi gratulerar!
(Öb 01.12 -45)

Nedervetil lantbruksklubb
Prisbelönade 1945
Köksodling I pris
Annlis Plogman, Maj-Lis Johnsson o. Greta Brännkärr
Linodling
Karl-Erik Forsell
(Öb 06.12 -45)

Travtävling
Loulus
I kat 4) Charlotta G. Slotte 6) Valpas G. Forsell
Kat för hästar under 3.45
5) Zaida G. Slotte 7) Tähti F. Simonsbacka
(Öb 28.12-45)

Vår väg går framåt
Prolog vid Nedervetil ungdomsförenings 50-årsfst 09.12.1945
Markrödjare
Som en dragande vindfläkt försvinner åren
Och allt byter form. Vi är gamla nu,
Vi som en gång var unga och röjde väg.
Och blott några av oss finns kvar. De flesta har gått in
genom den port varifrån ingen återvänder.
Även vi var hänförda. Vår tro var stark
och vi kände arbetets glädje
Fram till en ny gryning ville vi och till en ny dag
Med frejdigt mod grep vi verket an
bröt sten, röjde mark för att en gång kunna så
i den obearbetade jorden.
Vad betydde mödor och besvärligheter!
Intet syntes omöjligt och svårt
Vår bygd skulle blomstra och gå framåt
Mot lycka och ljus.
mot blomning och sommarens fullhet
Snart drömde vi, vackert tänkte vi
Djärva var våra planer.
Vi var nybyggare, markrödjare, såningsmän.
Och vi kände givandets och självuppoffrandets rena glädje.
Mycket skulle vi göra. Stora var planerna vackra de goda föresatserna.
Genom åren, som försvunnit alltför fort
har andra tagit vid

där vi slutat och tröttnat
Unga, friska krafter
Vi som aldrig skulle tröttna , tröttnade snart.
Och nu kan vi spörja? Huru har det gått?
Har vi gjort bygden rikare och ungdomen bättre?
Har vi släckt dess törst med vatten från
friska, o grumlade källflöden?
Har vi förädlat nöjena och fört krig mot lasterna?
Är vårt samvete gott efter väl utfört verk
Eller var allt bara stora, tomma ord och orealiserbara planer?
Ack, nej! Men det tillkommer inte oss att döma
Idealen är desamma i alla tider och obruten mark
väntar fortfarande på hacka och spett.
Det svåraste av allt svårt har vi fått uppleva, kriget
Kriget som har spolierat och rivit sönder så mycket
Hatet och våldet och oförsonligheten
Har gjort sig breda i världen.
Stormen har gått fram. Mycket förlegat
och mycket unket har sopats bort
men stormen har också spolat upp
mycket fördärvligt vrakgods.
Så ser vi hur allt mänskligt verk är ofullkomligt.
Så ser vi huru tiderna växla.
Markrödjaren faller undan och andra tar hans hacka
Men vi ser mot framtiden och tror på den
Utan tro kan ingen av oss leva
De fallna
Ser ni korsen över våra gravar!
Ser ni namnen uppå minnesvården
Är det bra tomma ord ni stavar
när ni stannar vid vår plats på kyrkogården?
Vi var unga och ville forma om vår tid med måttet av vår styrka
Vi hann inte. Det begynte storma
och vår plats blev graven vid vår kyrka.
Allt blev smått som förr haft vikt och värde
egen omsorg lades plötsligt undan
och packningar och vapen lärde
vi oss pliktens gärning i tyst begrundan
Och vi gick den. Men den blev vår till sist
och från den vi mer ej återvänder
Säjer vi för mycket om vår kista lyftes tungt av sträva arbetshänder?

Ni ska inte sörja oss, ni kära?
Herren räknar nog oss allt till godo.
Det var ej för hjältenamn och ära
Som vi på vår post till slutet stodo.
Om er, som lever kvar, vi kunnat
göra något, föll vi ej förgäves
Herren har en bättre plats oss unnat
än den jord, som jämt av oro bävar.
Ungdomen talar
En dag i klarhet, rymd och ljus skall efter mörkret komma
och upp ur spillror, jord och grus skall marken åter blomma
Mot denna löftesrika tid i längtan vi oss sträcker
då intet krig och ingen strid och ofärd mer förskräcker.
Vår väg går framåt och vår tro skall lyfta oss och bära
mot dagarna i fred och ro som redan ligger nära
Vår bygd skall blomstra upp igen och här skall nya släkten
gå fram till ädel kamp för den i friska morgonfläkten.
Väl ser vi kring oss djupa sår av nöd och fällda tårar
men efter alla hårda år skall följa milda vårar.
Här skall ur markens mull och grus guldgula skördar gunga
Och högt mot rymd och sommarljus skall vi i solen sjunga.
Och vi skall bygga upp på nytt vad krig och vanvett krossat.
För oss har livet åter grytt och många skrankor lossat.
Vår håg är varm, vår vilja stark nu skall vi andas, leva
och rotas i vår hembygdsmark som tallen i sin skreva.
Hembygdskoral
Herre, den hembygd du gett oss att vårda
håll över den din beskyddande hand
såväl i lyckliga år som i hårda
att den må blomstra till gagn för vårt land.
Lär oss att älska den jord du oss givit,
gör den till boplats för sanning och rätt;
skogen och slätten och marken som blivit
vår och som du så vackert beklätt.
Herre, här vill vi i trygghet och trevnad
vandra den väg som du gett oss att gå
Låt då, o Herre, vårt verk och vår levnad
gagna ditt eviga rike också.
Helge Skog
(Öb 28.12 -45)

Kommunalfullmäktige
Åbacka skolas skoldirektion
Martin Ahlskog, Fr. Sjelvgren, Alex. Hongell, Irene Gustafsson, Anders Slotte och Hugo
Plogman.
(Öb 10.01 -46)

IK Myrans skidtävling
13 01 -46 lämnade följande resultat:
Seniorer B-klass
6) H. Slotte
Under 14 år 5 km
3) G. Plogman 4) F. Slotte
(Öb 15.01 -46)

Nedervetil runt
II sträckan
1) Bror Högnäs
VII sträckan
2) Allan Aurén
VIII sträckan
3) Hans Brännkärr
X sträckan
2) Volmar Slotte
Sammanlagt
6) Pelo 8) Slotte
(Öb 24.01 -46)

Skidtävling
Seniorer 10 km
8) E. Högnäs
Juniorer u. 18 år
4) J. Nyman 8) G. Plogman
Backe Seniorer
1) J. Hansen 2) K. Hansen
Juniorer
1) E. Ahlskog 2) B. Hongell
(Öb 26.02 -46)

Travtävling
Övre Korplax
I kat
5) Valpas G. Forsell
Öb 05.03 -46)

Skiddag
B-klass
2) Erik Högnäs 9) Bror Högnäs
Jun. U 18
5) Nils Pelander
Backe

3) Johannes Hansén
Juniorer
3) Elis Ahlskog 4) Börje Hongell
(Öb 07.03 -46)

Skolskidning
2) Åbacka skola
Gossar u 12 år
1) Roy Store 2) Ingmar Hansell 4) K-E Forsell 9) Allan Taivassalo10) Harry Forsell
Gossar ö 12
1) Börje Hongell 10) J-O Nyman
(Öb 07.03 -46)

Kommunalfullmäktige
Då Åbackas skolas två brunnar befunnits vara odugliga, föreslog skolnämnden att skolan
måtte skaffa sig del i bröderna Åbackas brunn genom att kommunen skulle delta
upprensningskostnaderna för nämnda brunn. Fullmäktige biföll denna anhållan och skall
skriftligt kontrakt upprättas med bröderna Åbacka så att skolans och kommunens rätt
säkerställas.
(Öb 07.03 -46)

Fölutställning
III pris Ulla M. Wassborr
(Öb 14.03 -46)

Terränglöpning
IS 36
Seniorer
2) Åke Slotte
(Öb 07.05 -46)

Stipendier
Sofia o.Mathias Slottes fond
Åbacka skola:
Allan Taivassalo, Olavi Autio, Olof Brännkärr, Inga-Lill Plogman, Maj-Britt Junell, Börje
Sjelvgren, Hans Forsell o. Olof Ahlström
(Öb 01.06 -46)

Travtävlan
Brännkärr
Kat I
II Purhon-Poika
(Öb 04.06 -46)

Forsell & Lerbacka

Klubbkamp
Pelo - Övriga Nedervetil
100 m
1) E. Högnäs 2) A. Aurén 3) B. Högnäs
Kula
3) B. Högnäs 5) E. Rönnblom

Höjd
1) E. Rönnblom 2) E. Högnäs 4) B. Högnäs
Spjut
4) J. Hansén 5) B. Slotte
Tresteg
2) E. Högnäs 3) B. Högnäs 4) Å. Slotte 5) A. Aurén
1500 m
1) A. Aurén 2) A. Hansén 3) Å. Slotte 6) F. Sjölund
(Öb 15.06 -46)

Friidrott
100 m
2) E. Högnäs 3) B. Högnäs 4) A. Aurén
Kula
2) B. Högnäs 5) E. Rönnblom
Höjdhopp
1) E. Rönnblom 3) E. Högnäs
Längdhopp
1) E. Högnäs 2) B .Högnäs
800 m
1) A. Aurén 2) J. Aurén
Jun. 800 m
5) F. Sjelvgren
Jun u 18 år
Kula
3) E. Ahlskog
(Öb 30.07 -46)

Klubbkamp
Esse-IK Myran
100 m
2) E. Högnäs 3) B. Högnäs
Längdhopp
1) E. Högnäs 2) B. Högnäs
Spjut
5) E. Rönnblom
1500 m
2) A. Aurén 6) J. Aurén
Kula
2) E. Rönnblom 3) B. Högnäs
Höjdhopp
2) E. Rönnblom
Stafett
1) IK Myran (A. Aurén, B. Högnäs, E. Högnäs)
(Öb 24.08 -46)

Klubbkamp
Myran - KP-V
100 m
4) E. Högnäs 5) B. Högnäs

Längd
2) E. Högnäs 6) B. Högnäs
Kula
5) B. Högnäs
400 m
1) E. Högnäs 4) B. Högnäs
Höjdhopp
2) E. Rönnblom 4) E. Högnäs
1500 m
2) A. Aurén 4) J. Aurén
Stafett
1) IK Myran (B. Högnäs, A. Aurén, E. Högnäs)
(Öb 03.09 -46)

Bygdepokaltävling
400 m
8) E. Högnäs
Längdhopp
7) E. Högnäs
(Öb 26.09 -46)

Lantbruksklubben
I pris
Trädgårdsskötsel
John-Olof Nyman, Helena Slotte, Annlis Plogman, Folke o. Fingal Sjelvgren, Bruno
Backlund, Maj-Lis Johnsson, Olof Brännkärr, Maj-Britt Junell o. Börje Sjelvgren
Linodling
Hans Brännkärr
(Öb 19.10 -46)

Vårdledare
Till ny vårdledare för den evakuerade befolkningen i socknen har i stället för gamla som
avvikit från orten utsetts bonden Martin Ahlskog.
(Öb 24.10 -46)

Dödsfall
Den 7 dennes avled i sitt hem i Nedervetil bonden Axel Hansell i en ålder av 81 år.
Med Axel Hansells bortgång har orten blivit en markant person fattigare. Ända in i sitt
nionde decennium rörde sig Axel Hansell med en spänst som vilken annan ungdom som helst.
Med sin vitalitet och gåpåaranda, som tryckte sin prägel på allt vad han företog sig, hann
Hansell med mycket under sin långa arbetsdag. Han var med när ortens första folkskola
byggdes, när andelsmejeriet och andelshandeln kom till och när Nedervetil ungdomsförening
startade för 50 år sedan. Föreningens, skolans, andelshandelns, lantmannagillet, Svenska
Folkpartiets, kommunalfullmäktige och ett stort antal nämnder och kommittéers protokoll
vittnar om hans omfattande insatser på kulturella, politiska, ekonomiska, kommunala och
kooperativa områden. Och själv har han också i klingande vers och på säreget språk sjungit
hembygdens och modernäringens lov eller med pigga repliker och träffande inlägg vid otaliga
möten givit liv och färg åt dagens debatt. Nu är han emellertid borta, saknad av många.
Vid den hänsovne odalmannens bår står sörjande maka, barn och barnbarn samt en syster.
(Öb 12.11 -46)

Stamboksintagning
Totte 55262, f 1940, ljrfx, 156 cm, prov: 8.59-2.36, I kl (3-6-2½-5 = 15½. Ep 4½-3½-4-3½ =
15½ III pris f Bellman 3669 mf Regent 1564 Äg Fride Sandbacka
Milla 55268 f. 1941 mfx, 162 cm Prov: (7,13-2,30)II Kl. (5-4-3-2-4 = 13 p.) Ep 4½-4½-4-4 =
17 p.)f. L. V. Kasper un 426, m. mf Kirri 1674.Äg H & F Gustafsson.
Judit 7555272, f. 1942, rfx, 159 cm. prov: 8,52-2,50 II kl(3-4-2-2-3 = 14p.) Ep 4-4-4½-3½ =
16 p. f. Teuhan Sorja 2960, m. Henttu 4226-V, Äg. Matts Wassbórr.
(Öb 14.11 -46)

Den helande elden
Jag ser en ljus och öppen strand med vit och ren och solvarm sand
Och havets blåa bälte går så långt som ögat når.
på sandens bädd i solens sken
ses nakna kroppar, bara ben
och solen öser med sitt blänk
över de små sin skänk.
Så strömmar ljusets hälsoflod
till näpna liv i hud och blod
med bot i ultraviolett
för skrangliga skelett
Så lyser det mot himlens höjd
ur klara blickar barnafröjd
och sommarn strålar klar och blå
och varm omkring de små.
Och havets salta friskhet ger
sin kraft då kolonin går ner
i böljan mjuk och sval och god
med ständigt större mod
Sol, hav och friska vindars spel
omtänksam vård och ans tar del
i föresats och mål att nå
full hälsa för de små.
Och efter denna bild jag ser
osjälvisk kärleksverk som ger
tröst, läkdom, bot och hjälp och stöd
i lidande och nöd
Jag ser så många tysta steg
på hjälpens långa åkerteg
så mången god och smeksam hand
som lindrar smärtans brand.
Så finns det i vår kalla värld
en bild som bränner och förtär
som slungar sina läkdomsspjut
till liv och hälsa ut
Renad ur denna eld går fram

en kärnfrisk, sund och lycklig stam
som, rotad i sin säkra mark
skall stånda seg och stark
Helge Skog
(Öb 10.12 -46)

Travtävling
Landsväg (Vatten på Loulusträsket)
II kat
3) Maija
G. Slotte
Handikap
5) Perho-Poika
Forsell & Lerbacka
(Öb 28.12 -46)

Skridskotävling
Lahnakoski
1500 m Juniorer
2) E. Ahlskog 3) B. Hongell 4) T. Aspvik
(Öb 14.01 -47)

Födelsedag
Sextio år fyller i dag lagerförvaltaren Herman Slotte, en av stadens mest kända
idrottsentusiaster och mångårig aktiv idrottare. Herman Slotte är född karlebybo, och hela
livet igenom har han förblivit en typisk represenant för ortens solskensfolk; gladlynt, rättfram
och vänfast, uthållig och pålitlig, genskaper, som klätt honom väl som den idéella och
målmedvetna sportsman han är.
Sin affärsverksamhet började Herman Slotte som biträde och handelsresande hos firman
Hongell & Slotte för att sedan fortsätta hos Alex. Slotte & Co. Efter sistnämnda firmas
upplösning etablerade sig Herman Slotte som privthandlare. När kristiden inbröt och
reglementeringen kringskar rörelsefriheten lämnade hr Slotte denna näringsgren och övergick
till sin nuvarande verksamhetsområde som lagerförbaltare i Kokkolan Kappatehdas.Även här
har han tillvunnit sig förmäns och arbetskamraters förtroende och uppskattning.
På idrottens område har Herman Slotte, som här redan ovana antyddes, skurit sina bästa
lagrar. Som en av ortens första kända skidare deltog han för 40 år sedan i de internationella
skidtävlingarna i Helsingfors, där han i hård tävlan konkurrerade om mästerskapet med en
norrman och placerade sig som tvåa. Under flere därpå följande vintrar tävlade han med
framgång bl.a. i Uleåborg. Även som en framgångsrik löpare har Herman Slotte med heder
fört distriktets färger. Både som skidåkare och friidrottsman har han sålunda under en lång tid
varit en kraft att räkna med, och inom distriktet har han varit ombetrodd med både
ordförande- och kassörsskapet. Som aktiv gymnast har han även under många år med heder
representerat GIF. Som ett bevis på den uthållighet och trohet mot idéalen, som varit primus
motor i Herman Slottes idrottsliga gärning, kan nämnas hans hedrande insats i
bolagsskidningen senaste vinter.
Vi och Herman Slottes många vänner lyfter i dag på hatten för slika prestationer och
tillönskar jubilaren en god start på det sjunde dcanniet.
(Öb 06.02 -47)

Hyllad sextioåring
PÅ sin 60-årsdag den 6 dennes blev lagerförvaltaren Herman Slotte föremål för en
omfattande uppmärksamhet.

Tidigt på morgonen uppvaktade en deputation från Kokkola Kappatehdas och hälsade den
avhållne kamraten med sång och tal och överräckte en minnesgåva. Under dagens lopp
besöktes jubilarens hem av vänner och fränder, som framförde sina hjärtligaste
lyckönskningar och överlämnade värdefulla presenter. Blommor och telegram vittnade för
övrigt om vidsträckta sympatier och uppskattningar. På kvällen var jubilarens hem
samlingsplats för ett stort antal släktingar och vänner, som tillbragte en angenäm stund i det
trivsamma hemmet.
Som en rättelse till födelsedagsnotisen i torsdagens nummer må det tillåtas oss meddela att
Herman Slotte inte år född i Karleby utan i Nedervetil, därifrån han flyttade i sina pojkår och
kom med föräldrar och syskon att bli karlebybo, med hem på Trolleborgsbacken i Närvilä, en
detalj som på intet sätt förringar hans egenskaper som en representant för solskensfolket.
(Öb 08.02 -47)

Födelsedag
Sextio år fyller i morgon fru Helena Wiik, född Sandbacka, i Gamla Karleby. Fru Wiik har
gjort sin största livsgärning i hemmets hägn. Hon har fostrat en stor barnaskara och aldrig
sparat sig själv utan varit en uppoffrande maka och mor. Hon är känd för sin stora
hjälpsamhet och sitt goda hjärta. Så länge hon bodde i Nedervetil var hon en verksam
medlem av marthaföreningen, till vilkens styrelse hon hörde. Det är säkert en stor skara släkt
och vänner, som hyllar den hjärteglod 60-åringen på bemärkelsedagen i hennes vackra och
gästfria hem.
(Öb 08.03 -47)

Fölutställning
Terjärv
Maijan 55225, f 1942, mrfx, 159 cm, prov 8,04-1,58 (2,08), I kl 22 p, Ep 16,5 p. III Pris far
Kiltin Jyske 3399, mor Saima, äg. G. Slotte
2-åriga ston
Flora Hunt un 584, A. Sjölund
(Öb 22.03 -47)

Travtävling
Mellan byarna
7) Jänta K. Aurén 10) Polle V. Hansén 12) Fröken A. Sjölund 13) Jocke M. Ahlskog 14)
Manda U. Plogman 19) Higi B. Högnäs 28) Tähti H. Forsell
(Öb 27.03 -47)

Kommunalfullmäktige
Ordf. i Åbacka skoldirektion och skolförest. Helge Skog utsågs att förfråga sig hos
folkskolinspektören om kommunens skyldighet att utbetala ersättning för bristande rum åt lär.
vid nämnda skola fru Karin Ahlskog.
(Öb 09.04 -47)

Hästutställning
Kronoby
3-åriga ston II pris
Stina far Murron-Tahti un 262, ägare Br. Ahlskog
(Öb 19.04 -47)

Översvämningar
Stor översvämningar har vårfloden vållat de senaste dagarna. Vårfloden har aldrig förr efter
forsrensningen för ett tiotal år sedan stigit så högt som i år. Betydande arealer står under
vatten och åkrar och gödselhögar urlakas. Vidare har skador vållats vid kvarnar och sågar och
även i trafiken har uppstått störningar. Åbacka folkskola är alldeles isolerad så att skolbarnen
så att skolbarnen måste ta sig fram med båtar över övversvämmade låga marker.
(Öb 29.04 -47)

Skyttetävling
Duell med pistol
3) E. Nyman
(Öb 31.05 -47)

Stipendier
Erik Pelander, Ingmar Hansell, Roy Store, Olof Ahlström, Ingalill Plogman och Maj-Britt
Junell
(Öb 01.06 -47)

Bygdepokalscykling
18) E. Ahlskog
(Öb 14.06 -47)

Trav
Gamlakarleby
Klass V
2) Charlotta G. Slotte
(Öb 26.06 -47)

Trav
Kronoby
III serie
4) Charlotta G. Slotte
(Öb 28.06 -47)

Bureå-Myran
Seniorer
100 m
3) E. Högnäs
Höjdhopp
4) E. Rönnblom
400 m
2) Erik Högnäs 3) A. Aurén
Längdhopp
2) E. Högnäs 4) B. Högnäs
(Öb 28.06 -47)

Travtävling
Terjärv
Hårda serien

5) Charlotta G. Slotte 6) Porho-Poika Foresll & Lerbacka
(Öb 13.08 -47)

Bygdepokalstävlingar
1500 m
6) A. Aurén
(Öb 04.09 -47)

Kommunalfullmäktige
Skolbyggnadsfrågan i Nedervetil upptogs till behandling. Fullmäktige beslöt i brådskande
ordning tillbygga Åbacka skola. En byggnadskommitté valdes i vilken invaldes Martin
Ahlskog, ordf. Fr. Sjelvgren, J. Nyman, Eliel Slotte och Gilmar Ånäs.
Brobyggnadskommittén skall till nästa fullmäktigesammanträde inkomma med
kostnadsförslag för brobygget och vidtaga andra nödvändiga åtgärder.
Avlöning för kokning och städning vid kommunens folkskolor fastställdes enligt följande:
Åbacka skola 3.000 mk per månad och 400 mk för mjölktransport.
(Öb 10.09 -47)

Esse IK - Myran
100 m
2) E. Högnäs 6) B. Högnäs
Kula
3) E. Rönnblom
Längd
1) E. Högnäs 3) B. Högnäs
Höjd
3) E. Rönnblom
Spjut
6) E. Rönnblom
1500 m
2) A. Aurén
Svensk stafett
1) Myran (E. Högnäs, B. Högnäs, A. Aurén)
(Öb 18.09 -47)

Travtävling
Pelostranden
Hårda serien
5) Charlotta G. Slotte
Kat III unghästar
1) Säilän Matti Alex. Hansén
(Öb 23.09 -47)

Orientering
Resultat
2) Hans Slotte 4) Artur Hansén
(Öb 16.10 -47)

Sto- och fölutställning

1-åriga föl
II pris
Elsa, far: L V Jalle 4211, äg Uno Plogman, Lisa, far Humörs Olle 3406, äg A. Sjölund
2-åriga ston
III pris
Lina, far Palleus un 522, äg Fride Sjelvgren Flora, far Hurt un 584, äg Alfr. Sjölund
3-åriga hingstar
III pris
Lord, far Lohduttaja 4171, äg. Gunnar Slotte
(Öb 28.10 -47)

Orientering
Seniorer
1) Erik Högnäs
(Öb 29.10 -47)

Väganslag
Ministeriet för kommunikationerna och allmänna arbetena har beviljat Skriko byaväglag ett
tilläggsbidrag om 143.00 mk för Skriko byavägs iståndsättande. Bidraget ges ut i två rater.
(Öb 18.11 -47)

Kommunalfullmäktige
Ritningar till Åbacka skolas tillbyggnad godkändes efter en lång diskussion. Enligt en
preliminär kostnadsberäkning kräver bygget en kostnad på c. 2 miljoner mk.
Byggnadkommittén fick i uppdrag att anhålla om skolstyrelsens godkännande av ritningarna
samt anhålla om byggnadstillstånd samt statsbidrag och statslån. Byggnadskommittén
kompletterades med lär. Helge Skog. Brobyggnadsfrågan bordlades till nästa sammanträde.
(Öb 25.11 -47)

Väg från Tast till Apalahti
Nya vägar skall byggas. Störst av dessa planerade företag är vägbygget från prästgården till
Apalahti.
--Kostandsberäkningar för alla dessa vägbyggen har uppgjorts av byggmästare Glmar Änäs.
(Öb 17.12 -47)

Kommunalfullmäktige
Skolritningarna till Åbacka skola godkändes för utbetalning. Kostnadsförslaget till Åbacka
hängbro diskuterades men frågan bordlades.
(Öb 23.12 -47)

Travtävling
Nedervetil
Kat I
1) Charlotta Gunnar Slotte 8) Porho Paika Forsell & Lerbacka
Kat II
3) Maja G. Slotte 6) T.V. Jalla T. Junell
Kat III Unghästar
2) Säiln Matti Alex. Hansén 5) Aila M. Wassborr

Kat IV Handikap
1) Charlotta G. Slotte
(Öb 28.12 -47)

Nedervetil runt på skidor
Gillestugan 10 km
13) J.-O. Nyman 15) Erik Högnäs
(Öb 31.12 -47)

Travtävling
Såka
I Kat
2) Charlotta G. Slotte 3) Porko Poika Forsell & Lerbacka
(Öb 31.12 -47)

Kommunalfullmäktige
För underhållet av Apalahti-Pelo byaväg har man även inlämnat en ansökan om statsbidrag.
Dragandet av en ny väg från Tast längs östra åstranden genom Pelo och Åbacka till Apalahti
har genom nyskiftet blivit aktuell. Dn nya vägen är redan uppmätt och kartlagd och
kostnadsberäkningar har gjorts. Genom nyskiftet kommer utflyttningar längs hela
vägsträckan. Och vägen till Åbacka skola har länge varit ytterst dålig varför även denna
vägfråga borde föras i hamn. Statsbidrag för vägens iståndsättande torde man kunna påräkna.
Pelo åbro som underhålls av ett fåtal intressenter, befinner sig nu i så dåligt skick, att en inte
längre tål något uppskov. Spännvidden på bron är 44 m, och bron är nu så svag att den inte
kan trafikeras med lastbilar. Helst skulle man bygga bron av järn men att få material till en
järnbro är så gott som omöjligt i dessa tider. Och redan för en träbro erfordras så stora stockar
till underredet, att man inte kan få dem närmare än på 12 mils avstånd från statens skogar i
Perho.
Intressenterna tänker nu uppvakta järnvägsstyrelsen och begära någon kasserad järnvägsbro,
som kunde användas och flyttas till Pelo. Man har ju på andra orter med framgång behagnat
sig av denna möjlighet. Lyckas inte denna lovvärda framstöt ämnar man anhålla om statligt
och kommunalt bidrag för bron.
Slutligen har vi frågan om en hängbro mellan Åbacka och Slotte, som tyvärr har råkat in i en
återvändsgränd, ehuru värdefullt material redan har anskaffats för bron. Men även här är
intressenterna fåtaliga, och man anser att kommunen borde bidra med en rätt hög procent av
kostnadsförslaget eller helt och hållet bygga bron, då frågan närmast gäller skolelevernas
överfart och då man inte var villig att flytta Åbacka skola eller att inrätta en centralskola för
Nederby. Huru denna brofråga avgörs är då detta skrives ännu oklart. Men på ett eller annat
sätt måste den ändå lösas.
(Öb 20.01 -48)

Järnvägsbro till Nedervetil
Pelo-Skriko väglag som förhandlat med järnvägsstyrelsen om inköp av an någon kasserad
järnbro, har nu fått löfte om en sådan. Bron väger omkring 4.000 kg och skall transporteras
från Gamla Karleby i fyra delar. Priset belöper sig omkrng 280.000 mk. Därmed är den svåra
brofrågan vid Pelo löst. Man hoppas få den nya bron efter några veckor.
(Öb 0.02 -48)

Skolskidning

Pojkar u 12 år
2) Allan Plogman 8) Leif Brännström 15) Göran Forsell
Pojkar ö 12 år
3) Hans Forsell 6) Roy Store 7) Erik Pelander 8) Olof Brännkärr
(Öb 11.02 -48)

Pelo nya åbro
Arbetet med den nya järnbron vid Pelo är sedan några dagar tillbaka i full gång. Den gamla,
uttjänta träbron har rivits ned, och hopmonteringen av järnbron, som väglaget har köpt av
järnvägsstyrelsen, har påbörjats.
Bron kommer att väga omkring 70.000 kg när den väl är på platsen och blir både tyngre och
dyrare än vad man först beräknat.
Transporten av de tunga brospannen från Gamla Karleby var ett kinkigt företag. Man forslade
den med endast en lastbil och traktorkälke, men allt gick väl tack vare det goda väglag som
var rådande.
Den andra brohalvan torde anlända i dessa dagar. Man beräknar att den nya, solida järnbron
skall kunna öppnas för trafik efter ett par veckor.
(Öb 09.03 -48)

Föräldramöte vid Åbacka skola
För att åstadkomma en närmare kontakt mellan hem och skolaoch mellan föräldrar och lärare
har i Åbacka skoldistrikt planer på föräldramöten varit på tal. Söndagen den 14 mars sattes de
i verket. Ett 50-tal föräldrar och målsmän hade infunnit sig till mötet i Åbacka folkskola, och
det första föräldramötet blev i alla avseenden lyckat. Samvaron var kamratlig och otvungen
och många skolfrågor diskuterades.
Efter en allsång hälsade direktionens ordf. Martin Ahlskog och klarlade föräldramötets vikt
och betydelse. Lärare Helge Skog höll föredrag om föräldraansvaret och om samarbetet
mellan hem och skola. Många allsånger sjöngs med friskt humör och äkta sångarglädje.
Lärarinnan fru Karin Ahlskog läste två dikter av Z. Topelius och fru Elsa Skog inledde frågan
om elevbespisningen. För att få större omväxling i elevernas skolmåltider och framförallt
kraftigare mat beslöt man att föräldrarna skall bidra till elevbespisningen med kött och
helmjölk och även andra matvaror.
Skolans tillbyggnad var en annan viktig fråga, som diskuterades. Mötet beslöt att att man på
allvar skall återupptaga arbetet med hängbron mellan Åbacka och Slotte och med
vägförbättringar till Storbacka oh Skriko. Ett möte med intressenterna i brobygget skall hållas
omedelbart, och då skall skolfrågan drivas framåt.
Man beslöt också att man inom skoldistriktet fortsätta med dylika föräldramöten. Alla var av
den åsikten, att de har en viktig uppgift att fylla. Genom kaffeservering skall en skolfond
hopsamlas. De sålunda hopbragta medlen skall användas för olika skoländamål. Som exempel
kan nämnas att föräldrarna till skolans elever redan anskaffat gardiner till skolans klassrum.
Den nystartade skolfonden uppgår redan till 2.500 mk.
(Öb 19.03 -48)

Vägfrågor
Intressenterna i Pelo-Skriko byaväg höll sammanträde i Åbacka folkskola den 15 nov.
Vägstyrelsens ordf. herr Hugo Gustafsson valdes att leda förhandlingarna och lär. Helge Skog
att föra protokollet.
Ordf. meddelade att totalkostnaderna för vägens iståndsättande stigit till mk 1.184.068:- och
att väglaget i statsbidrag erhållit mk 540.00:- eller 60 % av kostnadsförslaget.

För vägens framtida underhåll skall vägen delas enligt enheter. Bönderna från Apalahti och
Markusbacka, som endast betjänar sig av vägen för genomgångsfart, fick sina vägandelar
nedprutade till 20 enheter per gård. Vid fördelningen av vägenheterna skall vägen graderas
enligt en skala.
Lär K. J. Frilund som bortflyttat från orten befriades från sina vägenheter.
Till grustäckt beslöt stämman inköpa en arel om 200 m² från en skogsbacke, tillhörig bonden
Bror Högnäs, till ett överenskommet pris av 20 mk per kvm. Intressenterna skall gemensamt
bygga en väg till grustäkten.
Då kostnadsförslaget överskridits med 23.800 mk beslöt stämman att ytterligare ansöka om
statsbidrag på detta belopp. Hugo Gustafsson och lär. Helge Skog valdes att ansöka om
statsbidraget, och skall utdrag ur protokollet gälla som fullmakt. Stämman beslöt vidare att
man av intressenterna skall uppbära 25 mk per vägenhet för att få täckning för de skulder,
som väglaget fått genom iståndsättandet av vägen. Kassören fick i uppdrag att uträkna
intressenternas andelar och att verkställa uppbörden.
Protokollet upplästes genast och justerades.
(Öb 27.04 -48)

Dödsfall
Den 25 november avled i Nedervetil bondvärdinnan Maria Wassborr 67 år gammal. Maria
Wassborr är känd som en god och gästvänlig husmor. Sitt liv har hon ägnat åt hemmet och
barnen. I ortens marthaförening har hon varit en intresserad medlem. Alla kyrkligt relegiösa
strävanden på orten har hon även understött. Maria Wassborr sörjes av make, barn, barnbarn,
systrar, bröder samt många andra släktingar och vänner.
(Öb 19.05 -48)

Flicka överkörd av bil i Nedervetil
Annandag pingst inträffade på landsvägen i närheten av Nedervetil kyrka en bilöverkörning.
En personbil förd av herr Jarl Kolam kom bakifrån körande med sakta fart. Fröken Aslög
Johnsson, som gick längst ut på vägen i en grupp på 3 flickor hörde i den starka blåsten inte
varningssignalen, som bilföraren har uppgett sig givit, utan steg i samma sekund som bilen
skulle passera ännu längre ut på vägen och stöttes omkulla av bilen. Hon fördes i medvetslöst
tillstånd till Libeckska sjukhuset, där hon fortfarande vårdas. I går kväll var hon vid
medvetande och det finns enligt uppgift gott hopp om att hon skall repa sig.
(Öb 19.05 -48)

Hjälpgille för Pelo-björkarna
Den svåra stormen senaste vecka for sannerligen inte varsamt fram på Pelo-stranden, därom
vittna de många kullblåsta eller sneda björkarna. Dessa björkar, som har redan har hunnit
glädja många vägfarande med sin vårgrönska, måste nu få hjälp om de inte skall tyna bort.
Måndag kväll samlas därför alla sockenbor till arbetsgille vid Pelo-stranden. Många händer
gör arbetet lätt, och det blir inte många björkar till mans.
Bertel Ahlskog är chef för Slotte-Kristoffers-Sandbacka och Ahlskog. Erik Högnäs för Pelo
och Fredrik Tast för Murick. Samlingen sker alltså i morgon kväll, klockslaget är 20.30, och
var och en bör ta ett lämpligt redskap med sig.
(Öb 30.05 -48)

Vår bygd, vår sång
Festdikt vid Pederörenejdens sång- och musikförbunds tonfest den 20.06.1948
Du ljusa bygd, som står i blom
och lyfter upp din rikedom

ur jorden svarta kruka
är blott en flik utav det land
som givits oss på östsvensk strand
att vårda och att bruka
Men i alla vindars spel
är du vår fasta arvedel
från svunna urtidsdagar
Du hör till oss med blodets rätt
Vi är med dig och jorden ett
Och lyder samma lagar
I dina vänligt trygga hus
och under höga vårdträds sus
vet vi att vi är hemma
På plöjda fält i orörd mark
vi känner värmande och stark
vår egen hembygds stämma.
Allt är oss här bekant och kärt
det språk som vi som barn oss lärt
och kyrkan med sin tille
brunnsvinglarna och gamla loft
och rönnens tunga blom och doft
och varje barndomsnminne
Vi hör till dig i lust och nöd
i sorg och glädje, liv och död
du bygd, vår rot, vårt fäste
Vart än vårt stråk i världen drar
ha vi som fågelungen kvar
hos dig ändå ett näste
Du ljusa bygd som står i blom
och lyfter sommarns rikedom
mot sol och vita skyar
vi hälsar dig i ton och sång
från mark och skär och lid och vång
och alla röda byar
II
Och åter samlas vi omkring vår sång
den höga, svenska sång som är vår egen
som löser oss från ofrihet och tvång
som enar, samlar och som lättar stegen
Vi sjunger om vår bygd, som åter står
I doft och färg och juniljusa nätter,
Som är vår trygghet och skall vara vår
så länge grödan gungar på dessa slätter

Vi sjunger om den inre, starka tro
som under alla skiften skall oss bära
om livets fröjd, förnöjsamhet och ro
om arvet som vi fått, om plikt och ära
Och själva sjunger vi oss mod och tröst
och tillförsikt för hårda år och många
och känner där i djupet av vårt bröst
en glädje över att vi är så många
Allt som vi ställer högt och håller kärt
Vår bygd, vår tro, vårt arv från tid, förgången
vår frihet och det språk som barn vi lärt
har ton och stämma i den svenska sången
Och fastän starka välden störta kull
Och split och tvedräkt söndrar jordens länder
skall sången alltid ljuda hel och full
vid Bottenhavets gamla, svenska stränder
Vi vet att sången, ljus och ren, står höjd
högt över avund, hat och krassa värden
Vår sång är livet självt, vårt hjärtas fröjd
och långt över gråa dagar bär den
Helge Skog
(Öb 23.06 -48)

Vår begränsning
Ur lärare Helge Skogs prolog vid midsommartinget i Kronoby återger vi här der fjärde
avsnittet - utrymmet tillåter inte att vi publicerar hela prologen.
Över onda, över goda lyser sommarns varma sol,
och för alla smyckas marken med ranunkel och viol
Regnet ger sin goda väta slösande och oförtjänt
Alla få vi se de gåvor som vår Herre åt oss ment
Ängens blomster fröjdar ögat, fågelsången strömmar ner
Fylld av rymd och ljus och jubel över var och en, som ser
storhet i det skenbart lilla och i allt som är och sker
Ja, sin rikedom och fullhet sommarn till oss alla ger.
Havet breder ut sin vida blåa famn för var och en;
alla går vi under samma goda, trygga stjärnors sken.
Herrens underbara godhet för oss alla väl förslår
och vi kan den emottaga var vi än i världen går
Borde icke då vårt hjärta klappa varmt av tacksamhet
Över oss står ändå någon som begriper och som vet
Varje mänskligt verk är bräckligt med begränsning och med fel,

men den höga makt som leder allt, är evig, vis och hel
(Öb 26.06 -48)

En solskensbygd
Vid det rikssvenska besöket i Nedervetil under midsommarhalgen upplästes följande
verskåseri om solskensbygden i norr.
Folk brukar säga om denna trakt,
som Skaparen en gång har lagt
kring Vetilälvens fåra,
att den är både ljus och grann
så att man i dess skapnad kan
ursprunglig skönhet skåda.
Och det är kanske även sant.
Här lyser solen gult och grant
i varma sommardagar,
och runda backar, gröna fält
som omväxling vår Herre ställt
kring träsk och beteshagar.
Ett otal stengärd vittnar om
den arbetstid och seghet, som
vår gångna tiders ära.
Ja, våra fäders forna slit
har gett oss varje åkerbit
och fornsvenskt arv att bära.
Nu ser vi väl uppförda hus
Och hör på gamla vårdträds sus
kring tun och loft och lider.
De minner oss om tid som gått
om språk och lära som vi fått
i arv för sena tider
Grundmurad, tallbekrönt och trygg
står Seljesåsens urtidsrygg
höjd över blanka vatten
det är en plats, som tjusar, drar
och dit vår ungdom gärna far
till dans i sommarnatten.
Vår socken är ju inte stor,
men innanför dess gränser bor
ett roligt folk och släkte
som solskensfolk man kalla plär.
Ja, soligt är det ständigt här
Vi säjer dock ein hus, ein får
och alla svenskar lätt förstår

böxskalmä, åkergåålä.
Men grammatiken är nog svår
och därför ganska styft det går
att tala modersmåålä.
Men det är svenskt i alla fall
och detta kära språk vi skall
i alla tider tala.
När vikingen en gång drog ut
så kom han också hit till slut
med tron på Tor och vala.
Längst upp i norr står vi på post
för svenskheten som mal och rost
ej nånsin får förstöra.
Fast mången gårdsgrupp ännu bär
sitt finska namn, så får man där
blott solskenssvenska höra.
Sju svenska skolor sköter lätt
om barnens kúnskaper och vett
och lär dem skick och seder.
Och kyrkan står i socknens mitt
Där folket varje söndag sitt
Fader Vår trofast beder.
Och därpå helgad kyrkogård
står en i gråsten huggen vård
där krigets offer vila.
För fosterland för hem och tro
De gav sitt liv - Nu har de ro
För stormens vassa ilar.
Ungdomsföreningen, som står
i aktivt verk, har femtio år
och några till på nacken.
Att fostra ungdomskaran var
och är dess mål och alla drar
med iver till den stacken.
Och ortens kvinnor finner ron
i egen organisation
som har fått namnet Martha.
Jordbukarna har de också
en fackförening, kanske två
- flera vill man ej starta.
Politiskt är vi ett parti
det svenska, som vi trivs uti
trots sina fel och brister,

ty svenskar rätt och slätt vi är .
Folkdemokrater trivs ej här
och inga kommunister.
Idrottsföreningen den är stark
och står i dag på egen mark
och heter enkelt Myran
och den är känd långt utanför
och ifrån den man ofta hör
ekot av segeryran.
Små kvarnar, sågar har vi ock,
där man förädlar säd och stock
och trenne snickerier.
Butiker finns i varje by
och hudarna får glansig hy
i socknens garverier.
Bondbröllop firas här ibland
men de blir sämre efterhand
som vi får sämre magar.
Förr skulle tusen gäster minst
undfägnas utan någon vinst
i trenne runda dagar.
Vi saknar kanske ingenting
och vi har inte något spring
till bio och teater.
Och utan bitterhet och hat
ger vi kommunen och vår stat
turvis vår skatt i rater.
Om vi har pengar i vårt hem
mer än nödigt, för vi dem
till sparbaksdirektören
Till mejeriet glatt vi kör
vår mjölk, som där blir härligt smör
för mjölkleverantören.
Naurligtvis har vi polis,
men han har lätt på alla vis
ty ingen av oss bråkar
Och ingen fyllbult här man ser
I gallerförsett nattkvarter
ej solskensfolk man råkar.
Erfarna hästkarlar vi är
alla mer eller mindre här
och kör ibland på bana.
Vid varje lopp är vi tillhands

och tävlingsköra utomlands
är numera vår vana.
Den bygd vi bor i, är oss kär
Med fält och krön och backar är
den bäst på hela jorden.
Vårt modersmål, vår rätt, vår tro
skall alltid oförkränkta bo
på denna flik av Norden.
Helge Skog
(Öb 06.07 -48)

Barndomsminnen
Vid en kamratfest i Söderby, Kronoby senaste lördag föredrog lär. Helge Skog följande
hembygdsbetonade dikt. Mel: Hem, hem
Ifrån barndomens nejder i världen jag drog för att växa och mogna till man.
Stundom gömde sig solen och stundom den log, jag vet knappast om lyckan jag fann.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
År och avstånd, som växte, väl främjade mej
men min hembygd jag glömde dock ej.
I mina ensamma stunder och arbetsid stod så ofta den bygd för min syn,
där jag lekte som barn och förnötte min tid liksom halvvuxna pojkar í byn.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Och jag kände en saknad slå ut i mitt bröst,
men blott bleknande minnen gav tröst.
Det var minnen från stigar och lador och hus och från bäcken som tyst rann förbi och från
smygande vårkvällars drömmande ljus och från skogarna mollmelodi.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Det var vallpojkars rop, det var skällornas klang
ifrån marker och fält där vi sprang.
Aldrig glömmer jag Torgas och Forsfällans kvarn med dess väldiga kuggar och hjul och de
backar och hagar jag kände som barn och den myr som av hjortron stod gul.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Och jag önskar av hjärtat att jag än finge gå
samma stigar som då vi var små.
Hur väl minns jag inte hur vårbäcken rann och vi rodde på isflak däri
och hur hägg och syren i kvällssolen brann som en färgrik och spröd poesi.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Och jag längtar tillbaka till barndomens år
och de minnen som aldrig förgår.
Och jag minns hur vi sprungo med korna i vall,
och hur vi med knivar i björken skar, hur vi gillrade fällor bland garn och bland tall
och hur barnsligt uppsluppna vi var.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.

och mitt öga blir vått när jag tänker uppå
all den glädje som måste förgå
Och till ån sprang vi ofta med metspöt i hand och vi väntade tåligt på napp
och när vintern låg vit över vatten och land uppå skidor vi åkte ikapp
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Och mitt öga blir vått när jag tänker uppå
fröjd och oskuld den tid vi var små
Ja, nog äger man minnen från barndomens år som ska leva fast håret blir grått.
Hur tiderna växla vår jord den består och den mark där som barn man har gått.
Hem, hem till mitt land sjöng min längtan inom mej ibland.
Och mitt öga blir vått när jag tänker uppå
Gamla minnen, som ej skall förgå.
(Öb 14.08 -48)

Travtävling
Pelostranden
I kat
5) Selvän-Matti A. Hansén 7) Charlotta G. Slotte
II kat
6) LB-Lux G. Slotte
(Öb 24.08 -48)

Travtävling
Gamlakarleby
III kat
3) Charlotta G. Slotte
(Öb 29.08 -48)

Bygdepokalstävling
Friidrott
400 m
3) A. Aurén
(Öb 29.08 -48)

Friidrott
Gamlakarleby
800 m
2) A. Aurén
(Öb 02.09 -48)

Klubbkamp Esse-Myran
100 m
1) B. Högnäs 2) A. Aurén
1500 m
1) A. Aurén
Längd
1) E. Högnäs

(Öb 03.09 -48)

Friidrott
Kaustby
800 m
2) A. Aurén
(Öb 08.09 -48)

SFI.s fridrottsdag
1500 m
5) A. Aurén
(Öb 01.10 -48)

Kommunalfullmäktige
Intressenterna i Pelo åbro hade anhållit ett 250.000 mks bidrag för brobygget, då detsamma
blev mycket betungande för intressenterna, men fullm. bordlade frågan tills klarhet vunnits
om statsbidrag för bygget fås eller ej.
(Öb 01.10 -48)

Blinkens skyttetävling
Klass A
4) E. Nyman
Duell
3) E. Nyman
Skolskjutning
2) E. Nyman
(Öb 05.10 -48)

Stoutställning
1-åriga föl
II pris Ilona, far: Porho Peika 366 Äg M. Wassborr
2-åriga ston
III pris Lely, far Humörs-Olle 3406 äg A. Sjölund
(Öb 17.10 -48)

Travtävling
Heimsjön, Terjärv
Kat I
5) Charlotta G. Slotte
(Öb 30.12 -48)

Det gamla året
Rimkrönika för Öb
Det år som gått, har vrit ganska rik på händelser och stora sensationer,
som upprört folk och särskilt den publik som själv tar del i politikens toner.
En återblick på detta nådens år, som vi har kallat nittonhundrafyrtiåtta,
är därför på sin plats. Men ni förstår att återblicken måste tas med måtta.

I januari, väl kall och rå, blev statsdeklarationen återbördad,
och Mathama Gandhi blev också mitt under bönestunden skändigt mördad.
Förövrigt gick - liksom nu - mot ljus ty dagarna blev klarare och längre.
Vi hade bostadsbrist. I många hus fick man sig packa hop och fick allt trängre.
I februari idrottsfolket satt vid radion och hörde referaten
ifrån S:t Moritz man var som besatt och bunden vid arma apparaten.
Och Sverige tog allt guld. Finnarna fick ej någonting som glans och stolthet väcker.
Tjeckernas högsta chef, herr Benesj gick och kommunistregim fick alla tjecker.
En pakt om hjälp och välstånd Finland slöt
med Sovjet under mars, och riksdagsmännen godkände den,
och dymedelst vi knöt en evig vänskap med den stora vännen.
Och Brage fyllde sina 40 år och Öjbergsspelen gick med glans i Vasa.
och i april drog redan krigets spår fram över Palestina med stor fasa.
Första april blev också räntan höjd med två procent i penninginstituten.
Insättaren och spararen var nöjd men låntagaren gick med handen knuten.
Ränteförhöjning tyckte man var bäst då markens värde alla ville klandra.
Men i Berlin sågs både Öst och Väst med knutna nävar stå emot varandra.
I huvudstadem firades som förr för 100 år tillbaka Flora-dagen
då våren skälmsk stod invid grind och dörr och maj gick sjungande och ljus i hagen.
Och Israel blev nu den nya stat som skulle bli ett hem för alla judar.
I världen rådde brist på all slags mat, men lyckliga var alla sommarbrudar.
I juni blev det plötsligt allmänt känt att Sovjer generöst oss efterskänkte
krigsskadeståndet femtio procent. Det var en stråle hopp som plötsligt blänkte.
Kung Gustaf fyllde hela nitti år och hyllades i Stockholm väldeliga.
Tonfester firades, och solen står så högt på skyn som den har makt att stiga.
I juli var det åter riksdagsval och dessförinnan tal och kandidater.
Folkdemokraterna gick på en hal och bräcklig is - vid randen av en krater.
Föll gjorde de och fallet blev rätt stort, Karl August tog handen i rikets roder.
Det var så skickligt och så bussigt gjrot att Hertta själv grät strida tårefloder.
Augusti månad fick sin prägel av den stora staden London och av spelen,
där finländarna all kraft och sisu gav, men svenskarna igen stog största delen.
Visst fick vi lite guld i gymnastik, men U. S. A . och Sverige var de bästa.
Av Finlands fana syntes blott en flik. Dock: ingen bär väl avund mot sin nästa.
September var rätt solig, varm och grann och Hollands Wilhelmina smet från tronen.
I skogen inga lingonbär man fann, men Åbo förberedde promotionen.
Och greve Bernadotte föll på post för fredens sak i stridigt Palestina.
Hans verk fördunklas ej av sot och rost, hans minne skall likt solen länge skina.
Men Silvo Sokka var av annan halt. Han flög med rymdraket i sen oktober
då var det isigt, dystert, grått och kallt och kölden stack uti hans ögonglober.
Hans flykt var bara bluff. Dock kunde han från andra länder journalister locka.
Han var en lögnare. Nu skrattar man åt rymdraketflygaren Silvo Sokka.

November kom med mycket regn och blöt och Korsholms län i riksdan gick i stöpet.
Den goda viljan i riksdag tröt, men man gav skattelättnad uppå köpet.
Truman blev återvald till president, Elisabeth av England fick en gosse,
och genom pressen blev det allmänt känt att utan kort man får sin paperossi.
Och i december kom det ögonblick så stapo äntligen fick lykta färden.
Som ersättning därför vi skypo fick, få, några dagar dagar gammal nu blott är den.
Den bästa julen efter kriget vi fick slut på året som en skänk från ovan. Sist önskar vi att detta år ska bli ett gott nytt år - den bästa nyårsgåvan.
Helge Skog
05.01 -49)

Fromma önskningar
Verskåseri för Öb
En rundfråga vi skickat ut formulerats så:
Det gamla året är nu slut vad önskar då Ni få
av nyåret? Här kommer svar som intresserar en och var.
Högre pris på korn och råg, stockar och potatis.
Man blir dyster i sin håg att ge bort dem gratis.
Lägre skatter, mindre svin; fläskpriset bör stiga
Ransoneringen till Hin och en billig piga.
Leander Jordhök, jordbrukare
Det är tungt att ständigt se mannen snål och gniden.
Vattenledning och WC vore nog på tiden.
Slaskrör och en tvättmaskin och mattdamningspiska,
papperskärl ty allt porslin måste jämt man diska.
Eufemia Blixt, husmor
Barnbidraget som det är pengar ger i massa.
Allting är nu bättre när man är stadd vid kassa.
Jag får nästan ledig gå utan att arbeta.
Vi är unga båda två och man kan ej veta….
K. J. Rask, far till 12 minderåriga barn
Jag vill bara ha en kar och kan inte tiga,
och jag talat för en var torkad gammalpiga.
Helst en man jag önskar få ifrån den gamla Sveden
och som andra lyckan nå och mitt drömda Eden.
Beata Backa, fyrtioårig fröken
Tröttsamt det blir att i folkskolan gå under en sjuårig räcka.
Läxfria måndagar vi borde få jämte en lovdag varje vecka.
Sven Modig, skolelev
Billigare brännvin ber först jag om, ty detta
uti vinterkölden ger kroppen lagom hetta.
Högre timpeng därtill, arbete för alla,

en regering som sej vill demokratisk kalla.
Alfred Huggare, arbetare
Strumpbristen bör bli slut och all ransonering.
Allting bör bli som förut livet få en mening.
Mera vetemjöl också; torr är annars kakan,
och så vill vi äntligt få handdukar och lakan.
Lydia Spetsberg, tjänstemannafru
Varje nyår som vi får, innerligt jag beder:
giv vårt folk, som syndigt går, tro och bättre seder.
Bort med alkohol och brott! Nu är tid för handling.
Allt är tarvligt, vrångt och smått, innan folket genomgått grundlig själsförvandling.
Petter Mild, lärare
Jag efterlyser mera takt och ton och större punktlighet av mina kunder.
Försök förstå en stackars tjänstehjon som också kan ha sina svåra stunder.
Kom endat när jag håller luckan opp och spara inte skatten till den sista
det är min nyårsbön och allt det hopp som jag har tecknat på min önskelista.
Karin Postlund, postfröken
Vårt lokalblad är för torrt. Mera liv i spalten!
Om ni ej det förmår, bort från den här anstalten.
C. A. Blad, tidningsläsare
Sparsamhet för en och var ordet för eftertanken.
För de pengar du ännu har utan dröjsmål till banken.
Erlägg din ränta i rättan tid, den skall ju dock betalas.
Felix Markén, sparbanksdirektör
Min nyårsbön är kort; Snö över världen vida
att man igen får skida och idka vintersport.
Bernhard Staaf, idrottsman
Jag önskar att vår tidning ska få allt större spridning utöver land och stad. Sänks
prenumerationsantalet går också allting galet för detta tidningsblad.
Bruno Sax, redaktör
Dessa svar och många fler, som dock ej kan tryckas,
har vi fått. Och nu vi ser varom läsekretsen ber.
Måtte allt som skrivits ner under året lyckas.
Gesko
(Öb 08.01 -49)

Dödsfall
Den 17 januari avled i Nedervetil, Pelo bonden Emanuel Hansén efter en svår sjukdom 63 år
gammal. Den avlidne var under hälsans dagar en gladlynt och verksam person, som
intresserad sångare sjöng han med Nedervetil sångförening och deltog i många sångfester.
Den avlidne sörjes närmast av barn och barnbarn.
(Öb 20.01 -49)

En kvarts miljon för Pelo bro
Ministeriet för kommunikationerna och allmänna arbeten har beviljat Apalahti-Pelo byaväg i
Nedervetil ett statsbidrag på 262.600 mk för finansieringen av Pelobron.
(Öb 12.03 -49)

Rimbrev från Nedervetil
Så fick vi äntligt lite snö och vinter sent omsider.
Hitintills har vi mest haft tö och milda barmarkstider.
När bussen kört på Pelo strand har dammet stått i spåren.
Men tiden går, och efterhand står vi mitt upp i våren.
På ån har isen varit slät och föret gott för sparken
men vingliga och korta fjät vi tagit mest på marken.
Halkan har varit mycket svår kring knutarna och husen
en sådan vinter som i år ges endast en på tusen.
Ledvrickningar och benbrott hört till ordningen för dagen
men ingen har till Långhed kört som förr med obehagen,
Ja, Långhed saknas mycket här Vart ska man nu sig vända
när senorna "uur ruumä är"? Olyckor kan ju hända.
I skogen har det varit svårt fast skogen drar och lockar
och hästarna har slitit hårt med ved och props och stockar.
Slädmedarna har brustit lätt och slitis av som stickor
ehuru smeden dem försett med muttrar och med brickor.
Nu då vår Herre gett oss snö ska det väl bättre bliva
om inte åter regn och tö gör kål på vinterns driva.
I varje fall blir vintern kort. Snart lyssnar vi till lärkan.
När denna snö har smultit bort, gör solen redan verkan.
För tillfället grasserar här en elak influensa.
Man hostar och har stort besvär att näsgångarna rensa.
Nu skulle hälsosystern ha säkert fullt upp att göra
i hemmen och i skolorna. Men hon ska inte störa…
Möblerad bostad finns på Tast, på vilken man kaverar,
men ingen syster har vi fått fast vi också annonserar.
På hälsosystrar är det brist liksom på pedagoger.
Men sådant beror väl först som sist på lönen som så låg är.
Och många lärartjänster skall i sommar här besättas
av folk med lust för lärans kall, om tjänsteläget lättas.
Men säkert blir det svårt att få tag uti kompetenta.
Med lärarbristen är det så att man får lov att vänta.
Och flera skolor pockar på med större skollokaler
som medför kostnader också men bondens arealer
får ligga vackert där de är. Nyskiftet har ju stannat.

Däröver mången bonde svär han kan ju inte annat.
Vem vet om skiftet alls blir klart? Nog ser det ut att dröja,
och därmed lär varenda part få lov att sej förnöja.
Men det är harmt att skiftet skall i åratal stå stilla.
Det synes bli ett svårlöst fall, som gör åt mången illa.
Det ryktas om att man i Tast ska följa det exempel,
som uti fjol i allsköns hast på Pelo tryckte stämpel.
Där köpte man en järnvägsbro – den gamla fick ge vika
-och tastborna får ingen ro förrän de förfarit lika.
Man ska besluta nu sig snart och köpa sånt som varar
och trygga allas överfart så var bilist sig klarar.
Och hängbron invid Slotte är också ett synligt fakta,
som många intrsserat plär beundra och betrakta.
Det går nog framåt också här på alla håll och kanter,
och alla i kommunen är snart vattenspekulanter.
Man bildar vattenandelslag och skruvar blott på kranar,
och alla får bekvämt en dag förr än man kanske anar.
Här finns ej många gårdar kvar med oljelampsbelysning,
och den som nu elektria har minns oljan med en rysning.
Vår bygd ska blomma och gå fram, här ska vi leva trygga
och som en fri och lycklig stam i nu och framtid bygga.
Helge Skog
(Öb 17.03 -49)

Kommunalfullmäktige
Då Åbacka skola numera är en dubbelskola med tre lärare och en ny lärartjänst inrättats
sedan ritningarna för tillbyggnaden uppgjordes, beslöt fullm. att hos Skolstyrelsen söka
godkännande av ändringsförslag i ritningarna, såtillvida att slöjdsal inredes i källarvåningen
och en lärarinnebostad i det nuvarande elevköket. Dessa förändringar medför inga större
kostnader, men skolan får alla erforderliga klassrum och lärarbostäder.
Fullm. beslöt att upptaga ett långfristigt lån om 2 miljoner mk för utbyggnaden av Åbacka
skola, och Viktor Lindfelt befullmäktigades att underteckna skuldförbindelsen och lyfta lånet.
(Öb 05.05 -49)

Travtävling
Bennäs
2200 m öppen handikap
4) Charlotta G. Slotte
(Öb 05.07 -49)

IK Myran - Bureå
Längdhopp
3) Erik Högnäs 4) Bror Högnäs
400 m
2) Erik Högnäs 3) Allan Aurén

Höjdhopp
2) Erik Rönnblom
Spjut
4) Erik Rönnblom
1500 m
1) Allan Aurén
Svensk stafett
2 Myran (Erik Högnäs, Allan Aurén)
Juniorer
1000 m
2) J-O Nyman
(Öb 08.07 -49)

Bureå - Myran Orientering
5) Erik Högnäs 6) Allan Aurén
(Öb 10.07 -49)

Friidrott
Längdhopp u 13 år
5) B. Aurén
600 m u 17 år
6) J-O Nyman
(Öb 26.07 -49)

NID-statistik
800 m
6) A. Aurén 2.03
(Öb 06.08 -49)

Byakamp
Överby - Nederby
100 m
3) E. Högnäs
Längd
1) E. Högnäs 3) J. Aurén
spjut
1) E. Rönnblom
Juniorer u 13 år
60 m
1) B. Aurén
Kula
1) A. Plogman
Längdhopp
3) A. Plogman
Pojkar u 15 år
60 m
1) R. Store 2) F. Sjelvgren
Kula
2) F. Sjelvgren 3) R. Store
Längdhopp

1) F. Sjelvgren 2) R. Store 3) K-E Forsell
(11.08 -49)

Triangelkamp
KPV-TUS-Myran
400 m
1) A. Aurén 3) E. Högnäs
1500 m
1) A. Aurén
Längd
3) E. Högnäs
(Öb 16.08 -49)

Myran - Esse
1500 m
1) A. Aurén
Höjdhopp
2) E. Rönnblom
Svensk stafett
1) Myran (A. Aurén, E. Högnäs)
(Ön 25.08 -49)

Friidrott
800 m
1) A. Aurén
(Öb 30.08 -49)

Bilkollision i Nedervetil
I det hala väglaget som rådde i lördags, inträffade en lindrigare bilkollision, som dess bättre
avlöpte utan skada av människoliv. Olyckan inträffade i närheten av Venus kafé i Tast.
Bertel Simonsbacka var med sin lastbil på väg med ett propslass mot Murick och måste
bromsa in bilen för en annan lastbil som höll på att backa ut på körbanan vid garaget invid
vägen. Vid inbromsningen började den tunga lastbilen att slira och kolliderade härvid med
den andra lastbilen och fick vid sammanstötningen den ena sidan av karosseriet intryckt.
Andra skador vållade kollisionen inte. Vid olycksplatsen är sikten synnerligen dålig.
(Öb 01.09 -49)

Friidrott
Kronan - Myran
100 m
4) E. Högnäs
1500 m
1) A. Aurén
Höjd
4) E. Rönnblom
Kula
3) E. Rönnblom
Spjut
4) E. Rönnblom

Juniorer
1000 m
1) J-O Nyman
(Öb 28.09 -49)

Verskåseri
Hösten knäar tung och mörk omkring hus och lider
och för stormen varje björk ut sin lövskrud sprider
Dagen blir allt mera kort solen drar sej längre bort. Traktorn ivrigt spinner.
Men i varmt och bonat hus under klart elektriskt ljus ro och fred man finner.
Hur det i vår bygd står till nu och före detta,
en oktoberkväll jag vill uppå vers berätta.
Ja, jag tror att alla mår ganska bra, fast en del går med förkylningssnuva .
Den förtar er levnadslust och den brukar inte just dagarna förljuva.
Åbacka har fått en grann om- och tillbyggd skola.
Var elev i klassen kan nu belåtet gnola:
"Tvenne klassrum har vi fått" aldrig förr vi har förstått trivseln i de samma.
Matsalen stämmer oss i dur när vi uti ur och skur traskar bort från mamma
Allting blänker ljust och blankt: dörrar och tapeter.
Målarmästarn Storback-Ant, som han alltjämt heter,
han har målat golv och tak omsorgsfullt och med god smak.
Och en ny slöjdsal har vi. Vi behöver inte ro
mera över ån, på bro över vattnet får vi gå.
Ja, det kom en bro till slut över ån vid Slotte,
där man i åratal föut varit som i "motti".
Uppå starka ståltrådsband löper den från strand till strand
som en säker brygga. Vit och grå och solid den står
och på den vi alla går, gladeligt och trygga.
Ren så här års är det fart i föreningslivet.
Verksamhetsprogrammet klart får man ta för givet.
Detta års nöjessäsong öppnades för full salong med en dans på tiljan
för en vecka sedan, så man kan knappast klanka på - den goda viljan.
Med teater har vi ren länge nog turnerat.
Borta och på hemmascen har vi repeterat.
Nu går pjäsen ganska bra och vi tänker med den ta pengar in i massor,
vilket väl behöves, ty
penningen har lust att fly bort från våra kassor.
Marthorna på denna ort mycket stort planerar.
Mycket nyttigt har de gjort som beröm förtjänar.
Av en händelse jag fick under några ögonblick vid ett sammanträde
del av deras stora planer vilken de endera dan lägger på ett bräde.
Här ska bli en marthagård, nog så välbehövlig.

Den är i kommunens vård vanskött och bedrövlig
och som sådan föga vörd. Blott en liten offergärd från kommunens sida
och vår Martha får ett hem till behag och gagn för dem som i köken gnida.
Och de resonerar så i sin stor iver:
Endast om vi nu går på och vår sak bedriver,
skall intresset vakna opp i var bräcklig marthakropp för vår ortsförening.
Och ett vackert mål vi har, skall också varenda karl klart förstå vår mening.
Länge våra marthor märkt att intresset felas.
För att få intresset stärkt skall det hela delas.
Skocken är för tung och stor. Om den delas - så man tror - Kvinnorna ska vakna.
Kretsindelning bör man få. Allt föråldrat skall man då inte mera sakna.
Dessa tvenne frågor tas snart upp till behandling.
Ortens marthor sakta dras mot en omförvandling
Marthamötet, som man har ganska snart, helt säkert drar
kvinnorna, då man har kastat ut sin tärning.
Får de sin marthagård reser de en vacker vård på sin marthagärning.
Gesko (Helge Skog)
(Öb 26.10 -49)

Kokontroll
Clara
Otto M. Slotte
Nora
K- J Sandbacka
Juliana
G. Slotte
(Öb 06.11 -49)

4458-178,5-4,0
4038-171,1-4,2
4001-165,2-4,0

Födelsedag
60 år fyller i dag direktör Fride Slotte i Jakobstad.
Slotte är född i Karleby, men flyttade redan som ung till Nedervetil, där han ägnades ig åt
jordbruk till år 1919, då han växlade om till affärsbanan. Han blev först föreståndare för Slotte
& Gustafssons skoaffär i Vasa och inköpte sedan, år 1922 jämte dir. M. A. Slotte i Gamla
Karleby Slotte & Gustafssons filial i Jakobstad. Firman fick då namnet M A Slotte & C:o och
erhöll från sin nya start som sin direktör Fride Slotte. Denna post bekläder jubilaren alltjämt.
Fride har i många år som styrelsemedlem tillhört Suomen Nahkakauppiaiden Liitto. Under 19
års tid har han verkat som kassör för Pedersöre-Jakobstadsnejdens kyrkokör och även sjungit
med i kören. Under sin vistelse i Vasa tillhörde han Brages sångkör. Ången och musiken är
också Slottes särintresen, som han ständigt övat och förkovrat. Försynt och sympatisk har
Fride Slotte överallt i de kretsar han har varit verksam vunnit goda och uppriktiga vänner.
Bemärkelsedagen firar han på annan ort.
(Öb 20.11 -49)

Nytt kommerseråd
Vid föredragning den 2 december 1949 har republikens president förärat direktören Mathias
Alexander Slotte i Gamla Karleby kommerserådstitel och värdighet.
(Öb 10.12-49)

Julen 1949
Så har vi julen åter här med lutfisk, gröt och skinka

och stjärnan, som var julkväll plär på himlen storögd blinka.
Och vi har gran och tända ljus, och många klappar ger vi
och frid och fröjd i alla hus och alla ögon ser vi.
Och vi har skurat fint och rent och bakat bröd och tårta
av alla slag som om vi ment att nöden nu är borta.
Ty vi har russin, apelsin choklad och karameller,
och skåp och bod och magasin av överflödet sväller.
De onda åren är förbi. Vi börjar åter pösa
i självgodhet och raljeri och släpper helt oss lösa.
Vi går i päls och läderskor och ganska snygga kläder,
och vi mår bättre än vi tror i julens vackra väder.
Snöfattig blev vår jul ändå och köld vi fick tillika,
men klädd i päls och paletå kan kölden från oss vika.
Vår fröjd blir aldrig full och hel men orsak till att knota
har vi dock ej till någon del allt kan vår Herre bota.
Och varor finns av alla slag mera än man kan köpa,
det ser man om man blott en dag i staden börjar löpa.
Man fröjdas åt allt det man ser i varje skådefönster,
där allting skimrar, lockar, ler i färg och granna mönster.
Visst är allt åtråvärt men för en vanlig kristen
själ onåeligt, ty han har lärt sej känna penningbristen.
Hans plånbok är betänkligt tunn. Han kunde frågan lösa
kanhända om man ur en brunn fick tusenlappar ösa.
Och uti städerna man har festligt illuminerat.
Från trottoar till trottoar är ljuset installerat.
Täta kulöra lyktors ljusglans över gatan sprider
och ropar ut från hus till hus att vi har goda tider.
Annars har jag lagt märke till att folk har börjat bliva
bekymmerslösa, ty man vill att handelsman ska skriva
upp det man köper i sin bok att han det ej må glömma.
Om det systemet är på tok vill jag dock ej bedöma.
Och flitigt handelsmannen skrev i kladden på suffletten
fast före jul det mycket blev inslaget i paketen.
Nu kläder sådant byst och ben och puttrar glatt i pannan,
men glädjen blir kanhända sen i framtiden en annan…
Men kyrkan den står ännu kvar. När juldagsmorgon glimmar
till julkyrkan vi alla far i mörka morgontimmar.
Där tindrar tusen klara ljus och orgeln mäktigt brusar
och det är högtid i Guds hus. Och sus av änglavingar.
Och fester har vi och kalas med gott i långan bana

och läckra kakor, vilka tas bitvis av gammal vana.
Och det är surr och prat och skratt och rök från cigaretter
och uppbrott först när det är natt och sömn i kropp sej sätter.
Ja, allt går till på samma vis som förr då krig var fjärran.
Man kör i kapp på insjöns is med travarn framför kärran.
Man sänder massor utav kort tillsläktingar och vänner
och ungdomen gör som den har gjort när kärlekslågan bränner…
Och först vid tjugondagen Knut är slut med julens fester,
Då först är julens glädje slut, och det finns bara rester
av småbröd och av skinka kvar men mera fett på nacken.
Och granen som är torr och bar bärs avklädd ut på backen.
Den gråa vardagen tar vid och kaffepannan tömmes
och budskapet om fröjd och frid och gott behag förglömmes.
Och barnens och de äldres fröjd byts ut mot dagens tunga,
och änglarna i himlens höjd har upphört med att sjunga.
Dock: Julen har sin tjusning kvar vart år den gästar jorden
i ljusen och i stjärnan klar och välförsedda borden.
Ja, fattiga vi vore visst om ej vi jul fick fira
och gå till krubban och till Krist, som håller upp sin spira.
(Öb 29.12 -49)

