
Kommunlafullmäktige 
Åbacka skoldirektion 

Bror Högnäs, Maja Taivassalo, Vilhelm Slotte. Mattias Wassborr, Erik Sandbacka o. Maj-Lis 

Gustafsson 

 (Öb 14.01 -58) 

 

FSSM 
Backhoppning, juniorer 

4) K-J Lerbacka 

 (Öb 27.28.01-58) 

 

Skolmöte i Nedervetil vill sammanslå två skoldistrikt. Skola för Åbacka-

Murick 
 Direktionerna för Åbacka och Murick folkskolor i Nedervetil hade i går kväll sammankallat 

distriktsborna till ett gemensamt möte för att diskutera en eventuell sammanslagning av de 

båda distrikten och om möjligt placeringen av den nya skolan. Enligt kommunalfullmäktiges 

tidigare beslut skulle Murick folkskola överflyttas till Hästbacka och byggas för tre lärare. 

Genom den nya skollagen har många insett att det vore oklokt att bygga den nya skolan i 

periferin. Man borde i stället bygga den nya skolan centralt och i samband med den nya 

medborgarskolan som kommunen i alla fall är tvungen att bygga. Då även Åbacka skola 

skulle tarva en omfattande renovering, bl.a. installering av centralvärme, och sålunda skulle 

kräva stora kostnader ansåg direktionen för Åbacka skola att en sammanslagning med Murick 

skoldistrikt vore det enda förnuftiga. De båda distriktens direktioner hade senaste vecka ett 

sammanträde där frågan dryftades. De flesta direktionsmedlemmar var eniga om att denna 

lösning vore den lyckligaste. För kommunen skulle det bli mer ekonomiskt att i framtiden 

underhålla en skola i stället för två som det nu är. Även undervisningen blir effektivare när en 

lärare får handha ett mindre mängd klasser. Även medborgarskolan bör byggas i samband 

med den nya skolan. 

 Vid direktionernas sammanträde ville man inte riktigt ta slutlig ställning för distriktens 

sammanslagning. Därför sammankallade distriktsborna från Åbacka och Murick distrikt till 

diskussionsmöte där de fick uttala sina åsikter. 

 Sammanträdet inleddes av skolföreståndare Fredrik Tast som å arrangörernas vägnar hälsade 

deltagarna välkomna och gav en kort resumé över utvecklingen på skollagsområdet sedan 

kommunalfullmäktige gjorde sitt beslut i skolbyggnadsfrågan och vilka konsekvenser 

fullföljande av detta beslut skulle innebära.  

 Att leda förhandlingarna valdes skolföreståndare Fedrik Tast med skolföreståndare Helge 

Skog som sekreterare. Under diskussionen som var livlig enades man enhälligt om att 

skoldistrikten skulle sammanslås men ifråga om placerandet av skolan var åsikterna delade. 

Man beslöt att till fullmäktige inkomma med en skrivelse om att det tidigare beslutet om 

byggandet av en skola på Hästbacka skulle upphävas och i centrum av kommunen vid 

Murick, närmare bestämt på Salobacka skulle den nya skolan byggas. 

 (Öb 03-04.02 -58) 

 

Skidtävling och backhoppning i Nedervetil 
10 km nybörjare 

3) Fingal Sjelvgren 

Backhoppning, seniorer 

1) Gunnar Hongell  3) Folke Sjelvgren 

Backhoppning, juniorer u 18 år 



1) K-J Lerbacka  3) Boris Wassborr  4) Henrik Slotte 

 (Öb 03-04.02 -58) 

 

Distriktstävling i Vörå 
Backhoppning, seniorer 

4) G. Hongell 

 (Öb 24-25.02 -58) 

 

Grannar släckte bostadsbrand 
 I söndags utbröt en eldsvåda i ett bostadshus i Skriko i Nedervetil men genom ett snabbt 

ingripande av tillskyndande personer lyckades man släcka branden.  

 Bostadshuset ägs av Uno Stendahl men bebos för närvarande av Eufemia Stenmark. Fröken 

Stenmark var för tillfället bortrest och en granne skötte under tiden eldningen i bostaden. På 

söndagen observerade folk att rök trängde ut från byggnaden och genom raskt ingripande 

lyckades man släcka branden. När Nedervetil motorspruta anlände återstod endast 

eftersläckningen. Branden fick sin början i mellantaket och den trogna orsaken är en 

murspricka. Skadorna på huset blev rätt betydande och försäkringen täcker inte förlusten. 

 (Öb 10-11.03 -58) 

 

Vöråspelen 
Backhoppning, juniorer 

5) Karl-Johan Lerbacka 

 (Öb 24-25.02 -58) 

 

Klubbkamp Myran - TUS 
5 km u 16 år 

5) Leif Lerbacka 

Backhoppning, seniorer 

1) G. Hongell   

Backhoppning, juniorer u 18 år 

1) K-J Lerbacka  6) A. Taivassalo  8) H. Slotte 

 (Öb 30.03-01.04 -58) 

 

Skolsammanslagning i Nedervetil? 
 Hr redaktör. Till Tast, Skog & Co. Tillåt en gammal erfaren kollega som suttit i åtskilliga 

skolkommittéer, ge er ett gott förslag. Lämna alla fantasier på en sammanslagning av Murick 

och Åbacka skoldistrikt eller en centralisering, modernare uttryckt. Frågan är - sedan Tast 

skola tillkommit - för sent väckt. Den skolan är passlig som centralskola och kan väl inrymma 

den blivande mellanskolan. Åbacka skola ligger på ett centralt ställe, sedan bron över ån 

tillkom, och goda vägar leder dit, stor dyrbar sportplan finns, m.m. Murick skola behöver 

förnyas. Tomt i centrum finns och kunde småningom bebyggas. Och har ni tänkt er, varifrån 

dessa miljoner och åter miljoner, som erfordras, skulle tas? Spara, spara är ju dagens lösen, 

men sånt tycks ni inte tänka på.  

 Med hälsning eder tillgivna   "farbror "Väinö". 

 (Öb 17.04 -58) 

 

Dödsfall 
 På söndagen avled på Libeckska sjukhuset i Gamlakarleby efter en kort tids sjukdom Axel 

Gustafsson. Den avlidna var en av grundarna i firman Bröderna Gustafsson garveri i 



Nedervetil och var i yngre år verksam inom olika sammanslutningar inom kommunen. Under 

en lång följd av år var han även ordförande för direktionen för Murick folkskola. Han var vid 

sitt frånfälle över 80 år gammal 

 (Öb 12-13.05 -58) 

 

Jordfästning 
 Senaste söndag vigdes stoftet av direktör Axel Gustafsson till gravens ro i Nedervetil kyrka 

under en talrik anslutning av släkt, vänner och affärsbekanta. Under tonerna av en sorgmarsch 

utförd på orgel av kantor Holmqvist bars kistan fram till altaret. I sitt griftetal utgick 

kyrkoherde Erik Hedman ifrån orden: Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, 

och talade varma ord till de sörjande. Gudrun Gustafsson sjöng Färdemannens sång, varefter 

en rik blomsterhyllning följde. När Murick distrikts krans nedlades framträdde direktionen in 

corpore till kistan varvid skolans föreståndare Fredrik Tast talade. Efter gravläggning var det 

samling i den avlidnes hem. Kyrkoherde Hedman talade och de många inbetalningarna till 

olika minnes- och blomsterfonder upplästes. 

 (Öb 18-20.05 -58) 

 

Värmen gör att vårbruket kommit bra i gång 
 I Nedervetil tycks man ha hunnit långt med vårbruket. Åtminstone hos bonden Alexander 

Hansén, som hade sått havre så tidigt att han hade havrebrodd redan före det stora ovädret. 

Den ser också ut att ha klarat ovädret bra.  

 - De lägre markerna i Nedervetil är nog litet för våta ännu att man skulle våga sig med traktor 

på dem. Nu har vi ju ovanligt vackert väder och håller det bara i sig kan vi se med tillförsikt 

på den kommande sommaren. Så som allting nu växer hinner nog brodden också växa om vi 

nu inom den närmaste framtiden kan få säden i jorden, menar Alexander Hansén. 

 (Öb 29.05 -58) 

 

En större amaryllis 
 än den vi i går presenterade i Öb blommar nu hos Irene Gustafsson i Nedervetil, Pelo. Hennes 

blommor har åtta klockor medan terjärvblomman hade sju. 

 (Öb 12.06 -58) 

 

DM i friidrott 
400 m häck 

2) F. Sjelvgren 

Spjut 

3) L. Lerbacka 

 (Öb 27.06 -58) 

 

Träningstävling i friidrott 
Pojkar u 11 år 

60 m  

3) Ralf Sandbacka 

Längd 

3) Ralf Sandbacka 

Pojkar u 13 år 

60 m 

1) Gart Store  3) Ossian Wassborr 

Längd 



 2) Gart Store  3) Ossian Wassborr 

Kula 

3) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

1) Lars Lerbacka 2) Kurt-Erik Sandbacka 

Längd 

1) Lars Lerbacka 2) Kurt-Erik Sandbacka 

Kula 

2) Lars Lerbacka 3) Kurt-Erik Sandbacka 

Pojkar u 17 år 

60 m 

1) Aulis Taivassalo 

Längd 

2) Aulis Taivassalo 

 (Öb 30.07 -58) 

 

Friidrott TUS - Myran 
Pojkar u 11 år 

60 m 

6) Ralf Sandbacka 

Pojkar u 13 år 

60 m 

5) Ossian Wassborr  6) Gart Store 

Kula 

5) Ossian Wassborr 

Längd 

6) Gart Store 

Pojkar u 15 år 

Kula 

5) Lars Lerbacka  6) Kurt-Erik Sandbacka 

60 m 

4) Lars Lerbacka  5) Kurt-Erik Sandbacka 

Längd 

2) Lars Lerbacka  4) Kurt-Erik Sandbacka 

Pojkar u 17 år 

Längd 

1) Boris Wassborr 

100 m 

2) Boris Wassborr  6) Aulis Taivassalo 

Kula 

5) Aatos Raikula 

 (Öb 01.08 -58) 

 

Friidrott Kronan - Myran 
800 m 

3) F. Sjelvgren 

Höjd 

4) F. Sjelvgren 

Längd 



6 B. Wassborr 

Spjut 

3) A. Plogman  4) L. Lerbacka 

 (Öb 02.08 -58) 

 

SFIM 
400 m häck 

5) F. Sjelvgren 

 (Öb 10.08 -58) 

 

SFIM 
Spjut 

5) L. Lerbacka 

 (Öb 11-12.08 -58) 

 

Friidrott, pojktävling 
Pojkar u 11 år 

60 m 

3) Peter Sandbacka 

Kula 

3) Kaj Taivassalo 

Längd 

2) Leo Wiik 

Pojkar u 13 år 

60 m 

2) Eirik Ånäs 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

Längd 

3) Gart Store 

Pojkar u 15 år 

60 m 

1) Kurt-Erik Sandbacka  2) Lars Lerbacka 

Kula 

2) Lars Lerbacka  3) Kurt-Erik Sandbacka 

Längd 

1) Lars Lerbacka  2) Kurt-Erik Sandbacka 

 (Öb 13.08 -58) 

 

Friidrott TUS - Myran 
Pojkar u 13 år 

60 m 

4) Eirik Ånäs 

Kula 

5) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

3) L. Lerbacka  4) K-E Sandbacka 

Kula 

5) L. Lerbacka  6) K-E Sandbacka 



Längd 

3) L. Lerbacka  5) K-E Sandbacka 

Pojkar u 17 år 

60 m 

2) Boris Wassborr 

Kula 

5) Boris Wassborr 

Längd 

1) Boris Wassborr 

 (Öb 17.08 -58) 

 

Friidrott, IK Kronans tävling 
U 17 år 

100 m 

3) Boris Wassborr 

Spjut 

2) Leif Lerbacka 

 (Öb 25.08 -58 

 

Stämplingstävling för ungdomar 
Över 13 år 

2) Lars Lerbacka   

Över 13 år 

1) Johan Slotte  5) Karl-Gustav Sandbacka 

 (Öb 31.08 -58) 

 

Födelsedag 
 80 år fyller i dag kommerserådet M. A . Slotte i Gamlakarleby. 

 Han är en av stadens mest kända och framgångsrika affärs- och industrimän. Men han är inte 

bara känd som affärsman utan också som en rättskaffens, hederlig och hjälpsam människa. 

 Kommerserådet M. A. Slotte är född på Hassis hemman i Karleby. Han besökte folkskolan i 

Såka, då hembyn inte hade någon folkskola den tiden. Vid 20-års ålder eller år 1898 flyttade 

han tillsammans med sina föräldrar till Slotte i Nedervetil, vilken socken därefter kan 

betraktas som hans andra hemsocken. 

 Jämsides med hemmanet och jordbruksgöromålen hade hans far en mindre läderfabrik eller 

garveri på Slotte i Nedervetil. Här hade M. A. Slotte hand om inköp och försäljning. Han fick 

redan som ung affärspraktik och förvärvade sig samtidigt en ingående varukännedom, som 

han har dragit nytta av under sin långa verksamhet inom flera olika skinn- och läderföretag. 

 Redan år 1904 startade han tillsammans med en annan nedervetilbo, K. J. Gustafsson, en 

skoaffär i Gamlakarleby. Firmanamnet var först Slotte & Gustafsson, men senare ombildades 

affären och antog då firmanamnet M. A. Slotte & Co, under vilket namn rörelsen alltjämt 

bedrives. Affären har filialer i Jakobstad, Nykarleby, Uleåborg, Kemi och Joensuu. Före 

kriget hade M. A. Slotte & Co livaktiga filialer också i Sordavala och Wärtsilä, men kriget 

gjorde slut på den som mycket annat. Kommerserådet M. A. Slotte har också varit med och 

startat många andra kända affärsföretag. Han var en av initiativtagarna till Hud och 

Skinnkompaniet, som bildades år 1911. Samma år var han också med om att grunda  

Gamlakarleby Handels Ab. Vidare var han en av grundläggarna till kromläderfabriken i Epilä 

utanför Tammerfors. Han var också en av huvudaktionärerna i Tampereen Kenkäteollisuus 

Oy och i Ab Finska Pälsfabrikerna i Tavastehus. Huvudaktionär är han också Gamlakarleby 

kromläderfabrik och direktionsordförande har han varit i många år. Direktör och delägare i 



Gamlakarleby Bryggeri Ab har han också varit i många år och i en mängd andra företag. Som 

kontrollant vid Helsingfors Aktiebanks kontor i Gamlakarleby har han också fungerat. 

Kommerserådstitel erhöll han år 1948. 

 Trots sina framgångar på industri- och affärsmannabanan har kommerserådet M. A. Slotte 

ständigt bibehållit kontakten med hembygden. Sommartid uppehåller han sig gärna på sin 

välskötta lägenhet i Nedervetil. Han har ihågkommit hembygdens skolor och kulturföreningar 

med betydande donationer, men oftast har han bedrivit sin välgörenhet i det tysta. Genom sin 

folklighet, hjälpsamhet och sitt goda lynne har kommerserådet M. A. Slotte erhållit många 

vänner både i staden och på landet. Jubilaren firar sin åttioårsdag på annan ort. 

 (Öb 11.09 -58) 

 

Martin Ahlskog folktingskandidat i Nedervetil 
 Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Nedervetilhöll sammanträde i går i Gillestugan varvid 

folktingsfullmäktigekandidatfrågan diskuterades. Man enades om att Nedervetil skall 

uppställa kommunalstyrelsens ordförande Martin Ahlskog som kandidat. Även diskuterades 

huruvida Nedervetil skall sammangå med någon annan  kommun, då eventuellt Kronoby. 

Denna fråga blev dock inte slutligt avgjord, då folkpartiet i Kronoby håller sitt möte först i 

dag.  

 Till ombud för Martin Ahlskogs kandidatur valdes affärsföreståndare Lars Finell. För 

folktingsvalet indelas kommunen i fem röstningsområden och till ordförande i de olika 

röstningsområdena valdes Fredrik Tast, Paul Björkqvist, Levi Granskog, Roger Högnäs och 

Edvin Enroth. 

 (Öb 13.09 -58) 

 

Lantbruksklubbsavslutning 
Förstapristagare bl.a.  

Gun Nyman, Anita Rönnblom, Inga-Britt Åbacka, Ove Åbacka och  Doris Wassborr 

 (Öb 24.09 -58) 

 

ÖID-statistik 1958 

400 m häck 

5) F. Sjelvgren 

 (Öb 22-23.09 -58) 

 

ÖID-statistik 1958 

Spjut 

4) L. Lerbacka  7) A. Plogman 

 (Öb 06-07.10 -58) 

 

Folktingsvalet 
9) Martin Ahlskog 773 

 (Öb 22.10 -58) 

 

Födelsedag 
 70 år fyller i dag direktör Hugo Gustafsson i Nedervetil. 

Hugo Gustafsson har från tidiga barnaben varit verksam inom Bröder Gustafsson och alltfort 

med i arbetet även om han överlämnat ledningen i andra händer  Alla de mångskiftande 

arbetena inom ett garveri är för honom välbekant, ty mellan 13 och 70 år hinner man pröva på 

rätt mycket inom ett och samma område. Sakta men säkert har garveriet gått framåt, utvidgats 

och förstorats, så att det hör numera till nejdens större garverier. 



 Utom arbetet inom den egna firman har Hugo Gustafssons krafter räckt till för många olika 

uppdrag inom Nedervetil. Han har tillhört kommunalfullmäktige en lång följd av år och tillhör 

alltfort kyrkofullmäktige. Han har även tillhört kommunalstyrelsen  och taxeringsnämnden. 

Och det kan sägas, att där Hugo Gustafsson varit med, där har det uträttats det som den nämnd 

eller den kommitté han tillhört att uträtta. Någonting på hälft har det aldrig fått bli. Han har 

heller aldrig varit rädd att själv taga i, där det behövts. En handlingens man har han alltid 

varit. 

 I unga år var Hugo Gustafsson en intresserad idrottsman. Han har t.o.m. varit SFS:s mästare i 

fältskjutning på skidor 1926 i Gamlakarleby. Även cykelsporten omhuldades i unga år av 

jubilaren.  

 Hugo Gustafsson är bortrest på bemärkelsedagen. 

 (Öb 29.10 -58) 

 

Födelsedag 
 Sextio år fyller i dag jordbrukaren Evert Ahlskog i Nedervetil. Han har inte enbart varit 

jordbrukare utan också en mycket verksam föreningsmänniska. I unga år var han mycket aktiv 

inom Nedervetil ungdomsförening och sångförening. I ungdomsföreningens dramatiska 

sektion var han länge en drivande kraft. Han har spelat med i olika teaterpjäser och har haft 

anmärkningsvärd framgång, särskilt i komiska roller. Han har också sysslat med olika 

kommunala värv. Under kriget var Evert Ahlskog ledare för arbetskraftsnämnden i 

hemsocknen. 

 (Öb 27.11 -58) 

 

Svanar sågs i Nedervetil 
 Några svanar observerades i går i Nedervetil i ån nedanför Kristoffers av byggmästare 

Gilmar Ånäs. Trots att Ånäs tittade på dem från rätt nära håll visade de ingen större rädsla, 

utan fortsatte lugnt att simma i ån. Först då en större skara bybor uppenbarade sig lyfte de 

sällsynta fåglarna och flög ett stycke längre ner längs ån. 

 (Öb 27.11 -58) 

 

Fullmäktige i Nedervetil diskuterade skoldistrikten 
 Det var livliga diskussioner på kommunalfullmäktiges sammanträde i Nedervetil i går. 

Frågan gällde byggandet av en skola för Murick distrikt på Salobacka och om möjligt 

införlivande av Åbacka distrikt med Murick. Något avgörande blev det inte utan ärendet 

bordlades till nästa sammanträde, så att Åbacka distrikt ytterligare skulle kunna ta ställning 

till frågan innan något beslut görs om sammanslagning av de båda distrikten.  

 (Öb 13.12 -58) 

 

Skid- och backtävling 
Backe, Seniorer 

1) Gunnar Hongell 

Backe, juniorer u 18 år 

1) Boris Wassborr  4) Karl-Johan Lerbacka 

Skidlöpning pojkar u 16 

3) Lars Lerbacka 

 (Öb 20.01 -59) 

 

DM 
10 km B-juniorer 



8) Boris Wassborr 

  (Öb 25.01 -59) 

 

DM kombinerad o. Backhoppning 
Backe, seniorer 

4) G. Hongell 

Backe. Juniorer 

1) B. Wassborr 

Kombinerad, seniorer 

2) G. Hongell 

Kombinerad, juniorer 

1) B. Wassborr 

 (Öb 27.01 -59) 

 

Personbil svårt skadad i krock 
En Pobeda personbil i gott skick blev illa skadad och föraren Erik Aurén fick skärsår i 

huvudet vid en sammanstötning med en lastbil i Nedervetil i lördags. 

 Aurén kom körande med sin bil från Tast-hållet och vid mejeriet i Murick backade samtidigt 

mejeriets Mercedes-lastbil ut från gården och rakt på personbilen som fick vindrutan krossad, 

högra framdelen, högra bakdörren och taket intryckt förutom diverse skråmor här och var. 

Auréns skärsår som förorsakades av den splittrade rutan uppstod i ansiktet och i nacken. 

 (Öb 03.02 -59) 

 

FSSM 
Backhoppning 

3) G. Hongell 

 (Öb 03.02 -59) 

 

Vöråspelen 
Kombinerad, juniorer 

2) Boris Wassborr 

Backe, seniorer 

7) Gunnar Hongell 

Specialbacke 

13) Gunnar Hongell 

 (Ön 10.02 -59) 

 

Skolskidning 
Pojkar u 10 år 

1) Ralf Sandbacka  3) Kari Taivassalo 

Gossar u 12 år 

4) Lars Lillkåla   

Gossar u 14 år 

2) Unto Raikula  6) Ossian Wassborr 8) Bertel Wassborr 

Gossar u 16 år 

1) Lars Lerbacka   

Flickor u 13 år 

5) Inga-Britt Åbacka  10) Mona Hansén 

Flickor ö 13 år 



2) Inger Åbacka 

Lagtävling, pijkar 

3) Åbacka 

Lagtävling, flickor 

3) Åbacka 

 (Öb 11.02 -59) 

 

Skidtävling 
Gossar u 16 år 

1) Lars Lerbacka 

 (Öb 17.02 -59) 

 

Födelsedag 
 Sjuttio år fyller i dag f.d. förrådsmästaren vid statsjärnvägarnas 3:e sektion, Johannes Pelo 

 Född i Nedervetil inträdde dagens jubilar 1913 i SJ:s tjänst. Fem år senare blev han extra 

stationskarl vid Storå haltpunkt, sysslade därpå några år med jordbruk, varefter han på nytt 

blev järnvägare, denna gång i egenskap av vedförman vid stationen i Gamlakarleby. År 1944 

avancerade han till t.f. förrådsmästare och utnämndes året därpå till förrådsmästare av I klass. 

Från denna befattning avgick han med pension efter 40 år oförvitliga år. 

 Alltid ärlig, kamratlig och tillgänglig, med kontakter ända upp i Järnvägsstyrelsen, har han 

deltagit i Svenska kamratförbundets verksamhet och bl. a. varit ordförande för förbundets 

Gamlakarleby-krets, som han dessutom har representerat vid förbundsmöten i huvudstaden.  

 Dagens jubilar som ännu förefaller att vara i sina bästa år, blir helt säkert ihågkommen både 

norr- och söderifrån, när han nu ingår i det åttonde decennium. 

 (Öb 21.02 -59) 

 

Skidtävling 
Gossar u 12 år 

2) Lars Lillkåla 

Backhoppning 

Pojkar u 18 år 

2) Bertel Wassboprr  3) Aulis Taivassalo 

 (Öb 24.02 -59) 

 

Gamlakarlebyspelen 
Backhoppning 

11) Gunnar Hongell  16) Boris Wassborrr 

Kombinerad 

5) Gunnar Hongell 

 (Öb 10.03 -59) 

 

TUS - Myran 
B-juniorer 

4) Boris Wassborr 

Pojkar u 16 år 

5) Lars Lerbacka 

 (Öb 24.03 -59) 

 

Våren 



 I Nedervetil får vi en kvinna, fru Elvi Lerbacka på tråden, men också hon har större 

bekymmer än glädje av den tidiga våren. Mannen håller ännu på med skogskörslor i Norrby 

där de har sin skog och får arbeta hårt för att få ut allt innan snöföret försvinner. Gödseln har 

han hunnit köra ut till endast några smärre åkrar. De har dock traktor och kan hastigt kära ut 

gödseln med den på bar mark. 

 Det är rågbrodden som inger henne det mesta bekymren. Den kan ta skada av barmarken i 

april liksom vallarna. Lerbacka har dock ganska högt belägna marker och har aldrig lidit av 

översvämningarna som andra, liksom inte heller isbrännan brukar göra dem några större 

skador. 

 På tal om översvämningar tror hon inte på några större översvämningar i år. Snön började 

smälta så tidigt att det mesta hunnit rinna undan och därför kommer översvämningarna 

troligen bli mindre än vanligt. 

 En tidig vår är inte alltid bara till glädje för bönderna. Den tidiga växtligheten tar fort skada 

om det kommer en köldnatt. Därför är man skeptiskt inställd till den tidiga vår som vi 

begåvats med, men hoppas att nordan inte skall sätta in så att det blir så sent som i fjol med 

sådden.   -st.' 

 (Öb 03.04 -59) 

 

Sjuåring bränd av bastuugn 
 En sjuårig flicka, Maret Raikula, brände sig illa i lördags, när hon tillsammans med en 

lekkamrat var i bastun. När de skulle kasta bad, höll Maret upp luckan, när kamraten kastade 

bad. Den heta ångan kom över Marets arm, varvid hon brände sig så illa, att hon måste föras 

till Libeckska sjukhuset att förbindas. 

 (Öb 14.04 -59) 

 

Skogsvårdskurs för skolgossar 
3) Per Lerbacka   

 (Öb 17.04 -59) 

 

En vacker blomma 
 Till morsdagen fick fru Miina Pelander på Pelo genom en kaktus som inte har mindre än 47 

stora blommor. Men så är också hela familjen blomstervänner, och alla får njuta av kaktusens 

prakt på morsdagen. 

 (Öb 10.05 -59) 

 

Födelsedag 
 Sextio år fyller i dag fru Lise Lindeberg, född Sandbacka, i Nedervetil 

 Fru Lise Lindeberg flyttade vid sitt giftermål till Helsingfors där hon var bosatt omkring 15 

år, varpå hon jämte sin familj återbördades till hembygden. Fru Lindeberg har varit en 

intresserad föreningsmänniska. Hon har verksam inom kristliga ungdomskretsen i 

hemförsamlingen Nedervetil och även under helsingforstiden var hon engagerad i olika 

kristliga sammanslutningar. Ordförande är hon för Nedervetil marthaförening och medlem av 

kyrkofullmäktige. Helt är det många gratulanter som under dagens lopp söker sig till det 

gästfria hemmet på Sandbacka. 

 (Öb 17.05 -59) 

 

Friidrott dt i Kronoby 
Spjut 

1) L. Lerbacka  



Juniorer u 20 år 

Kula 

1) L. Lerbacka 

 (Öb 02.06 -59) 

 

Friidrott Juniortävling 
Pojkar u 13 år 

60 m 

1) Ossian Wassborr 

Längd 

2) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

2) Bertel Wassborr   

Längd 

2) Bertel Wassborr   

Pojkar u 17 år 

60 m 

1) Kurt-Erik Sandbacka  2) Lars Lerbacka   

Längd 

1) Kurt-Erik Sandbacka  2) Lars Lerbacka   

 (Öb 07.06 -59) 

 

Friidrott  TUS - Myran 
Kula 

3) L. Lerbacka 

400 m 

1) F. Sjelvgren  2) B. Aurén 

Tresteg  

3) B. Wassborr 

 (Öb 11.06 -59) 

 

Friidrott Juniortävling 
Pojkar u 11 år 

60 m 

1) R. Sandbacka 

Längd 

1) K. Taivassalo  2) T. Raikula  3) R. Sandbacka 

Kula 

1) K. Taivassalo  3) T. Raikula 

Pojkar u 13 år 

60 m 

2) U. Raikula 

Längd 

1) O. Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

2) B. Wassborr 

Längd 

2) B. Wassborr 



Pojkar u 17 år 

100 m 

1) K-E Sandbaka  2) L. Lerbacka 

 (Öb 11.06 -59) 

 

Friidrott Drott - Myran 
Kula 

3) Leif Lerbacka 

 (öb 18.06 -59) 

 

Födelsedag 
 Sextio år fyller i morgon folkskolläraren Emma Högnäs i Nedervetil.  

 År 1922 utdimitterades fru Högnäs från Vasa lärarinneseminarium och erhöll samma år tjänst 

vid Åbacka folkskola i Nedervetil. Denna tjänst innehade hon i 11 år, då hon avgick för att 

kunna ägna sig helt åt vården av hemmet på Åivo i Karleby, där maken hade tjänst. År 1950 

flyttade familjen till Nedervetil, till Tast folkskola, där såväl hon som dottern hade tjänst. 

Efter sin makes död 1951 har fru Högnäs innehaft ordinarie lärartjänst på Murick och Tast 

folkskolor och tjänstgör alltfort på Tast folkskola. 

 Fru Högnäs har inte sparat möda och krafter, när det gäller att hjälpa dem som haft det lite 

svårt. Hjärtegodhet och gästvänlighet är fru Högnäs mest utmärkande drag.  

Utom skolan och hemmet har jubilaren som sekreterare i Nedervetil marthaförening och 

ledare för Åivo marthakrets i Karleby. Bemärkelsedagen firar fru Högnäs på resa. 

 (Öb 19.06 -59) 

 

Tjuvar hälsade på. Kokade kaffe, mat. Stal silver, kläder. 
 Tjuvar gjorde under midsommarhelgen inbrott i arbetare Alvar Storbackas nybyggda gård på 

Sandbacka i Nedervetil. På midsommarafton reste herrskapet Storbacka till fruns hem i 

Kaustby. När de återvände på söndagskvällen och öppnade dörren låg det glasbitar överallt i 

salen och i köket av sönderslagna fönsterrutor. Dessutom var alla skåp och garderobdörrar 

öppna och kläder och olika saker framplockade. I köket hade tjuvarna till och med kokat kaffe 

och ätit, och i sovrummet hade de legat på sängen, Silverskedar, en kostym, en ytterrock, ett 

par skor och en portfölj hade tjuven eller tjuvarna tagit med sig vid avfärden. Med stenar hade 

de kastat hål i fönstren och tagit hakarna av gångfönstren. Dörren mellan salen och köket var 

låst varför två fönster måste krossas för att hela huset kunde undersökas. Inte en låda hade 

lämnats oundersökt. Polisen undersöker saken. 

 (Öb 23.06 -59) 

 

Friidrott Myran- Kronan 
100 m 

2) B. Aurén 

400 m 

1) F. Sjelvgren  2) B. Aurén 

Tresteg 

1) B. Wassborr 

 (Öb 25.06 -59) 

 

Friidrott Juniortävling 
Pojkar u 11 år 

60 m 



1)  Ralf Sandbacka o. Johnny Hansell  4) Kaj Taivassalo 

Längd 

1) Johnny Hansell 29 Lars Lillkåla  3) Kaj Taivassalo  4) Peter Nyman 

Kula 

1) Kaj Taivassalo  2) Johnny Hansell  5) Lars Lillkåla 

Pojkar u 13 år 

60 m 

2) Ossian Wassborr 

Längd 

2)  Ossian Wassborr  5)  Ulf-Erik Nyman 

Kula  

1) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

2) Bertel Wassborr 

Längd 

2) Bertel Wassborr 

Kula 

2) Bertel Wassborr 

Pojkar u 17 år 

100 m 

1) Kurt-Erik Sandbacka  3) Lars Lerbacka 

Längd 

1) Lars Lerbacka  2) Kurt-Erik Sandbacka 

Kula 

2) Kurt-Erik Sandbacka 

 (Öb 26.06 -59) 

 

Friidrott, Juniortävlingar 
Pojkar u 11 år 

60 m 

1) Johnny Hansell  2) Lars Lillkåla 

Längd 

1) Johnny Hansell  2) Lars Lillkåla  3) Peter Nyman 

Kula  

1) Johnny Hansell  2) Lars Lillkåla 

Pojkar u 13 år 

60 m 

2) Ossian Wassborr 

Längd 

1) Ossian Wassborr 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

2) Bertel Wassborr 

Längd 

1) Bertel Wassborr 

Kula 

2) Bertel Wassborr 



Pojkar u 17 år 

100 m 

1) Kurt-Erik Sandbacka  2) Lars Lerbacka 

Längd 

1) Kurt-Erik Sandbacka  2) Lars Lerbacka 

Kula 

1) Lars Lerbacka  2) Kurt-Erik Sandbacka 

 (Öb 28.06 -59) 

 

Födelsedag 
 Åttiofem år fyller i dag bonden Karl Hansén i Nedervetil 

 Karl Hansén är en känd profil i Nedervetil som ännu vid hög ålder bl.a. hållit sin förmåga att 

berätta historier levande. Han har själv hela sitt liv varit jordbruket trogen och hans aktning 

för det yrket har ofta skymtat fram i hans historier, som främst hämtats ur bondemiljö. Hans 

historier har också samlats i bokform, "Hansas-Kalles byrallor", och den har glatt läsare i hela 

Svensk-Finland. Karl Hansén har också fått demonstrera sin berättarkonst i radio och på 

många, många fester. I tidigare år var Hansén aktiv inom den kulturella 

föreningsverksamheten och särskilt ungdomsföreningen och sångföreningen på orten kunde 

räkna med hans tjänster. 

 (Öb 02.07 -59) 

 

Friidrott Dt-tävling i Gamlakarleby 
400 m häck 

1) Fingal Sjelvgren 

Längd 

4) Boris Wassborr 

 (Öb 02.07 -59) 

 

DM för 20-åringar 
Spjut 

1) L. Lerbacka 

Slägga 

2) L. Lerbacka 

 Kula 

2) L. Lerbacka 

Diskus 

2) L. Lerbacka 

 (Öb 08.07 -59) 

 

SFI-spel 
Diskus, ungdomar 

3) Leif Lerbacka 

Spjut, ungdomar 

2) Leif Lerbacka 

 (Öb 14.07 -59) 

 

Friidrott Myran - TUS 
Pojkar u 11 år 

Längd 



2) Jonny Hansell 

Kula 

3) Jonny Hansell 

Pojkar u 13 år 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

Pojkar u 17 år 

Längd 

3) Lars Lerbacka 

(Öb 18.07 -59) 

 

Friidrott DM 
Slägga  

4) Leif Lerbacka 

Spjut 

3) Leif Lerbacka 

 (Öb 18.07 -59) 

 

Filmar i hembygden efter 50 år i USA 
 Att komma hem igen efter 50 års vistelse i främmande land, är en uppgift som inte beskärs 

många människor. Det är som att vandra i minnenas värld, säger Karl Nyman från Pelo i 

Nedervetil, som just nu upplever den sensationen att få träffa sin och sin frus släktingar, sin 

födelsebygd och sitt forna fädernesland. Men det är svårt, när man inte knappt känner en enda 

person man möter. Finner man de gamla i sina hem kan man veta vem de är, men något 

igenkännande är det inte. Inte ens gamla Barndoms- och lekkamrater känner man igen. Men 

när man var 17 år gammal och återkommer vid 67 års ålder, så är det klart att man själv och 

andra ändrat utseende rätt betydligt. 

 - Mycket kände jag inte till av min hembygd när jag reste, berättar den hemkomne 

emigranten. Det var endast här i hemknutarna jag uppehöll sig. Och så gjorde man sina 

stadsresor som var vanligt på den tiden. Med tjäran var jag till staden när tjärtorget brann 

1906 eller 07. Stan har ändrat utseende, så att man knappast vet att man är i Gamlakarleby. 

Några enstaka hus finns lyckligtvis kvar. Allting verkar så bakvänt mot förr, så det är svårt att 

hitta i staden. 

 När Karl Nyman berättar om resan till USA för 50 år sedan, erfar man att det inte var riktigt 

lätt att komma fram den tiden. Från New York reste han med tåg till Superior Visconsin och 

skulle träffa sin farbror vid stationen. Men ingen var emot vid stationen, så det var att traska 

till fots med en dollar i fickan och lite torrt bröd i väskan och titta på postlådor tills den rätta 

adressen kom, ty engelska kunde han inte ett ord. Efter att en kort tid ha varit med i ett 

skogshygge, började han som snickare och kom sedan som skeppssnickare. Snart avancerade 

han till arbetsledare och hade 175 man under sig. Detta gjorde att han blev befriad från 

deltagande i första världskriget, ty hans tjänst som arbetsledare var viktigare för landet. 

 Det är mest inom snickeribranschen som Karl Nyman varit sysselsatt. Nu åtnjuter han 

pension och äger två gårdar i Michigan. 

 På tal om hemfärden så berättar Karl Nyman att han redan uppgett alla planer om att resa 

tillbaka till hemlandet. Men så var det hustrun som ville att jag skulle resa, när en annan som 

också varit borta 50 år skulle resa. Reser jag, så reser vi båda. Genast var min fru klar och så 

beställde vi biljetter. Fru Anni, född Kankkonen, har varit 30 år i USA och hunnit åka hem en 

gång tidigare. Och hon är talför och känner alla folk. Dessutom är hon släkt med alla, när hon 

pratat med dem en stund, säger mannen småskrattande. Men så har hon släktforskning som 

hobby, medan mannens är musik. 



 Så blir det tal om musik. Karl Nyman har spelat med som trumpetist i flere orkestrar och 

uppträtt mycket. En dotter som var oerhört musikalisk och behärskade många olika 

instrument, hade herrskapet Nyman, men hon dog vid 15 års ålder. Nu har de blott en son 

kvar.  

Verksam inom Runebergsorden inom staden har Nymans också varit. Ett klubbhus, som 

föreningen äger har Karl Nyman gjort alla ritningar till. Dessutom var han ledare för 

insamlingen för Finland under vinterkriget och arrangerade flera fester till förmån för denna 

insamling. 

 - Nu har jag sett mera av Finland än vad jag sett innan jag reste, och dessutom har jag filmat 

flitigt, så att jag kan visa dem hemma i USA hur Finland verkligen ser ut. Till Aavasaksa var 

vi för att se midnattssolen och så har vi kryssat litet överallt. Skönt känns det att vara hemma, 

och vi önskar herrskapet Nyman mycken glädje under vistelsen i hemlandet till den 23 augusti 

då återfärden sker. 

 (Öb 23.07 -59) 

 

Friidrott, SFIM 
Spjut 

6) L. Lerbacka 

Slägga 

6) L. Lerbacka 

 (Öb 28.07 -59) 

 

Badmintontävling nästa söndag 
 Intresset för badminton är mycket stort i Nedervetil just nu. I olika byar spelas det friskt. För 

att utreda var man har nått längst i badmintonspelet var några intresserade spelare senaste 

tisdag samlade för att få till stånd en tävling, i vilken badmintonspelare får pröva sina talanger 

med andra byars spelare. Därför beslöt man arrangera en tävling instundande söndag vid 

Åbacka skola. Det gäller att vara i toppkondition för att klara hem ett eventuellt "mästerskap". 

Dessutom utdelas pris till de bästa. 

 (Öb 04.08 -59) 

 

Friidrott, GIF:s dt-tävling 
400 m 

7) F. Sjelvgren 

Längd 18-19 år 

7) B. Wassborr 

Stav 

5) B. Wassborr 

 (Öb 30.07 -59) 

 

Friidrott, dt i Terjärv 
Spjut 

3) L. Lerbacka 

 (Öb 31.07 -59) 

 

Rågskörden började i går i Nedervetil 
 Det säkraste tecknet på att sommaren lider mot sitt slut är synen av rågskylar. I går sågs de 

första skylarna resas på Pelo i Nedervetil. Det var Ingvald Plogman och Arne Åstrand som 

"satte skäran i råghalmens gull". Och solvarm var mullen. Därom var vi förvissade. 



 Annars odlas det rätt sparsamt med råg i våra trakter. Många har helt upphört med 

rågodlingen. Varpå detta beror är svårt att säga. Erik Sandbacka, som vi kontaktade, ansåg 

orsaken därtill vara att rågen är svår att skörda. Det är svårt att med vanliga skördemaskiner 

bärga rågen. De flesta odlar rågen enbart för eget behov och många har helt upphört med 

odlingen. Trots att rågen ibland har övervintrat rätt dåligt så är det snart det säkraste 

sädesslaget genom att den mognar tidigt och tål torka. 

 (Öb 02.08 -59) 

 

Karlebybo bäst i badmintonfinalen. Nedervetilbo andra. 
 Att badmintonintresset är stort i Nedervetiloch även i Karleby blev arrangörerna av 

söndagens tävlingar på Åbacka skolas idrottsplan medvetna om. På utsatt tid var det 224 

spelare i olika åldrar som anmälde sig. Även en rätt stor publik hade samlats, som sedan med 

stort intresse och även med sakkunskap följde med de olika matcherna. Sällan har en 

idrottstävling följts med större intresse än dessa första mera officiella badmintontävlingar. De 

manar till efterföljd. 

 Det blev rätt många duster finalisterna fick utkämpa innan segraren kunde koras. Och att den 

striden skulle bli hård var publiken medveten om. K-G Lillvik från Karleby sågs redan från 

sin första match vara en suverän spelare och visade sig även oslagbar i mästerskapsmatchen 

mot Boris Wassborr från Nedervetil, som belade andra platsen. Trea blev Lars Kolam 

Nedervetil efter sin rätt överlägsna seger mot brodern Jarl Kolam Karleby. 

 Det var ett gott initiativ arrangörerna gjort i anordnandet av dessa tävlingar. Att liknande 

tävlingar kommer att samla deltagare är säkert. Vi vill hoppas att fortsättning följer. 

 (Öb 04.08 -59) 

 

Friidrott, TUS - Myran 
Pojkar u 17 år 

100 m 

5) Kurt-Erik Sandbacka 

Längd 

5) Kurt-Erik Sandbacka 

Kula 

5) Lars Lerbacka 

Pojkar u 13 år 

1) Erland Forsberg  5) Ossian Wassborr 

Längd 

3) Ossian Wassborr  5) Erland Forsberg 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

Pojkar u 11 år 

60 m 

3) Ralf Sandbacka  4) Jonnny Hansell 5) Lars Lillkåla 

Längd 

2) Lars Lillkåla  4) Jonny Hansell 

Kula 

3) Jonny Hansell  4) Lars Lillkåla 

 (Öb 06.08 -59) 

 

Friidrott, dt i Kronoby 
Spjut 

2) L. Lerbacka 



Diskus u 20 år 

2) L. Lerbacka 

 (Öb 13.08 -59) 

 

Olycka i snickeri 
 I går på förmiddagen då snickeriägaren Otto Aurén var sysselsatt med kapning av ribbor för 

självbindare föll plötsligt en ribba över klingan och slog tillbaka med våldsam kraft och 

träffade Otto Aurén i övre armen. Han fördes hastigt till Libeckska sjukhuset i Gamlakarleby 

där man konstaterade att vänstra armen brutits av. Efter det armen förbundits kunde den 

skadade återvända hem.  

 (Öb 14.08 -59) 

 

Friidrott, bygdetävlingar 
 Kula 

3) L. Lerbacka 

Spjut 

3) Leif Lerbacka 

1500 m  

2) Fingal Sjelvgren 

Längd 

5) B. Aurén 

 (Öb 16.08 -59) 

 

Fridrott, Myran -Kronan 
Pojkar u 11 år 

60 m 

2) Jonny Hansell  5) Peter Nyman 

Längd 

1) Jonny Hansell  3) Peter Nyman  5) Kaj Taivassalo 

Kula 

3) Jonny Hansell  5) Kaj Taivassalo 

300 m 

4) Kaj Taivassalo  4) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 
60 m 

2) Ossian Wassborr 

Längd 

1) Ossian Wassborr 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

300 m 

3) Ossian Wassborr 

Pojkar u 15 år 

60 m 

3) Bertel Wassborr 

Längd 

3) Bertel Wassborr 

300 m 

5) Bertel Wassborr 

Pojkar u 17 år 



100 m 

3) Kurt-Erik Sandbacka  5) Lars Lerbacka 

Längd 

3) Lars Lerbacka  4) Kurt-Erik Sandbacka 

300 m 

4) Kurt-Erik Sandbacka o. Lars Lerbacka 

 (Öb 19.08 -59) 

 

Friidrott, dt i Nedervetil 
100 m 

2) Boris Wassborr 

800 m 

3) Fingal Sjelvgren 

Längd 

4) Boris Wassborr 

Kula 

3) Leif Lerbacka 

Juniorer 

Kula 

1) Leif Lerbacka 

 (Öb 20.08 -59) 

 

Ko sprang mot bil bröt ben, avlivades 
 Arbetaren Eino Raikula från Nedervetil miste i går den fjärde kon sedan mars i år. Tidigare 

har tre kor dött på grund av sjukdom och i går sprang den fjärde kon mot en lastbil och bröt 

högra frambenet och måste avlivas. Förlusten är stor då kon var intagen i stambok. Dessutom 

har Raikula stor familj och behöver sina kor. 

 Olyckan inträffade kl. 16.45 då en lastbil med props för Yxpila hamn kom uppför Sandbacka  

i Nedervetil by samtidigt som Raikulas två återstående kor kom längs vägen i riktning från 

Gamlakarleby, i motsatt riktning till lastbilen. Korna gick på högra sidan och två vallpojkar 

följde med och lastbilen körde långt ut på sin högra sida. Plötsligt sprang en av korna ut på 

vägen och mot lastbilens vänstra framhjul med den följd att kons vänstra smalben bröts av. 

 (Öb 02.09 -59) 

 

Kommunfullmäktige 
 Åbacka folkskoldirektions anhållan om tilläggsanslag för skolskjuts beviljades och 35.000   

mk gavs för ändamålet.  

 Till ledamot i nämnda direktion valdes Viking Hansén i stället för Bror Högnäs som flyttat 

från orten och i skolnämnden Erik Sandbacka. 

 (Öb 10.09 -59) 

 

Lantbruksklubbens avslutning 
 Pristagare 

 Gun Nyman (Högsta poängtal), Ingvor Junell, Maj-Len Storbacka, Jan-Erik Högnäs o. Karl-

Gustav Sandbacka. 

 (Öb 29.09 -59) 

 

Friidrot dt-tävling 
100 m 



2) Bo Aurén 

 (Öb 10.09 -59) 

 

Friidrott, ÖID-statistik 
Spjut 

2) Leif Lerbacka 57,60 

Slägga 

4) Leif Lerbacka 40.06 

 (Öb 10.10 -59) 

 

Sibbofödd fru i Nedervetil tar upp barndomskonst;  

röker 100-tals kg fisk per dag  
 Ska det vara rökt fisk, ska det vara från Åbacka i Nedervetil. Så heter det mångens städes på 

fickfronten just nu. Från Åbacka kommer väldiga mängder rökt fisk av olika slag, som sik, 

strömming, braxen, gädda och till och med lake , för att nu inte tala om rökta kycklingar eller 

rökt  renkött. Stora partier sådant kommer från Åbacka. 

 Varför skulle just fisk komma från Åbacka och Nedervetil undrar väl läsarna, liksom också 

korrespondenten gjorde. Jo, orsaken därtill är, att där bor en fru, som ligger inne med konsten 

att röka fisk och kött, och hennes talanger tas nu i användning. Den ena bilen efter den andra 

lastad med fisk styr färden till Åbacka, där fru Inga Åbacka sköter om att de förvandlas till 

vackra bruna "guldfiskar", o. skickas sedan till olika delar av landet. När vi i går gjorde ett 

besök i rökeriet, då var där en sändning, som skulle skickas till Borgå.  

  150 i ugnen 

 Vid vår ankomst var fru Inga som bäst i röktagen vid de två ugnarna som finnes på 

gårdsplanen. I vardera ugnen var 150 härliga sikar uppradade och just färdiga att tas ut, och 

sedan skickas till Gamlakarleby för vidare befordran till Borgå. 

 - Jag har rökt fisk från barnsben, berättar fru Inga, som är hemma i Sibbo skärgård från en 

avlägsen ö, Kamsholmen. I mitt hem var alla sysselsatt med fiske, och eftersom jag var flicka, 

så befanns jag vara lämpligast att sköta om rökningen. Men det var inte enbart rökning jag 

sysslade med. Ofta var jag med min far och mina bröder ute på fiskefärder långt ut till havs. 

Det var härligt att vara på skötfiske ute på Finska viken sent på höstarna och ibland ända in i 

januari, när isarna tillät sådant. Trevligast var dock naturligtvis om vårarna med de härliga 

morgnarna. Man fick vara tidigt i farten, ty redan klockan 6 skulle vi vara på torget i 

Helsingfors, och före det skulle bragderna vara vittjade.  

 - Fyra bröder är fortfarande fiskare, så nog ligger fiskaryrket liksom i blodet på oss.    

 - Under de senaste åren har jag ibland rökt lite fisk och kött, men hur det nu var, fick 

fiskeriaffärerna reda på mitt rökande och ville ha rökt lite. Och nu har detta mitt rökande 

börjat ta all min tid i anspråk. Just nu är det högsäsong, och flera hundra kg röks dagligen. 

Tidigare i sommar har det varit så där ca 500 kg. Senaste natt var det knappt tid att sova, ty på 

kvällen kom 300 kg och de skulle vara färdigt rökta i dag. Det tar sin tid att rensa, skölja och 

salta en så stor mängd. Eftersom dessa fiskar skulle till Borgå, till hemknutarna, så måste de 

vara särskilt väl rökta.  

- 5 timmar är fiskarna i rökugnen innan de är färdiga. Och det inte vilken ved som helst, som 

man får elda med. Färsk alved ger den rätta röken och rätta värmen, men viktigt är det också 

med luftningen under tiden fiskarna hänger i ugnen. 

  Djupfryst fisk blir rökt fisk 

- En fiskerifirma skall djupfrysa 10.000 kg storsik för rökning i vinter. Och det är arbete att 

tina upp denna mängd i vatten och sedan förvandla till rökt vara. 

 Och att fru Inga trivs i sitt arbete märker man. Hon berättar om de att två rökugnarna som 

finns, är för litet för den mängd, som under högsäsongen ska rökas. Och så måste det byggas 



ett varmt rum omkring ugnarna för at man skall tåla i vinterkölden. Nu står ugnarna utomhus, 

fritt för alla vindar. Och det skulle nog inte annan än den, som från barnsben fostrats med 

havsvindar, tåla. 

 Vi bjuds på en fet rökt sik och kan konstatera att rökningen lyckats utomordentligt väl, ty 

smakligare rökt fisk har vi aldrig smakat. 

 Så kommer en bil med färsk sik och tar den färdigt rökta siken till staden. Så fortsätter arbetet 

dag efter dag, och fru Åbacka får utöva den konst, hon fört med sig till Nedervetil från 

hemmet på Kamsholmen i Sibbo skärgård.  

 (Öb 17.10 -59) 

 

Friidrott ÖID-statistik, Ungdomar 
Spjut 

1) Leif Lerbacka 57.60 

Kula 

3) Leif Lerbaka 13.95 

Tresteg 

6) Boris Wassborr 12.61 

Stav 

5) Boris Wassborr 320 

Slägga 

2) Leif Lerbacka 47.66  - 40.06 

 (Öb 28.10 -59) 

 

 Födelsedag 
 Sjuttiofem år fyllde på måndagen förra affärsmannen Otto Slotte i Gamlakarleby. 

 Otto Slotte är född på Slotte hemman i Nedervetil men redan  1904 inträdde han som 20-

åring på affärsbanan. Han tog då anställning i Trävaruaktiebolaget Yxpila i vars tjänst han var 

till 1913. Detta år flyttade han till Kristinestad för att tillträda en tjänst hos trävarufirman 

Slotte & Lehrbacka. Under första världskriget brukade han fädernehemmanet i Nedervetil 

men återgick till affärsbanan 1919. År 1947 startade han egen mätningsfirma i Gamlakarleby. 

 Otto Slotte har varit ledamot av stadsstyrelsen och suttit som medlem av skogsnämnden och 

andra kommunala nämnder. Han var också en av initiativtagarna till Gamlakarleby älvs 

flottningsförening. 

 Anspråkslöshet, samvetsgrannhet och en omutlig känsla för rättvisa hör till de karaktärsdrag 

som alltid utmärkt honom. 

 Sin bemärkelsedag firade han på annan ort. 

 (Öb 10.11 -59) 

 

Kvarnrem slog pojke i ansiktet. Ena ögat skadat 
 I går kväll när 13-åriga samskoleleven Karl-Gustav Sandbacka var sysselsatt med malning på 

en husbehovskvarn gick remmen av och träffade Karl-Gustav i ansiktet och ögat. Den 

förolyckade fördes till sjukhuset i Gamlakarleby, därifrån han vidarebefordrades till en 

specialist. Fara för synen torde dock inte föreligga.  

 (Öb 22.11 -59) 

 

Myrans skidtävling 
 5 km u 15 år 

1) Lars Lerbacka 

Backhoppning, seniorer 

1) Gunnar Hongell  2) Karl-Johan Lerbacka 



 (Öb 26.01 -60) 

 

DM på skidor 
Backhoppning 

1) Gunnar Hongell 

Kombinerad 

1) Gunnar Hongell 

 (Öb 02.02 -60) 

 

FSSM 
Kombinerad 

2) Gunnar Hongell 

 (Öb 07.02 -60) 

 

FSSM 
Backhoppning 

3) Gunnar Hongell  6) Karl-Johan Lerbacka 

 (Öb 09.02 -60) 

 

Skolskidning 
Gossar u 14 år 

2) Unto Raikula   3) Ossian Wassborr 

Gossar u 12 år 

2) Tarmo Raikula  5) Kaj Taivassalo 

Gossar u 10 år 

1) Kari Taivassalo  4) Peter Nyman 

Flickor ö 13 år 

2) Inga-Britt Åbacka   

Flickor u 13 år 

6) Ingvor Junell 

Flickor u 10 år 

6) Marit Raikula 

Lag, Flickor 

2) Åbacka 

Lag, pojkar 

1) Åbacka 

 (Öb 24.02 -60) 

 

Skolornas nejdtävlingar 
Gossar u 14 år 

7) Unto Raikula 

Lag 

13) Åbacka 

 (Öb 28.02 -60) 

 

Trindsvedespelen 
Gossar u 14 år 

1) Unto Raikula 

 (Öb 03.03 -60) 



 

Gamlakarlebyspelen 
Kombinerad 

1) Gunnar Hongell 

Backhoppning 

2) Gunnar Hongell  11) Karl-Johan Lerbacka 

 (Öb 08.03 -60) 

 

Myrans skidtävling 
Seniorer 

2) Gunnar Hongell 

 (Öb 22.03 -60) 

 

Födelsedag 
 Femtio år fyller i dag verkställande direktören Runar Slotte i Gamlakarleby. 

 Runar Slotte är född i Nedervetil, där han växte upp och gick i folkskola. Sedan besökte han 

mellanskolan i Gamlakarleby, och år 1931 vann han inträde i Vasa handelsskola. Därifrån 

utdimitterades han våren 1932 och fick då tjänst samt delägarskap i sin faders företag M. A. 

Slotte & Co i Gamlakarleby, där han först fungerade som butiksförsäljare och sedan som 

resande försäljare. År 1937 inköptes Gamlakarleby Kromläderfabrik och där blev Runar 

Slotte dess verkställande direktör, en befattning som han alltjämt innehar. 

 Dagens jubilar har även flera förtroendeuppdrag inom vårt lands läderindustri. Sålunda är han 

revisor i Nahkatehtaitten Hankinta Oy och i Nahkateollisuusliitto. Direktionsmedlem är han i 

Joensuun Vuota- ja Nahkakomppania och detsamma var han i motsvarande företag i 

Sordavala så länge det var finländskt. Vidare är han direktionsmedlem för beklädnads Ab 

Hansa i Gamlakarleby. 

 I våra senaste krig deltog Runar Slotte som artilleriunderofficier. Hans nuvarnde militära 

grad år fältväbel. Det kan också nämnas att han blev belönad med frihetskorset av III klass för 

tapperhet - bl.a. sänkte han egenhändigt med artilleri några fientliga fartyg vid Ladoga-kusten 

och förstörde maskingevärsställningar vid Svir. 

 Runar Slotte är förövrigt en varm vän av travsporten, fotbollen och scoutrörelsen. Under 

barndomsåren i Nedervetil var han även mycket intresserad av jordbruk. Han är vidare känd 

som en stor humorist och som en synnerligen vänsäll och tillmötesgående person - en äkta son 

av Karlebynejden. 

 (Öb 30.03 -60).  

 

Vårbruk 
 I Nedervetil är det länge sedan man inledde vårbruket, säger Gunlis Viklund på Lerbacka. 

Många bönder har redan sått havre på kärrjordar och överallt bereder man jorden för sådd. 

Någon större brådska råder det inte ännu, därtill är väderleken alltför torr och nätterna för 

kalla. 

 (Öb 20.05 -60) 

 

Fullgånget pojkfoster hittades i Nedervetil 
 På torsdagskvällen vid 19-tiden gjordes ett kusligt fynd i Nedervetil. Ett fullgånget foster av 

en pojke hittades i ån i närheten av gränsen till Karleby. Fostret togs om hand av polisen och 

kommer att obduceras för att dödsorsaken skall kunna fastställas. 



 I detta skede kan inte polisen säga något om hur fostret har hamnat i vattnet. Inte heller kan 

man säga om fostret någonsin har levat eller om det är frågan om ett dödfött barn. Vid 

obduktionen kommer detta att framgå. 

 Likaså kan polisen inte heller med bestämdhet säga om fostret kastats i ån på det ställe där 

det hittades eller om de har kommit med vattnet från en annan ort. 

 Polisen undersöker saken och hoppas givetvis på allmänhetens bistånd för att snabbt kunna 

klara upp den. 

 (Öb 21.05 -60) 

 

Pojkliket obducerad men protokollet är ännu hemligstämplat 
 Något väsentligt nytt angående makabra likfyndet i Gamlakarleby älv på Nedervetil-sidan i 

närheten av Karleby har ännu inte offentliggjorts. Så mycket meddelar dock myndigheterna 

att obduktionen av liket förrättades på måndagen i Jakobstad av länsläkaren i Vasa län. 

Obduktionsprotokollet har emellertid inte ännu anlänt till myndigheterna i Karlebynejden, 

varför närmare upplysningar saknas. Utlåtande i saken är dock att vänta någon av de närmaste 

dagarna. 

 Som Österbottningen tidigare har berättat var det ett fullgånget foster eller liket av en nyss 

född pojke som senaste torsdag påträffades i älven. Om det hade kastats dit på den plats där 

det påträffades eller om det hade flutit med strömmen från något annat ställe är likaså höljd i 

dunkel än så länge. Likaså är det ännu obekant om barnet var levande eller dött när det 

kastades i älven. 

 (Öb 25.05 -60) 

 

Gossebarnet i Nedervetil kastades levande i älven 
 Som Österbottningen tidigare har meddelat har obduktionen av det i Gamlakarleby älv, på 

Nedervetil-sidan strax invid gränsen mot Karleby, funna barnliket verkställts. 

Obduktionsprotokollet har också numera offentliggjorts och det utvisar att barnet hade 

framfötts levande och efteråt kastats i älven samt dött genom drunkning. Var barnet har 

kastats i älven är däremot ännu helt höljt i dunkel. 

 - Något egentligt nytt har sålunda inte ännu framkommit i samband med et makabra fyndet i 

Nedervetil. Obduktionen har endast gett vid handen att gossebarnet hade fötts levande, 

varefter det hade kastats i vattnet och drunknat, berättar t.f. länsmannen i Karleby distrikt F. 

V. Tammenkukka för Österbottningen. Barnet tycks ha legat rätt länge i vattnet och det är 

därför svårt att avgöra om det har förts med strömmen och i så fall hur lång väg. 

Undersökningarna i saken fortsätter emellertid och man hoppas att småningom finna gåtans 

lösning. 

 Liket av gossebarnet jordfästes och begravdes förövrigt på Kristihimmelsfärdsdagen i 

Nedervetil på socialnämndens försorg. Vid jordfästningen talade kyrkoherde Hedman och 

riktade sig därvid till föräldrar och blivande föräldrar samt uttalade sin förundran över att det 

kan finnas människor med sådana instinkter att de kan dränka ett nyfött barn.  

 - Det är något upprörande i detta som måste angå alla. Vad är det som gjorde att en mor 

kunde handla på detta sätt, undrade kyrkoherden. 

 (Öb 28.05 -60) 

 

Födelsedag 
Sjuttio år fyller i dag ordföranden i Oy Epilän Nahkatehdas Ab:direktion och dess 

verkställande direktör kommerserådet Hugo Sandbacka. 

 Han föddes i Nedervetil som garvarson. Efter genomgångna studier arbetade han först i sin 

faders garveri, men övergick år 1911 till hudbranschen. Under åren 1916 -1920 ägde han 

Nakkila läderfabrik och därefter till år 1925 Viiala läderfabrik, vilken han nämnda år sålde till 



Aaltonen Kenkätehdas Oy. Därefter köpte han i Epilä i Tammerfors Ab Kromnahkatehdas 

Oy, vars firmanamn ändrades till nuvarande Oy Epilän Nahkatehdas Ab. Hans ägande fabrik 

har under Sandbackas ledning vuxit till en av landets största tillverkare av ovanläder i vars 

produktionsprogram ingått sådana för vårt land sällsynta specialiteter som tillverkningen av 

chevrian och lackläder, av vilka främst det senare men även annat läder tidigare exporterats.  

 Kommerserådet Sandbacka deltog på många sätt i läderindustrins samarbete, bl.a. som 

styrelsemedlem i Nahkatehtaitteen Hankinta Oy och Siuru Oy. Han var ledamot av styrelsen 

för Finlands läderindustriförbund åren 1933 - 1942. År 1952 kallades han till förbundets 

hedersordförande. 

 Kommerserådet Sandbacka har även i hög grad deltagit i annan affärsverksamhet och 

fungerar som bäst som styrelsemedlem i Försäkringsbolaget Tarmo, som kontrollant vid 

Kansallis-Osake-Pankkis Tammerfors-Epilä-kontor, som ordförande i direktionerna för Ab 

Hud- och Skinnkompaniet samt Epilän Konepaja och som direktionsledamot i Ab Finska 

Pälsfabriken. 

 Utöver sin affärsverksamhet har kommerserådet Sandbacka på ett anmärkningsvärt sätt 

deltagit i arbetet för den kristliga folkupplysningen. Som en erkänsla för sin insats i industrin 

tilldelades han år 1951 titeln kommerseråd. 

 Kommerserådet Sandbacka tillbringar sin bemärkelsedag på resa. 

 (Öb 05.06 -60) 

 

Friidrott i Terjärv 
Längd 

2) B. Aurén 

 (Öb 09.06 -60) 

 

Juniortävling 
Pojkar u 11 år 

Längd 

1) Ralf Sandbacka  2) Peter Nyman 

60 m 

1) Ralf Sandbacka  2) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 

Längd 

3) Jonny Hansell 

60 m 

2) Jonny Hansell 

Kula 

3) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 

60 m 

3) Ossian Wassborr 

Längd  

3) Ossian Wassborr  5) Karl-Gustav Sandbacka 

Kula 

4) Ossian Wassborr 

 (Öb 17.06 -60) 

 

Juniortävling 
Pojkar u 11 år 

60 m 



1) Ralf Sandbacka  3) Peter Nyman 

Längd 

1) Ralf Sandbacka  3) Peter Nyman 

Kula 

2) Ralf Sandbacka 

Pojkar u 13 år 

Längd 

1) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 

Längd 

3) Ossian Wassborr 

60 m 

2) Ossian Wassborr 

Kula 

3) Ossian Wassborr 

 (Öb 19.06 -60) 

 

Friidrott Myran - GIF 
100 m 

3) Bo Aurén 

Stav 

3) Boris Wassborr  6) L Lerbacka 

Längd 

2) Bo Aurén   

1500 m 

4) Fingal Sjelvgren 

Spjut 

1) Leif Lerbacka 

 (Öb 24.06 -60) 

 

Friidrott, Kelviå 
Spjut 

2) Leif Lerbacka 

 (Öb 05.07 -60) 

 

Friidritt Myran - TUS 
200 m 

6) Bo Aurén 

1500 m 

3) Fingal Sjelvgren 

Stav 

3) B Wassborr   6 L Lerbacka 

Längd 

2) Bo Aurén 

Spjut 

1) L Lerbacka 

 (Öb 07.07 -60) 

Ria brann på Åbacka 
 På Åbacka for blixten våldsamt fram. Hos Erik och Lars Ahlström antände blixten en ria och 

en sädesbod. I ribyggnaden förvarades fem par stockslädar. De nyaste köpt senaste vinter och 



kostade 30.000 mk. En kapcikel, slåttermaskin jämte mycket annat blev lågornas rov. I 

sädeboden förvarades säd men inte i stora mängder. Genast efter blixtnedslaget rusade båda 

bröderna till huset och skulle rädda något. Men på ett ögonblick stod huset i full låga. Erik 

höll redan i framsläden och hade bara att dra ut den och så föll en bjälke ner från taket och 

sedan var det hänt. Brandbilen kom genast till platsen, men det tog sin tid innan man blev 

herre över elden. Då var redan allting förstört. 

 Men inte nog med detta. En bit från ribranden slog blixten ned i en lada, som just var fylld 

med hö, som också brann ned. Ladan tillhörde Gunnar Nyman. 

 (Öb 19.07 -60) 

 

Friidrott, DM 
Slägga 

2) Leif Lerbacka 

Spjut 

4) Leif Lerbacka 

 (Öb 19.07 -60) 

 

Dödsfall 
Otto Slotte död. 

 På tisdagen avled under sitt arbete i Himango Otto Slotte i en ålder av närmare 76 år. 

 Otto Slotte var född på Slotte hemman i Nedervetil men redan  1904 inträdde han som 20-

åring på affärsbanan. Han tog då anställning i Trävarubolaget Yxpila i vars tjänst han var till 

1913. Detta år flyttade han till Kristinestad för att tillträda en tjänst hos trävarufirman Slotte & 

Lerbacka. Under första världskriget brukade han fädernehemmanet i Nedervetil men återgick 

till affärsbanan år 1919.År  1947 startade han en egen mätarfirma i Gamlakarleby.  Otto Slotte 

har varit ledamot av stadsstyrelsen och suttit som medlem av skogsnämnden och andra 

kommunala nämnder. Han var också en av initiativtagarna till Gamlakarleby älvs 

flottningsförening. 

 Anspråkslöshet, samvetsgrannhet och en omutlig känsla för rättvisa var karaktärsdrag som 

alltid utmärkte honom. 

 Han sörjes närmast av maka samt barn och barnbarn. 

 (Öb 20.07 -60) 

 

Rågskörden blir god i år. Första skylarna rests. Mer råg borde odlas 
  Att hösten närmar sig på allvar blev man medveten om i Nedervetil härom dagen då de 

första rågskylarna för året uppenbarade sig. Det var Sven Johnsson och Ingvald Plogman som 

satte "skäran i råghalmens mull", som det heter i visan. Den ena skylen efter den andra reste 

sig innan fotografen hann fram med sin kamera hade skäran lagts åt sidan och de sista 

omfamningarna av de stiliga rågskylarna återstod. 

 - Rågen blir rätt bra i år, påstår Sven Johnsson. Kanske halmen är något finare i år, men det 

beror på det myckna regnet. Vi odlar alldeles för lite råg, enligt min åsikt, här i våra trakter. 

Kölden kommer så ofta och förstör våra skördar, men rågen som är så tidig, tar nästan aldrig 

någon skada av de tidiga frostnätterna. Visserligen blir hektarskörden något mindre än andra 

sädesslag, men rågen är så mycket kraftigare. Och skall man ha gott bröd så måste det vara 

råg med. Det är främst som brödsäd vi för vår del odlar råg.  

 - För att få bra rågskörd borde man ha trädesåkrar som förr. Då får man åkrarna i skick, när 

man kan bruka dem under sommaren, och rågsådden kan ske i rätt tid. Dessutom blir skörden 

så mycket större. Nu odlar vi här rågen på backåkrar för det mesta, men man kan få goda 

skördar också på kyttland, sedan thomasslagg igen kan erhållas. Och när man plöjer vallarna 

kan rågen också där sås i rät tid.  



 - Jag för min del tror på rågen, slutar herr Johnsson sin utläggning, innan han tar sin skära 

och vandrar hemåt. 

 (Öb  07.08 -60) 

 

Friidrott, Myrans juniorer 
Pojkar u 11 år  

60 m 

2) Peter Nyman 

Kula 

3) Måns Hansén 

Längd 

3) Peter Nyman 

 (Öb 07.08 -60) 

 

Friidrott, Myrans juniorer 
Pojkar u 11 år  

60 m 

2) Ralf Sandbacka  3) Peter Nyman 

Kula 

3) Peter Nyman 

Längd 

2) Peter Nyman  3) Ralf Sandbacka   

Pojkar u 13 år 

Längd 

3) Jonny Hansell 

60 m 

3) Jonny Hansell 

Kula 

3) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 
Längd 

3) Ossian Wassborr 

60 m 

3) Ossian Wassborr 

 (Öb 10.08 -60) 

 

Friidrott Myran - Kronan 
Pojkar u 11 år 

60 m 

1) Ralf Sandbacka  4) Peter Nyman 

Längd 

2) Peter Nyman  4) Ralf Sandbacka 

Kula 

5) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 
Längd 

1) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 
60 m 

5) Ossian Wassborr 



Längd 

3) Ossian Wassborr 

Pojkar u 17 år 

4) Lars Lerbacka  5) Kurt -Erik Sandbacka  6) Bertel Wassborr 

Längd 

1) Lars Lerbacka  5) Kurt-Erik Sandbacka  6) Bertel Wassborr 

Kula 

6) Lars Lerbacka 

 (Öb 13.08 -60) 

 

Dödsfall 
 Hugo Sandbacka 

 Den 12 augusti avled i Tammerfors kommerserådet Hugo Sandbacka i en ålder av 75 år.  

 Kommerserådet Sandbacka föddes i Nedervetil som garvarson. Efter genomgångna studier 

arbetade han först i sin faders garveri, men övergick år 1911 till hudbranschen. Under åren 

1915 - 1920 ägde han Nakkila läderfabrik och därefter till år 1925 Viiala läderfabrik, vilken 

han nämnda år sålde till Aaltosen Kenkätehdas Oy. Därefter löpte han Epilä i Tammerfors Ab 

Krominahkatehdas Oy vars firmanamn senare ändrades till Oy Epilän Nahkatehdas Ab. 

 Hans ägande fabrik har under kommerserådet Sandbackas ledning vuxit till en av landets 

största tillverkare av ovanläder i vars produktionsprogram ingått sådana för vårt land sällsynta 

specialiteter som tillverkningen av chevrean och lackläder, av vilka främst det senare men 

även annat läder tidigare exporterades. 

 Kommersåret Sandbacka deltog tidigare på många sätt i läderindustrins samarbete, bl.a. som 

styrelsemedlem i Nahkatehtaitten Hankinta Oy och Siuru Oy. Han var ledamot av styrelsen 

för Finlands Läderindustriförbund åren 1933 -1942 och 1951 kallades han till förbundets 

hedersordförande. 

 Kommerserådet Sandbacka har även i hög grad deltagit i annan affärsverksamhet och 

fungerade även som styrelsemedlem i Försäkringsbolaget Tarmo, som kontrollant vid 

Kansallis-Osake-Pankki Tammerfors-Epilä kontor, som ordförande i direktionerna för Ab 

Hud- & Skinnkompaniet samt Epilän Konepaja och som direktionsmedlem i Ab Finska 

Pälsfabriken. 

 Utöver sin affärsverksamhet har kommerserådet Sandbacka på ett anmärkningsvärt sätt 

deltagit i arbetet för den kristliga folkupplysningen. 

 Som erkänsla för sin insats i industrin tilldelades han år 1951 titeln kommerseråd  

 (Öb 14.08 -60) 

  

Nedervetilbo hade tvillingbror i lungan! 
Sensationellt sjukdomsfall. Operation gav klart besked 

 Att ha en tvillingbor i ena lungan under 30 år hör inte till vanligheten precis men det är 

möjligt. När Tyko Aspvik, hemma i Nedervetil, skulle opereras för lungcancer i Helsingfors 

hittade man en tvillingbror i lungan. Professorn som utförde operationen berättade att detta 

fall är det enda i sitt slag i Europa. Tvillingbrodern i lungan var 15 cm lång och huvudet, som 

var stort som ett plommon. Den förvaras nu i universitets samlingar. 

 Men vägen till operationsbordet i Helsingfors var lång och mödosam för Tyko Aspvik, ty 

inga läkare hade kunnat konstatera vad den mörka fläcken på lungan orsakades av. Redan i 

folkskolan kunde skolläkaren konstatera att ena lungan hade en mörk fläck, men 

hälsotillståndet var gott och några menliga verkningar märktes inte förrän för något år sedan. 

Helt plötsligt kunde Tyko bli medvetslös och medvetslöshetstillståndet kunde vara flera 

timmar. 



 Det var då som läkarbesöken begynte. Medicin som motverkade medvetslösheten kunde 

erhållas men ibland kom sjukdomsfallen  så plötsligt att Tyko inte ens hann ta fram 

medicinen. Så gick det en gång när han tillsammans med sin far körde stockar. Han kände att 

det fordrades medicin och satte handen i fickan men så föll han i sitt medvetslösa tillstånd. 

Han fick inte fram medicinen utan låg hjälplös bredvid släden. Han var som vanligt medveten 

om vad som inträffat men kunde inte ens röra ett finger eller få fram ett ljud. Fadern lyfte 

honom på släden och körde hem. När han fick av sin medicin fick han känslorna och kraften 

tillbaka. 

   Operera eller inte? 

 Den mörka fläcken på lungan hade alla läkare kunnat konstatera och man trodde sig förmärka 

en liten förändring. Han intogs på sanatorium, fick pass, och gick upp 13 kg i vikt på 10 

veckor, men fläcken på lungan snarare förstorades än förminskades. Nu kom misstankar på 

lungcancer och för den skull ordinerades operation. En lungcanceroperation är ingen leksak 

och Tyko Aspvik var fundersam om han skulle låta sig opereras, ty tre personer som en kort 

tid tidigare hade opererats hade dukat under. Han stod inför ett svårt avgörande. Han var på 

permission till Nedervetil och övervar då en begravning när en av hans kamrater från 

sjukhuset som hade dött efter en lungcanceroperation begrovs. Trots beslöt Tyko ge sitt 

tillstånd till operation. Åt hustrun och föräldrarna berättade han om den förestående 

operationen för att inte oroa dem i onödan. 

  Operationen ingen lustfärd 

 Färden till Helsingfors var ingen lustfärd. Det tog på krafterna såväl psykiskt som fysiskt. 

Men det gick, berättar Tyko och småler på sitt förnöjsamma sätt. Efter operationen var det en 

hel mängd läkare som ville höra om det unika fallet. Alla ville höra om symptomen och han 

fick berätta om och om igen. Långsamt kom krafterna tillbaka. Ett 60 cm långt ärr kunde 

Tyko framvisa som ett synligt märke efter den svåra operationen.  

 Tyko Aspvik hade inte velat oroa de där hemma om det svåra som förestod honom. På fjärde 

dagen tyckte han sig ha fått så mycket krafter att han att han skulle kunna skriva och berätta 

om händelsen. Han begärde skrivtillbehör och skulle börja sin skrivning. Datum och 

veckodag hade han naturligtvis glömt, men det gick att fråga. Han hörde tydligt att de sade att 

det var lördag och så skulle han skriva. Men han kunde inte förmå sig att skriva lördag, utan 

det blev tisdag  - hur han än försökte. Långt brev var det inte han skrev. Blott fyra ord - "är 

opererad och lever" - men ändå räckte brevskrivandet hela dagen och hela arken blev fullt. 

Bokstäverna blev stora fast han försökte förminska dem. Hjärnan och handen var liksom två 

skilda begrepp. 

 Efter 10 dygns sjukhusvistelse skulle han resa tillbaka till sanatoriet. Nu var läkarna 

medvetna om att det inte var lungorna som hade fel, och han skulle inte få intagas på 

sanatoriet länge eftersom lungorna var friska. Men Tyko Aspvik resonerade som så; har jag 

inte smittats under de 10 veckor tidigare, så skall det också gå de två veckor jag är i behov av 

sjukhusvård. 

 Nu är Tyko Aspvik hemma och mår så gott som någonsin tidigare. Sex månaders vila från 

allt arbete är han ordinerad. 

 - Men det ser ut som om jag skulle bli bättre än någonsin. 

 (Öb 17.08 -60) 

 

Friidrott, Kronan - Myran 
Pojkar u 11 år 

60 m 

3) Ralf Sandbacka  4-6) Peter Nyman 

Längd 

1) Peter Nyman  5) Ralf Sandbacka 



Kula 

4) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 

60 m 

4) Jonny Hansell 

Längd 

1) Jonny Hansell  6) Lars Lillkåla 

Kula 

6) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 

Längd 

5) Ossian Wassborr 

Pojkar u 17 år 

100 m 

4) Kurt-Erik Sandbacka  5) Lars Lerbacka  6) Bertel Wassborr 

Längd 

3) Kurt-Erik Sandbacka  5) Lars Lerbacvka  6) Bertel Wassborr 

Kula 

5) Lars Lerbacka  6) Kurt-Erik Sandbacka 

 (Öb 27.08 -60) 

 

Friidrott, TUS - Myran 
Pojkar u 11 år 

Längd 

3) Peter Nyman  4) Ralf Sandbacka 

Kula 

6) Peter Nyman 

60 m 

2) Ralf Sandbacka  4) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 

Längd 

4) Jonny Hansell 

60 m 

5) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 

Längd 

4) Ossian Wassborr 

60 m 

4) Ossian Wassborr 

Pojkar u 17 år 

Längd 

4) Lars Lerbacka  5) Kurt-Erik Sandbacka  6) Bertel Wassborr 

100 m 

4) Bertel Wassborr 5) Lars Lerbacka  6) Kurt-Erik Sandbacka 

Kula 

6) Kurt -Erik Sandbacka 

 (Öb 01.09 -60) 

 

Skoldistrikten i Nedervetil skall sammanslås till tre 



 Kommunalfullmäktige i Nedervetil diskuterade ingående skoldistriktsindelningen i 

kommunen vid sitt sammanträde i går. Denna diskussion gällde blott för att kunna ge 

skolnämnden direktiv vid uppgörandet av skolstadgan som inom detta år måste vara klar. Som 

grund för diskussionen förelåg olika alternativ utarbetade av en därtill tillsatt skolkommitté. 

 Kommunstyrelsen förslog för godkännande av skolkommitténs andra alternativ där en 

sammanslagning av Murick och Åbacka skoldistrikt förelåg. De högre klasserna skall 

undervisas i Åbacka folkskolas och de lägre klasserna i Murick folkskolas lokaliteter. Detta 

förslag godkändes av fullmäktige med den förändringen att de båda skolorna verkar som 

tidigare och en sammanslagning av skolorna sker när en ny skola är byggd på Salobacka eller 

i dess omedelbara närhet. 

 (Öb 20.10 -60) 

 

Födelsedag 
 Femtio år fyller i dag i Nedervetil yngre byggmästare i Gamlakarleby 

lantbruksingenjörsdistrikt Gilmar Mattias Ånäs. 

 Han är född i Norrby i Nedervetil och avlade sin examen år 1933 i industriskolan i Vasa. 

Dessutom har han genomgått bl.a. en Hermodskurs år 1946 samt flera kortare kurser. 

 Som byggmästare tjänstgjorde han åren 1933 - 1941 som e.o. byggmästare i Vasa Väg- och 

Vattendistrikt varvid han speciellt utförde brobyggen och sprängningsarbeten. År 1934 - 1935 

fungerade han som ansvarig byggmästare vid byggandet av Haavisto byväg. År 1941 

utnämndes han till e.o. byggmästare i Gamlakarleby lantbruksingenjörsdistrikt och 1951 till 

yngre byggmästare i samma distrikt. 

 I Gamlakarleby lantbruksingenjörsdistrikt har byggmästare Gilmar Ånäs främst fungerat som 

ansvarig byggmästare vid olika torrläggningsföretag i Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Kaustby 

och Evijärvi kommuner. 

 Bland annat har han skött upprensningen av Kronoby å i Kronoby, Terjärv och Vetil 

kommuner. För närvarande pågår bl.a. upprensningen av Dragån där hans mångåriga 

erfarenhet så väl behövs. Med stort intresse har han gått in för sina uppgifter. Detta har också 

givit honom en sällsynt förmåga att behärska de svårigheter som ofta yppar sig på 

arbetsplatserna.  

 Hösten 1955 var problemet den hårda moränen i Kronoby å. Moränen betvingades med 

byggmästare Ånäs eget "rörborrningssystem" för vilket han senare erhållit patent. Han är 

också specialist på dammbyggarens svåra konst. 

 I det kommunala arbetet har han som fullmäktige deltagit i över tio år och fungerar som 

närvarande som viceordförande. Vid senaste kommunalval kom han in med de flesta rösterna. 

Det är Gilmar Ånas grundlighet som kommit väl till pass vid många tillfällen.  

 I vinterkriget och fortsättningskriget har han deltagit bl.a. som befästningsbyggmästare, år 

1944 i IR 61. 

 Jakt och jaktvård har varit Gilmar Ånäs främsta fritidsintressen. Sålunda har han inom 

Nedervetil Jaktvårdsförening olika ledande poster. För närvarande är han föreningens 

ordförande, - även sitt lilla jordbruk Smörtorp på Åbacka sköter han med omsorg och intresse, 

liksom han också har gjort sig känd som en driftig och kunnig fackman i byggmästarens yrke. 

 Herr Ånäs firar sin bemärkelsedag på annan ort, och han har undanbett sig all uppvaktning 

med anledning av jubiléet. 

 (Öb 20.10 -60) 

 

Lantbruksklubben 
 Klubbmedlemmarna fick pris bl.a: Gun Nyman, Ann-Britt Hansell, Maj-Len Storbacka. 

 Priser i stämplingstävlan erhöll: Ralf Sandbacka, första pris, Peter Sandbacka, tredje pris. 

 (Öb 28.10 -60) 



 

Tre skoldistrikt i Nedervetil. Minoriteten röstade för fler 
 Kommunalfullmäktige i Nedervetil slutligbehandlade vid torsdagens sammanträde 

skolstadgan. Skolnämnden hade i samråd med folkskolinspektorn uppgjort ett förslag enligt 

de direktiv fullmäktige har gett vid ett tidigare hållet sammanträde. 

 Enligt detta skulle Murick och Åbacka distrikt sammanslås till ett distrikt och en ny skola 

uppföras på Salobacka. Heimbacka distrikt skulle sammanslås med Tast distrikt medan 

tidigare Murick och Åbacka distrikt blir Nederby distrikt. 

 I övergångsstadgandet intogs också en paragraf  om att Åbacka och Murick distrikt skulle 

fortsätta att verka som hittills, med bevarande av distriktens självständighet. När den nya 

skolan på Salobacka har inlett arbetet och har för tre lärare föreskrivet minimiantal elever och 

dessutom i distriktet finns tillräckligt antal elever för skola med två lärare kan Åbacka skola få 

arbeta som skola med två lärare. 

 (Öb 25.11 -60) 

 

Karlebynejdens Lucia 
Årets Lucia-val slog fjolårets i många avseenden. Såväl insamlingssumman , antalet avgivna 

röster och nyvalda lucians röstetal överträffade 1959 års val. Hela 2642 röster kunde räknas 

samman och dem erhöll nr ett det största antalet, nämligen 814. Öb:s och Karlebynejdens 

Lucia blev därför 16-åriga Inger Store från Nedervetil 

  ---- 

 Och Lucia själv, glada, rara, och av den stora röstsiffran att döma, omtyckta Inger Store 

kommer säkert att uppfylla de plikter hon åläggs på ett för Lucia värdigt och vackert sätt. 

 Inger är 16 år och hennes hemadress är Pelo i Nedervetil. Den 4 mars nästa år blir hon 17 år, 

vilket betyder att hon är ett par månader yngre än sina båda tärnor. Inger har en bror som dock 

numera är bosatt i Sverige varför hon ensam får rå om föräldrarna. 

 Inger hittar vi om dagarna i M. A. Junells affär i Murick, Nedervetil. Där säger hon sig trivas 

fint och just nu har hon inga planer för framtiden. I ett år tjänstgjorde hon i en affär här i 

staden och att hon var omtyckt av kunderna var lätt att döma av det stora antal röstsedlar med 

siffran ett som samlades just från de trakter där Inger jobbade. Sextonåriga Inger har hunnit 

med mycket; i ett år tjänstgjorde hon också som barnvakt i en familj på Kyrkbacken. Hon 

trivdes med barnen och att de trivdes med glada Inger vågar vi med säkerhet påstå. 

 Lucia-Inger tycker om musik och litteratur men säger sig tycka uppriktigt illa om kattor! 

 (Öb 10.12 -60) 

 

Frågetävlingen "Vårt land" 
5) Kurt-Erik Sandbacka 

 (Öb 08.01 -61) 

 

Skidtävling 
Pojkar u 12 år 

4) Peter Nymna 

Pojkar u 14 år 

1) Lars Lillkåla 

 (Öb 26.01 -61) 

 

Krock i går på Pelostranden 
 Vid 19.20-tiden på torsdag kväll inträffade i Nedervetil på Pelo-stranden en liten 

trafikolycka. Två bilar kolliderade, Wolkswagen-bilen YO 914 kom från Pelo byväg och 



skulle köra upp på Jyväskylävägen och svänga mot Terjärv. I samma ögonblick kom lastbilen 

YM-472 i samma färdriktning och en kollision var oundviklig. Inga personskador uppstod vid 

krocken, men personbilen fick bakre delen intryckt varvid det kan hända att motorn fick ett 

större fel. Lastbilen klarade sig med mindre skador och dikeskörning. 

 (Öb 27.01 -61) 

 

Skidtävling 

Pojkar u 10 år 

2) Gustav Raak 

Pojkar u 12 år 

2) Peter Nyman 

Pojkar u 14 år 

1) Lars Lillkåla 

 (Öb 07.02 -61) 

 

Födelsedag 
 Femtio år fyller i dag bonden Verner Vilhelm Slotte i Slotte, Nedervetil. 

 Vilhelm Slotte är en intresserad jordbrukare och trivs väl med sitt yrke. I våra båda senaste 

krig var Vilhelm Slotte med och innehade sergeantsgrad och vakans. Slotte har varit 

intresserad av brandskydd och innehaft brandchefsposten i kommunen. Åbacka 

folkskoldirektion har jubilaren tillhört under en följd av år. 

 (09.02 -61) 

 

Skidtävling 
Pojkar u 10 år 

3) Gustav Raak 

Pojkar u 12 år 

3) Peter Nyman 

Pojkar u 14 år 

1) Lars Lillkåla 

Backe 

2) Gunnar Hongell 

 (Öb 14.02 -61) 

 

Trindsvedespelen 
Gubbar 

1) Gunnar Hongell  6) Henrik Byggningsbacka 

Pojkar u 12 år 

5) Tarmo Raikula 

Pojkar u 14 år 

4) Atle Aspvik 

 (Öb 21.02 -61) 

 

Rågpremiering 
 Som andra i ordningen premierades  

2) Carl-Johan Sandbacka   9) Åke Storbacka 

 (Öb 26.02 -61) 

 

Födelsedag 



 Sjuttio år fyller i dag affärsmannen Ilmari Lindeberg i Nedervetil. 

 Herr Lineberg är född och fostrad i Helsingfors där han var verksam som affärsman tills han 

för ett tiotal år sedan flyttade till Nedervetil. Sångintresserad som herr Lindeberg alltid har 

varit har han sjungit med i olika körer främst då i manskvaretten. Han uppträdde ofta som 

solosångare i yngre dagar. Bemärkelsedagen tillbringar jubilaren på resa. 

 (Öb 02.03 -61) 

 

Gamlakarlebyspelen 
Kombinerad 

3) Gunar Hongell 

 (Öb 14.03 -61) 

 

Födelsedag 
 Femtio år fyller i dag montören Bertel Gustav Ahlskog i Nedervetil. 

 Bertel Ahlskog verkade som bonde på hemgården på Ahlskog tills han genomgick 

slöjdskolan i Kvevlax metallavdelning 1936 -1937. Sedan dess har han utövat montörens 

yrke, främst då som värmeledningsinstallatör. Vid sidan av sitt egentliga yrke har Bertel 

Ahlskogs krafter tagits i anspråk inom olika verksamhetsområden. Han tillhör Karlebynejdens 

andelslags direktion och har tillhört olika nämnder inom det kommunala livet. Han har även 

verkat som ordförande för kommunalfullmäktige i Nedervetil. Sång- och musikintresserad 

som Bertel Ahlskog är, har han varit ordförande för sångföreningen i ett 20-tal år och han 

tillhör sedan några år Karlebynejdens Sång- och Musikförbund vars viceordförande han är. 

Krigsinvalidernas brödraförbunds Terjärv-Nedervetil lokalavdelnings ordförande har han varit 

i många år. Det är med friskt humör och goda krafter dagens jubilar börjar sitt andra halvsekel 

och många vänner kommer att trycka den humoristiska Bertels hand på hans 

bemärkelsedagen. 

 (Öb 05.04 -61) 

 

Vårflödet i Nedervetil något lägre än normalt 
 I centrum av Nedervetil har vattenståndet denna vår hållit sig under det normala för årstiden. 

På en del ställen har översvämningar dock förekommit. Området nedanför Slotte-gårdarna 

mot ån ligger fortfarande under vatten. 

 (Öb 03.05 -61) 

 

Friidritt, juniorer 
Pojkar u 11 år 

Längd 

1) Peter Nyman 

Kula 

2) Peter Nyman 

60 m 

1) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 

Längd 

1) Jonny Hansell 

Kula 

1) Jonny Hansell 

60 m 

1) Jonny Hansell 

Pojkar u 17 år 



60 m 

1) Bertel Wassborr 

Längd 

1) Bertel Wassborr 

 (Öb 08.06 -61) 

 

Friidrott i Gamlakarleby 
Spjut 

3) Leif Lerbacka 

 (Öb 13.06 -61) 

 

Friidrott Myran - Drott 
Kula 

2) Leif Lerbacka 

400 m 

3) Fingal Sjelvgren 

Stav 

1) Boris Wassborr 

Längd 

3) Bo Aurén 

Spjut 

1) Leif Lerbacka 

 (Öb 17.06 -61) 

 

Friidrott Munsala - Myran 
100 m 

5) Boris Wassborr 

400 m 

2) Fingal Sjelvgren 

1.500 m 

4) Fingal Sjelvgren 

Stavhopp 

1) Boris Wassborr  5) Leif Lerbacka 

Spjut 

1) Leif Lerbacka 

Längd 

4) Boris Wassborr 

Kula 

6) Leif Lerbacka 

 (Öb 23.06 -61) 

 

Trafikvettstävling 
Flickor 

9) Anita Pelander 

Pojkar 

8) Per Lillkåla 

 (Öb 27.06 -61) 

 

Högmjölkande Nedervetil-ko 



 Högstmjölkande kon Lilja AA, ägare Martin Ahlskog. Produktion under kontrollåret 1960-61 

5.246-136-250-4,8. 

 (Öb 29.06 -61) 

 

Friidrott Myran - TUS 
Pojkar u 11 år 

60 m 

2) Peter Nyman  5) Per Lillkåla 

Längd 

1) Peter Nyman  5) Per Lillkåla 

Kula 

3) Peter Nyman 

Pojkar u 13 år 

60 m 

2) Jonny Hansell 

Längd 

2) Jonny Hansell 

Kula 

4) Jonny Hansell 

Pojkar u 15 år 

60 m 

1) Erland Forsberg  2) Ossian Wassborr 

Längd 

1) Ossian Wassborr  2) Erland Forsberg 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

Pojkar u 17 år 

Längd 

5) Bertel Wassborr 

 (Öb 08.07 -61) 

 

Friidrott Ungdoms-DM 
Stav 

3) Boris Wassborr 

 (Öb 16.07 -61) 

 

Friidrott Ungdoms-DM 
Längd 

1) Boris Wassborr 

 (Öb 18.07 -61) 

 

Friidrott Ungdoms-SFIM 
Stav 

3) Boris Wassborr 

 (Öb 26.07 -61) 

 

Friidrott DM 
Slägga 

4) Leif Lerbacka 



Spjut 

1) Leif Lerbacka 

Stav 

3) Boris Wassborr 

 (Öb 01.08 -61) 

 

Planerade stanna tre år - blev borta 32! 
 Att efter 32 års bortavaro i USA återkomma till hemlandet och ett eget hem är en upplevelse, 

som är svårt att beskriva. Allt detta fick Karl Slotte i Nedervetil denna vår. När äldsta sonen 

Lars mötte i Helsingfors, kände fadern inte igen sin son, men det gjorde däremot sonen. Inte 

underligt, ty sonen var 12 år, när fadern reste och hade under de 32 åren ändrat utseende rätt 

betydligt. Fru Elvira reste för 7 år sedan och återvände samtidigt med maken. 

 - Det blev en lång vistelse i Amerika. Jag hade planer på att stanna 3 år på sin höjd. När jag 

reste 1929, och sedan återkomma. Men allt gick inte enligt beräkningarna. Kort efter min 

ankomst till dollarlandet blev det hårda tider. Arbete stod inte till buds någonstans. Det var att 

vandra längs vägarna utan pengar och få något tillfälligt jobb för att få pengar till mat. Bättre 

blev det sedan närnödhjälpsarbete kunde fås. Inkomsten var inte stor, men man klarade 

livhanken. Arbetet var tungt. Vi grävde vattenledningsdiken med manskraft. Jag som på kort 

tid hade tänkt få stora pengar fick nog se mina drömmar totalt grusade. 

 - Bättre tider stundade dock. Jag tjänstgjorde som bilmekaniker i 5 år och fick sedan 

anställning i Svenska Lutherska hemmet i New York, vilken tjänst jag sedan innehade i 22 år. 

Jag verkade som reparatör. Och hela denna tid var en angenäm tid. Här kom jag i beröring 

med angenämt folk, som visste vad de ville i livet. Det var främst missionärer, som samlades 

här innan de reste ut till sina missionsfält i olika delar av världen, och hit kom de efter sina 

resor. Särskilt grundläggaren till hemmet och hans fru var strålande människor, som det finns 

få av i denna världen. 

 Fullt med arbete var det i hemmet för mig att hålla allting i skick. Det fanns 100 rum i 

hemmet, som skulle målas och tapetseras och dessutom skulle jag utföra alla reparationer och 

snickeriarbeten. Det var fullt jobb och jag trivdes. Och när sedan hustrun kom blev det riktiga 

glansdagar. 

 Tanken på hemmet och hembygden levde varm hela tiden. Jag visste ju att de båda sönerna 

och dottern hade det bra men jag önskade dock komma hem se och känna på allt det som jag 

lämnat i hemlandet. Trots att hustrun och jag båda trivdes så bra, så stod längtan brinnande 

liksom i Topelius berättelse om björken och stjärnan. 

 När jag fick pension, blev den länge drömda hemresan verklighet. Och underbart var det att 

resa. Jag har alltid varit intresserad av att se mig om i världen och nu fick jag på nytt stifta 

bekantskap med nya vyer, medveten om att det bar hemåt. En regnig och kall dag var det när 

Gripsholm lade till i Helsingfors hamn och vi var framme. Något vackert hade hemlandet inte 

att bjuda på innan vi kom till hemknutarna. Då var det allting fått annat liv Men allt tyckte jag 

hade blivit så smått. Hemgården och Matisas som verkade som stora palats innan jag reste 

hade krympt. Det här kan inte vara Slotte by var min kommentar. Nu har jag blivit hemvan 

och finner att jag är hemma på Slotte. 

 - Konstigt var det förstås att träffa människor här hemma. Jag var medveten om att det var 

folk, som jag borde känna, men jag kände igen knappast en enda. Inte ens mina yngre bröder 

och systrar igenkände jag. Det var nog att vara för länge borta från sina egna. Man var som en 

främling i sin egen hembygd. 

 - Här hemma har de det alla så bra, att de inte kan ha det bättre. Alla bor i modernt inredda 

hem och bilar har de flesta. Det har ändrats mycket till det bättre under denna tid., Men 

Gamlakarleby har blivit så finskt, sedan jag reste. Det kan jag inte smälta. 



- Ja, det blir att vara här hemma en tid, senare i höst reser vi tillbaka för en tid för att sedan 

återkomma och slå våra boplatser för alltid i hemlandet. Var vi bygger vår gård har vi ännu 

inte bestämt, men att vi återkommer om vi har hälsan i behåll är klart. 

 (Öb 02.08 -61) 

 

Långtradare körde på ko 
 En långtradare körde på en ko vid Sandbacka i Nedervetil. Det var Rudolf Lerbackas djur 

som härvid skadades, dock inte så svårt att den måste avlivas. Olyckan inträffade vid 17.15-

tiden, då långtradaren YV-196 var på väg från Gamlakarleby mot Jyväskylä och vid 

Sandbacka körde förbi en flock på 9 kor som fördes hem från beteshagen. En av korna sprang 

då plötsligt över vägen och hamnade framför bilen. 

 (Öb 06.08 -61) 

 

Lantbruksklubben, skogsfärdighet 

Pojkar u 12 år 

2) Carl-Otto Slotte 

 (Öb 12.08 -61) 

 

Friidrott Kronan - Myran 
Pojkar u 11 år 

60 m 

2) Peter Nyman 

Kula 

1) Peter Nyman 

Längd 

1) Peter Nyman  2) Per Lillkåla 

Pojkar u 13 år 

Längd 

3) Jonny Hansell 

Pokar u 15 år 

60 m 

3) Ossian Wassborr 

Kula 

3) Ossian Wassborr 

Längd 

1) Ossian Wassborr 

 (Öb 19.08 -61) 

 

Friidrott Bygdetävling 
100 m 

3) Bo Aurén  6) Boris Wassborr 

Kula 

6) Leif Lerbacka 

800 m 

3) Fingal Sjelvgren 

Längd 

2) Boris Wassborr 

Spjut 

1) Leif Lerbacka 

 (Öb 29.08 -61) 



 

Nedervetil-kusiner jobbar i Nordens största rörverk 
 Alla kommer vi alla dar i beröring med rör av något slag. Vrider vi på kranen för att få ett 

glas vatten så kommer detta genom rör, cyklar vi så färdas vi på ett fordon av rör, skriver vi 

med en kulspetspenna så kommer bläcket från ett rör - bara för att ta tre exempel. Man hur, 

men var och av vem har dessa rör tillverkats. 

 Ja, det kan mycket väl vara så, att de rör som ni kommer i beröring med härstammar från 

Värmland i Sverige och att två Nedervetil-pojkar har haft sin hand med i spelet vid 

tillverkningen. I så fall är det fråga om kusinerna Helge och Allan Aspvik. Båda arbetar vid 

det stora rörverket i Storfors några mil norr on Kristinehamn. Förr var de båda läderarbetare i 

Gamlakarleby, men för tre år sedan bröt Allan upp och flyttade till Storfors, och ett år senare 

följde Helge exemplet. Alltför små utkomstmöjligheter här hemma var orsaken till at 

kusinerna Aspvik och deras familjer beslöt sig för att bli värmlänningar i stället för 

österbottningar. 

 Och nu arbetar alltså de två med tillverkning av rör vis Storforsverken so tillhör den stora 

Uddevalla-koncernen. De har funnit sig väl tillrätta i sin nya omgivning och säger sig trivas 

utmärkt. Helge Aspvik berättar: 

 - Nog har vi det mycket bättre här än vi hade det hemma i Finland. Lönen är nästan dubbelt 

högre än vad vi hade som läderarbetare och bostaden här är billigare än i Gamlakarleby. 

Trevliga arbetskamrater har vi också, däribland en hel del finländare - även purfinnar som inte 

kan svenska, varför det ofta blir för oss att fungera som tolkar både i arbetet och vid sidan om.  

 - Det enda som var besvärligt i början var det väldiga buller som råder i rörverket. Men nu 

har det blivit en vana också det. Man får gå med vaddproppar i öronen för att inte hörseln 

skall skadas av allt oljudet. 

 - Vad jag gör här? Jag är spetsmaskinskötare och min arbetsuppgift är att spetsa rör som skall 

reduceras från grövre till klenare. Detta sker i en maskin i vilka rören får sin dimension - det 

grova röret blir klenare men förlängs i stället i motsvarande grad. Dragningen går så till att 

röret pressas in mellan ett par hårda roterande "skivor" och den friktion som då uppstår ger 

nödvändig hetta för att röret skall töjas ut och samtidigt bli klenare. Men för att röret skall 

kunna pressas in i dragbänken måste det först spetsas i ena ändan till den avsedda 

dimensionen, och det är just den spetsning som jag jobbar med. Omkring 2.000 rör hinner jag 

med i spetsmaskinen, och lika mycket går förstås genom dragbänken, säger Helge Aspvik. 

 Allan Aspvik, som arbetar på en annan avdelning i rörverket instämmer med Helge i att 

kusinerna förtjänar bättre nu än hemma i Finland, att de trivs och har det bra. Och då det i 

samband härmed blir fråga om hemlängtan tar Helges fru Britta till orda: 

 - Vi trodde det skulle bli värre. Först hade vi stark hemlängtan, men det värsta är över nu. 

Här är ju förövrigt så många finländare att man nästan känner sig som hemma sedan man har 

blivit van med den nya miljön. 

   Finländarna omtyckta 

 Inalles sysselsätter rörverket i Storfors nu omkring 1.000 man. Därav är ca 170 finländare. 

"Aspvikarnas plågoande" - som han själv på skämt kallar sig - nämligen ingenjör Ingmar 

Bjerke, som är chef för dragverket, och brukstjänsteman Lars Danielsson, som jobbar på 

personaltjänsten, intygar enstämmigt; 

 - Finländarna är mycket omtyckta. Vi trivs bra med dem, och vi tror också att de trivs bra här. 

Särskilt de finlandssvenska arbetarna är duktiga karlar, verkligt skickliga och flitiga i sina 

sysslor. 

  Över hela världen 

 Herrar Bjerke och Danielsson berättar även om rörverkets produktion: 

 - Kapaciteten vid fabriken är cirka 60.00 ton rör per år, men för närvarande producerar vi 

omkring 50.000 ton. Rören är av många olika slag och dimensioner, allt från 4-5 millimeter 



till 219 millimeter i diameter. Och Storfors-rören går ut över hela världen. Omkring 65 

procent förbrukas i ´Norden och resten 35 procent går till övriga länder både nära och fjärran. 

Finländsk importör är Industria Oy i Helsingfors.  

 Och att Storfors-rören går ut över hela världen sant användes i många olika sammanhang får 

man veta även i Uddeholmskoncernens förnämliga jubileumspublikation, där platschefen i 

Storfors överingenjör Carl S. Skog säger så här: 

 "Om ni åker efter ånglok genom den sibiriska taigan, längs Nilens stränder, över Sydafrikas 

diamantfält eller Mexicos högland eller genom någon annan del av vår jord, så kan det gott 

hända, att tuberna i Ert lok tillverkats av Storfors rörverk. Är det fråga om en elektrificerad 

linje, så kan uppbärningen av den strömförande ledningen och en hel annat vara utfört med 

material från Storfors, och i båda fallen kan inredningen i vagnarna delvis ha kommit från oss. 

 Rören i Er värme- eller vattenledning eller fram till gasspisen eller i kylskåpet kan vara av 

vårt fabrikat. Kör ni en svenskbyggd bil eller trampar en svensk cykel, så är sannolikheten 

stor, att ni använder Storforsrör. Bensinen och smöroljan i bilen kan på ett eller annat stadium 

av sin förädling ha runnit genom våra rör, liksom också cellulosan i Ert skrivpapper, Er 

tidning eller Er bok. 

 Dammsugaren, spinnspöet, golfklubban, stiftpennan och mängder av andra vardagsartiklar i 

många av jordens länder kunna vi ha lämnat vårt bidrag till i form av rör. 

 När den goda läkaren eller den snälla sjuksköterskan sprutar in morfin eller penicillin eller 

något annat så kan det vara vårt rostfria rör, som sticker er i skinnet". 

 Råmaterialet till rören tar Storforsverken från koncernens järnverk i Nykroppa norr om 

Storfors. Det är faktiskt fascinerande att se hur gråsvarta järn- och ståltackor i sinnrika 

maskiner snabbt förvandlas tillsmäckra rör av olika dimensioner allt efter behov. Men allt det 

där med pluggvalsverk och elangator och skjutbänkar och kalibreringsverk och allt vad de 

många maskinerna heter är en alltför invecklad process för att kunna skildras efter en flyktig 

rundvandring i "Nordens största anläggning för tillverkning av sömlösa rör. T-s 

 (Öb 23.09 61) 

 

Lantbruksklubbens avslutning 
Skogsstämplingstävling 

Under 12 år 

2) Carl-Otto Slotte  

Klubbpris 

I-a pris 

1) Gun Nyman  5) Ann-Britt Hansell  8) Karl-Gustav Sandbacka 

Priset för bästa det klubblandet tillföll Gun Nyman 

 (Öb 26.09 -61) 

 

Broräcke knäcktes vid våldsam krock på Pelo-stranden 
 Tvä män skadades vi en bilolycka i Nedervetil på tisdagskvällen. En Wartburg personbil, YG 

-904, kom längs Pelo-stranden från Gamlakarlebyhållet och körde i broräcket vid Svartbäcken 

på vägens högra sida. Tre cementstolpar i broräcket knäcktes vid den våldsamma stöten och 

ledstången föstes bort. De två som befann sig i bilen skadades, men försvann från platsen 

innan polisen anlänt. Bilen gjorde efter sammanstötningen en helomvändning och kom att stå 

i motsatta körriktningen i diket. Passagerarna tros ha fått en del blessyrer. Bilen 

totalförstördes. 

 (Öb 18.10 -61) 

 

Ko omkom i bilkrock 



 I går kväll inträffade en säregen olycka på Pelo-stranden vid Slottsbron då en lastbil körde på 

en kärra på vilken transporterades en ko. Kärran kördes av bonden Heimer Granlund som 

hade två av sina pojkar, 10-årige Tor-Erik och 7-årige Karl-Johan med. Kon kastades över 

broräcket och föll cirka 4 meter ned på isen och gjöt en ögonblicklig död. Även pojkarna 

kastades samma väg men klarade sig med små skråmor. 

 När lastbilen som körde på bromsade in kom en annan lastbil och körde på den första och 

fick en del plåtskador. 

 Pojkarna som hade fått små skador fördes till Libeckska sjukhuset i Gamlakarleby för 

undersökning men fick återvända tillbaka hem.              (B) 

 (Öb 16.01 -62) 

 

Födelsedag 
 Sjuttiofem år fyller i dag en av idrottsveteranerna i Karlebynejden, förre direktören Herman 

Slotte, Gamlakarleby. 

 Jubilaren är född i Nedervetil men flyttade år 1903 till Gamlakarleby där han sedermera bott 

och verkat. I ungdomsåren var han handelsresande för partiaffären Alex. Slotte i 

Gamlakarleby och avancerade så småningom till dess direktör. Sedan denna firma upphört 

med sin verksamhet, var han under många år anställd i firman Kokkolan Kappatehdas Oy. I 

all sitt görande och låtande har han varit samvetsgrann och plikttrogen. Då han dessutom i rikt 

mått i arv fått Karlebynejdens gudagåva - ett glatt och humoristiskt sinnelag har han blivit 

omtyckt av sina kunder och överordnade och inte minst uppskattad i kamratkretsen. 

 Då seklet var ungt slog en ordnad idrott rot i våra bygder. De nystartade skidtävlingarna 

mellan Karlebynejdens ungdomsföreningar ungdomsföreningarna blåste liv i idrottslivet, och 

till de mest framgångsrika både i skidspåren och vid friidrottstävlingar hörde dagens jubilar. 

Efter många segrar vid skidtävlingarna i hemtrakterna vågade han sig med vid de stora 

internationella skidspelen i Helsingfors i februari 1906 och här blev han på 30 kn tredje en 

och en halv minut efter segraren Eetu Niska men före en hel del finska och nordiska 

storskidare. Året därpå deltog Herman Slotte vid de ryktbara "Oulun Hiihdot"  och blev på 30 

km god tvåa efter V. Koskenkorva. 

 Men även i sommaridrott deltog Herman Slotte med framgång och nådde för den tiden goda 

resultat. Han var allrond-idrottsman, men sina bästa resultat nådde han dock på medeldistans, 

där han i många år i GUF IK:s segerrika stafettlag på 5 x 2000 m. I gott minne är hans hårda 

duster med allmänt kända idrottsprofessorn Tahko Pihkala på 800 och 1.500 m.   

 I den årligen återkommande klubbkamperna i 10-kamp Jakobstads Idrottsförening och 

Idrottens Vänner i Gamlakarleby var Slotte en god poängplockare. Nämner vi dessutom att 

han var en intresserad och skicklig och skicklig gymnast i Gustaf Anderssons (Stormåns) och 

Otto Åsmus elittruppfinner vi, att jubilaren var en verklig mångsysslare på idrottens område. 

 Ledaruppgifter såväl inom förbund, distrikt som förening har han fått sig anförtroddda. Så 

har han tillhört styrelsen för Finlands Svenska Skidförbund, Österbottens idrottsdistrikt samt 

Norra Österbottens distrikt av SFS, för vilket sistnämnda distrikt han i flera år var ordförande. 

I ett par tiotal år tillhörde han styrelsen för GIF, dels som viceordförande ett år även som 

ordförande.  

 Det är således en mindre vanlig idrottsmannagärning dagens jubilar kan se tillbaka på, och 

man kan med fullgoda skäl tro, att han skall bli ihågkommen av både sammanslutningar och 

enskilda, då han i bästa form passerar en av viktigaste milstolparna i sitt livslopp.    K.G.A. 

 (Öb 06.02 -62) 

 

FÖDELSEDAG 
 Sextio år fyller i dag kommunalstyrelseordförande Martin Johannes Ahlskog i Nedervetil  



 Född och uppfostrad på Ahlskog i Nedervetil har han blivit bygden och den fäderneärvda 

jorden trogen, även om hr Ahlskog i kortare tider varit bosatt på annan ort. Han är en man 

med mångsidiga intressen och en rik begåvning. Därför har hans krafter utnyttjats inom de 

mest olika områden. Han tillhör dem som mest engagerats i det allmännas tjänst. Han lägger 

sig grundligt in i de frågor som skall behandlas och har sin åsikt som han kommer fram med 

och vågar stå för. 

 Utom att han är kommunalstyrelsens ordförande och har varit det sedan vakansen inrättades i 

våra kommuner år 1948 har han innehaft olika förtroendeuppdrag inom det kommunala livet. 

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande är han, likaså är han ordförande för Åbacka 

skoldirektion och skolnämnden i Nedervetil.  

 Även utom kommunen har hans verksamhet sträckts sig. Han tillhör svenska Finlands 

Folktingsfullmäktige, förbundsfullmäktige för SÖD, direktionen för Sandbacka åldringshem, 

samarbetsnämnden inom Karlebynejden. Dessutom är han styrelsemedlem och ekonom för 

Vetelin y.m.kuntain Telefooni Oy.  

 Herr Ahlskogs krafter har räckt till för olika föreningar och sammanslutningar inom 

kommunen. Sålunda är han sedan många år tillbaka ordförande för Nedervetil Andelsmejeris 

styrelse, och har även verkat inom de flesta föreningar. Att en så anlitad person har haft tid för 

några fritidsintressen är ofattbart. Sångbegåvad och musikalisk som han är har han i många år 

varit stöttepelaren i basstämman i Nedervetil sångförening. Och idrotten hör också till hans 

stora intresse, och han följer noggrant med allt som rör sig inom olika slag av idrott. Under 

skyddskårstiden utmärkte herr Ahlskog sig som en utmärkt skytt. 

 (Öb 14.02. -62) 

 

FSSM 1922     
Seniorer 

7) E. Wiik 

Juniorer 

5) T. Slotte 

 (Öb 16.02 -62) 

 

Skolskidning 
Pojkar u 10 år 

1) Clas-Göran Brännkärr  5) Eyvind Junell 

Pojkar u 12 år 

4) Kari Taivassalo  5) Per Lillkåla 

Pojkar u 14 år 

1) Tarmo Raikula  4) Sune Högnäs  6) Jonny Hansell 

Pojkar u 16 år 

1) Lars Lillkåla   

Lagtävling 

1) Åbacka 

Flickor u 10 år 

1) Carola Åbacka  2) Margareta Gustafsson  5) Vivan Lillkåla 

Lagtävling 

2) Åbacka 

 (Öb 21.02 -62) 

 

Trindsvedespelen 
Pojkar u 14 år 

3) Sune Högnäs 



Pojkar u 16 år 

1) Lars Lillkåla 

Gubbar 

2) Fingal Sjelvgren 

 (Öb 08.03 -62) 

 

Dödsfall 
 K. J. Frilund 

Senaste söndag avled på Nykarleby sjukhus folkskolläraren Karl Johan Frilund i en ålder av 

81 år. 

 Lärare Frilund dimitterades från Nykarleby seminarium 1903 varefter han erhöll sin första 

tjänst som lärare vid Norrby folkskola i Nedervetil där han stannade till 1911 då han blev 

lärare vid Åbacka skola i samma kommun.  

 År 1943 återbördades Frilund till sin hemkommun Munsala som lärare vid sin barndomsskola 

i Hirvlax där han var inskriven i elevmatrikeln som nr 1. 

 Frilund pensionerades 1950 men skötte efter det olika lärarvikariat, bl.a. vid seminariets 

övningsskola och Österö skola i Maxmo.  Sitt otium njöt Frilund i sin egen gård vid 

Seminariegatan i Nykarleby. 

 Som av ovanstående framgår utförde lärare Frilund sin egentliga livsgärning i Nedervetil 

under 40 år. Genom sin idéella livssyn hade han lätt att få kontakt med sina elever och med 

ungdomen. Sina kunskaper utökade han genom trägna själstudier, studieresor i de nordiska 

länderna och deltagande i olika pedagogiska kurser. Som ungdomsledare och folkbildare 

gjorde den avlidne en stor insats. Under en lång följd av år var han ordförande i Nedervetil 

ungdomsförening och Nedervetil nykterhetsförening.  

 Som erinran om lärare Frilunds stora arbetskapacitet och många intressen må nämnas att han 

åren 1920 -1943 jämsides med sin huvudtjänst var kamrer i Nedervetil sparbank. Vidare 

ordförande i legonämnden och skattenämnden, ordförande i biblioteksstyrelsen, 

viceordförande i kommunal fullmäktige, medlem i styrelsen för Svenska Östebottens 

handelslagsdistrikt, revisor i Karlebynejdens handelslag och ordförande i skolnämnden. 

 Efter inflyttningen till Nykarleby blev han medlem av Nykarleby stads nykterhetsförenings 

styrelse och var dess sekreterare under ett antal år. Han kallades senare till hedersmedlem i 

föreningen.  

 Frilund var även en tid sekreterare i Nykarleby muséeförening. 1954 tilldelades han 

sparbankförbundets förtjänsttecken. Landskommunernas hederstecken innehade han likaså. 

 Detta är den yttre ramen kring en synnerligen gedigen och gagnrik verksamhet i det 

allmännas tjänst. Frilunds tankereda och spiritualitet kom särskilt till synes i hans otaliga 

föredrag och tal och i debatten där man alltid spetsade öronen då Frilund talade. 

 Trogen sin ideella livssyn var den bortgångne ända in ålderns sena höst och han kunde glädja 

sig åt obruten andlig vitalitet till livets slut. 

 En solskensmänniska har med K. J. Frilund gått ur tiden. Utom en stor skara vänner och 

forna elever sörjes och saknas den bortgångne av maka och fyra söner. 

(Öb 07.03 -62) 

 

Födelsedag 
Sextio år fyller i morgon direktör Albin Slotte i Gamlakarleby. 

 Jubilaren är född på Slotte hemman i Nedervetil, men kom på 20-talet in till staden jämte den 

övriga familjen och började arbeta i det av hans far, kommerserådet M. A. Slotte, etablerade 

företaget M. A. Slotte & Co. Han inhämtade en gedigen praktisk erfarenhet i sko- och 

skinnbranschen både på huvudaffären här i Gamlakarleby och på de många filialerna runt om 



i landet. I synnerhet är han känd och erkänd bland skinnuppköpare såväl inom som utom 

landets gränser för sina insikter vid bedömningen av skinnkvaliteten. 

 Jubilarens största fritidsintresse under hans krafts dagar var hästaveln och travsporten. Han 

var under en lång följd av år kassör för S.Ö.N. Hippos och gjorde en bemärkt insats när banan 

byggdes ut på 50-talet. Han var också en av initiativtagarna till travutbytet mellan 

travsammanslutningar på vardera sidan av Bottenviken och fungerade som färdledare för den 

finländska travtruppen, som ställde upp på tävlingar i norra Sverige. 

 I merkantila sammanhang har jubilaren varit aktiv inom företagarföreningar och har suttit i 

långa tider i styrelsen för Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, liksom också i arbetsutskottet och har 

belönats med företagarnas förtjänstmedalj i brons för sina insatser. 

 Inom kamratkretsen är jubilaren uppskattad för sin hjälpsamhet, sin anspråkslöshet och sitt 

goda humör, som inte ens en viss invaliditet har förmått bryta ner. 

 (Öb 28.02 -62) 

 

Jordfästning 
 I Nykarleby kyrka vigdes senaste söndag tillgravens ro stoftet av folkskollärare K. J. Frilund. 

Till tonerna av en sorgmarsch bars kistan in i kyrkan. Fru Meri Granqvist sjöng 

Färdemannens psalm till orgelbeledsagning. Prosten Ture Sandvik talade utgående från 

Jessaias ordet "Se på mina händer har jag tecknat dig". Han framhöll hur den avlidne var en 

flitig kyrkogångare och vittnat hur det blev ljusare ju längre det led mot levnadsaftonen. 

 Sedan de tre skovlarna mull fallit och en psalm sjungits följde kransnedläggning. Den 

avlidnes maka kunde inte närvara varför hennes krans nedlade av äldste sonen. Sedan alla fyra 

söner lämnat sina blommor talade äldste sonen ingenjör Eyvind Frilund varmt till sin fars 

minne. Han tackade för den försakelse och uppoffring fadern gjort för att kunna ge sina söner 

så en god start i livet som möjligt. Så trädde Nedervetil-representanterna fram och nedlade 

kransar från Nedervetil Sparbank, ungdomsföreningen, Åbacka skoldirektion och Nedervetil 

kommun, varvid fullmäktigeordföranden Fredrik Tast talade. Han erinrade om den stora 

fostrargärning K. J. Frilund gjort för Nedervetil och hur minnet av pedagogen-läraren länge 

skall leva i den bygd han tjänade i 40 år.  

 Vidare talade ekonomierådet Ragnar Hertzsberg på Nykarleby-Vörå lärarförenings vägnar, 

och en krans nedlades av Valter Nylund. Nykarleby-kollegernas krans nedlades av Nils 

Sundqvist och Meri Granqvist. Nykterhetsnämndens krans nedlades av lärarinnan Elna 

Sigfrids. Gravläggningen försiggick på Munsala begravningsplats. Sedan följde en 

minnesstund i den avlidnes hem i Nykarleby, varvid prosten Sandvik talade. 

 (Öb 07.03 -62) 

 

Översvämning 
 Den första odlaren vi träffade är Arne Åstrand i Nedervetil. Han är trött på 

översvämningarna. 

 Man har under hela hans livstid talat om att göra något för att hindra dem men ännu har 

ingenting gjorts. Nästan alla hans åkrar ligger under vatten. Ur en del lador hann han inte få 

bort höet utan det har dränkts Nu är det bara att vänta tills vattnet sjunker undan innan man 

kan tänka på att breda ut gödseln. Och den gödsel om Åstrand kört ut på åkern flyter snart 

med vårfloden, eller blir urlakad och mister sin kraft. 

 - Jag tror jag struntar i alltsammans och reser till Sverige, säger han. Här kan ändå ingen leva. 

 (Öb 26.04 -62 

 

Virkning och skogshuggning (!) avkoppling för nedervetildam 
 Hon är en duktig liten kvinna , Elsie Högnäs på Pelo i Nedervetil. Och hon är en 

mångsysslare. Det finns knappast någonting jag inte har försökt på, säger hon, men utan 



minsta skryt i rösten. Ena dan hugger hon i skogen, den andra dagen sitter hon och virkar 

skira spetsdukar för export till Amerika. Mellan virköglorna kastar hon en öm blick på sina 

blommor på fönsterposten, sjunger en stump eller slår några ackord på sin utsirade orgel. 

 Virkning, dukar, ja. Elie Högnäs skira spetsdukar finns nu utspridda över en stor del av 

jordklotet. I Amerika pryder de bord, soffor och skåp. Vi vet alla att amerikanerna tycker om 

allt som är utsirat och sött och därför strör de ut dessa konstverk i masstal i rummet. 

 - Också i Sverige och Danmark finns mina dukar, säger fröken Elsie. 

 - Och förstås hemma i Finland, tillägger hon. Brudarna vill gärna ha dem och beställer långt i 

förväg. Dukarna är verkligen omtyckta. 

 Och idén? 

 - Jag har alltid tyckt om handarbete. Jag har virkat och sytt kuddar och broderat dukar. Så 

gick jag i en fyradagskurs i virkning i Nedervetil och så bara började jag, säger hon. 

 Det är tack vare vänner i Amerika hon lyckats bli känd också där. Nu har Elsie virkat 

tusentals dukar, små dukar och stora dukar - och alla i vitt. Hemma har hon nu en stor låda 

fylld med dukar - klara för export. 

 Man hon virkar också mössor. Nätta, gula mössor. Men det är bara till släktingar. Ingen 

export här inte. 

   Bommor, blommor 

  Trädgården är det första man lägger märke till vid ett besök hos Elsie på Pelo. Och det är 

många präktiga blommor i fönster och på verandan. 

 I trädgården blommar redan nu granna liljor och tulpaner. Senare blir det rosor kål och 

jordgubbar. 

  - Men blommorna är bara för eget nöje. Inte säljer jag dem inte. 

 400 liter jordgubbar fick hon i fjol. 

-  Men det var dåligt. 

 Mera hoppas hon på i år. Jordgubbslandet har förstorats. - Jag har stora beställningar varje år. 

Lingon i stora mängder har hon plockat under sommaren och sålt.  

 - Nu börjar jag bli för gammal att orka med så mycket, säger hon. 

  Orgel för 450 mark 

 Elsie Högnäs spelar också orgel. Och sjunger. 

 - Pappa kom en dag när jag var liten hem med orgeln i en höskrinda. Den är gjord på 

Markusbacka och kostade 450 mark. 

 Elsie låter oss lyssna på en brudmarsch. Den har hon spelat på många bröllop i Nedervetil.  

 - Det är få som kan just den bröllopsmarschen. Jag vet inte ens själv vad den heter. 

 Elsie Högnäs bor ensam i en stor bondgård, den gamla hemgården byggd omkring 1878. Hon 

äger  0,0014 mantal trädgårdsjord och den jorden brukar hon flitigt och väl.  

 Under vintern gästar hon ofta släktingar i Sverige, men när våren kommer vill hon vara på 

hemgården och odla sina blommor. 

 En duktig liten kvinna är hon förvisso, sköter en stor gård, hinner med många 

fritidssysselsättningar och hugger sin ved själv.  Gunn 

 (Öb 29.05 -62) 

 

Mest positivt trots allt för utflyttande jordbrukare 
 Fride Sjelvgren jordbrukare på Storkärret invid Perho å i Nedervetil har flyttat från 

fädernehemmet i Skriko och bor nu i ett nytt och modernt hus med alla bekvämligheter, har en 

ny ekonomiebyggnad och den odlade jorden i ett enda fält liksom skogsmarken, som sträcker 

sig utmed älven ända till fram till gränsen mot Karleby i norr. Själva byggande började redan 

1955, men inflyttningen skedde först den 11 oktober i fjol. Fride Sjelvgren är nöjd efter 

utflyttningen och tycker det skulle bli större sorg om han vore tvungen att flytta tillbaka till 

Skriko än det har var då han flyttade därifrån. 



(Bildtext) 

 (Fride Sjelvgren - f. d. bonde på Skriko i Nedervetil - har flyttat ut till Storkärret invid Perho 

å nedanför Sandbacka och är nöjd och till freds med den nya gården som han bebor 

tillsammans med sonen Fingal. På bilden tre generationer Sjelvgren. Fride själv står t.v. invid 

sitter traktorn, sonsonen Peter - tre år - sitter bakom ratten och sonen Fingal skymtar längst 

t.h.) 

 - Det blev förstås en stor skillnad vad jordbruket beträffar, både positivt och negativt, berättar 

husbonden. På Skriko hade vi jorden i omkring 30 lotter spridda i olika riktningar från gården. 

Till en del lotter var vägen både lång och besvärlig och tog mycken tid i anspråk. Här har vi 

allt i ett stycke utmed älven, både den odlade, den odlingsbara, och den skogsbevuxna 

marken. Vad detta betyder, vet bara den, som har haft att göra med splittrade jordlotter. 

Därför kan jag inte beklaga mig fast den jord jag här besitter här inte är helt uppodlad. Den 

odlingsbara jorden här på hemmanet utgör uppskattningsvis 13 till 14 hektar, men hittills har 

vi odlat upp bara omkring 9 hektar. Den uppodlade jorden är ännu rätt så dålig på grund av 

utdikningen är i sämsta laget. Jag har dock för avsikt att med statsbidrag och statslån 

genomföra en täckdikning av den odlade arealen och då har jag skäl att förmoda, att det blir 

en väsentlig förbättring av jorden i många avseenden. Täckdikningskostnaderna har beräknats 

stiga till 313.000 mk och om allt går efter beräkningarna och jag får de lån och premier jag 

siktar på är täckdikningen snart ett faktum. 

…. i ladugården utan utökar den undan för undan med egen uppfödning. Fem mjölkande kor, 

ett par kvigor och några kalvar utgör dagens besättning, men min avsikt är att komma upp till 

8-10 kor plus ungdjur.  

 . Men för att peka på något negativt önskar jag gå tillbaka till skogen. När Skriko-skogarna 

värderades skedde detta efter en skala, som står mycket under dagens värde. Jag har beräknat 

att det är en skillnad på cirka 400 mk per kubik och det betyder att jag lidit en stor förlust på 

skogsbytet. Den uppvägs inte alls av de 1,7 miljoner jag fick av staten för förlorad skog. Och 

då den skog jag nu har för det mesta står i "parkställning" och jag kan inte under de närmaste 

åren ta ut just något ur den betyder det att jag är bunden och inte kan utnyttja skogen 

ekonomiskt och spekulativt så som jag skulle önska. Häri ligger också en förlust, som är svår 

att uppskatta , men som dock är en realitet. 

 - Förövrigt har jag inga planer på att specialisera mig på något extra. Det har dock min son 

Fingal gjort på en jordbit nere vid älven. Där har han slagit upp ett drivhus på 8x30 meter i 

vilket han odlar tomater. De blir antagligen ett tomathus till fram på försommaren och Fingal 

bär själv både arbetsbördan och ansvaret för anläggningen. Annars är det bekvämt med 

marknadsföringen av tomaterna. Keskos bil avhämtar tomaterna två gånger i veckan direkt 

härifrån, så det är inget besvär alls. 

 Kanske det finns något negativt också i alla de dyra investeringarna som hör ihop med 

utflyttningen, men mycket vågat är hälften vunnet. Den dyraste investeringen är traktorn med 

alla dess redskap och den får nu lov att användas effektivt och till allt. Den fick rent av ersätta 

hästen i skogen i vintras och det gick bra. Och så länge den är ny och inte fordrar annat än 

bränsle är det ingen fara. Hur det senare blir med dyrbara reparationer o. a. återstår att se, 

slutar herr Sjelvgren och blossar förstrött på en präktig cigarr. 

 (Öb 31.05 -62) 

 

 Friidrott IK Myran - Esse IK 
100 m 

2) Boris Wassborr 

Längdhopp 

2) Boris Wassborr 

Stavhopp 



1) Boris Wassborr  3) Leif Lerbacka 

Spjut 

1) Leif Lerbacka  4) Allan Plogman 

 (Öb 28.06 -62) 

 

Friidrott, juniorer 
Poäng 

Pojkar u 11 år 

2) Gustav Raak  3) Ejvind Junell 

Pojkar u 13 år 

 2) Peter Nyman  4) Per Lillkåla  5) Kari Taivassalo 

Pojkar u 15 år 

2) Jonny Hansell 

Pojkar u 11 år 

60 m 

2) Gustav Raak  3) Ejvind Junell 

Pojkar u 13 år 

60 m 

3) Peter Nyman 

Längd 

3) Per Lillkåla 

Kula 

3) Per Lillkåla 

 (Öb 03.07 -62) 

 

Dödsfall 
Helge Alexander Skog 

 På onsdagen dog hastigt folkskolläraren Helge Alexander Skog, föreståndare för Åbacka 

folkskola i Nedervetil.  

 Helge Skog var född i Kronoby den 2 mars 1904. Han hade håg för läsning och studier och 

sökte sig därför till seminariet i Nykarleby därifrån han utdimmitterades som folkskollärare 

våren 1929. Sin första anställning fick han vid Vexala folkskola i Munsala. Här arbetade han i 

fem år och överflyttade år 1934 till Hirvlax folkskola, då folkskolan i Vexala indrogs. I 

Hirvlax stannade han ända till år 1943 då han sökte och fick föreståndarplatsen på Åbacka 

skola i Nedervetil. Här var han verksam ända till sin oväntade bortgång. 

 Utom skolan har Helge Skog flitigt deltagit i det fria bildningsarbetet på de orter där han 

vistats. I yngre dagar arbetade han både som körledare och amatörskådespelare och 

skådespelsförfattare. Han utgav också en diktsamling och ofta skrev han tillfällighetsdikter för 

fester av olika slag. Hans rimkåserier var både kvicka och väl utarbetade. En lång tid var 

Helge Skog lokalmedarbetare i Öb. 

 I Nedervetil var Helge Skog medlem av biblioteksnämnden och lade ned mycket arbete på 

bibliotekets förkovring. Nykterhetsnämnden och folkhälsan drog under en lång tid nytta av 

hans tjänster och svenska folkpartiets lokalavdelning hade i honom en beprövad kraft.  

 Helge Skog var känd som en stillsam, försynt och godhjärtad människa. Han var alltid den 

glada optimisten som fann sol i allt. Han var högt skattad bland sina kolleger och alla han 

kom i beröring med. Budskapet om Helge Skogs hastiga bortgång väckte förstämning i den 

bygd han tjänat i snart 20 år 

 Den bortgångne sörjes närmast av hustru, dotter och son med familjer samt av syskon. 

 (Öb 06.07 -62) 

 



Begravning 
 Senaste söndag jordfästes stoftet av lärare Helge Skog i Nykarleby under talrik uppslutning 

av släkt, vänner och representanter för olika organisationer i vilka den avlidna verksamt 

deltagit. Jordfästningen, som försiggick ute på begravningsplatsen inleddes med psalmen 

Närmare Gud till dig, varefter prosten Thure Sandvik trädde fram och förrättade 

jordfästningen, utgående från orden ”Se på mina händer har jag upptecknat dig”, talade han 

om Gids stora kärlek och barmhärtighet till oss människor. 

 Efter att de närmaste anhöriga nedlagt sina kransar trädde sex av den avlidnes klasskamrater 

från seminarietiden fram och nedlade en krans, varvid Ragnar Dahlstedt talade. När de olika 

organisationerna från Nedervetil inom vilka Helge Skog framgångsrikt verkat nedlade sina 

kransar talade Fredrik Tast, varvid den avlidnes uppoffrande gärning för den bygd han troget 

tjänat i 19 år brördes. Det var Åbacka folkskolas direktion, forna och nuvarande lever vid 

skolan, lärarkolleger i Nedervetil, Nedervetil kommun, Folkhälsans lokalavdelning, Svenska 

Folpartiets lokalavdelning, Nedervetil ungdomsförening. När svenska folkpartiets 

centralstyrelses krans nedlade talade lärare Ture Granqvist  och berörde den avlidnes arbete 

för svenskheten. 

 Efter den rika blomsterhyllningen bars kistan till den öppna graven av klasskamraterna. 

 Vid minnesfesten i Nykarleby församlingshem talade prosten Thure Sandvik. Även i 

Nedervetil församlingshem hölls en minnesstund. Predikant Valdemar Slotte talade till den 

avlidnes minne, duettsång sjöngs av fruar Ines Brännström och Ulla Backfält till 

pianoackompanjemang av Anna-Lisa Slotte och tal hölls av lärare Gunnar Byskata från 

Munsala och de över 100-talet inbetalningar till olika blomster- och minnesfonder upplästes. 

 (Öb 10.07 -62) 

 

Friidrott Myran - Kronan 
Pojkar u 13 

60 m 

5) Peter Nyman 

Längd 

3) Peter Nyman 

Kula 

6) Peter Nyman 

Pojkar u 17 år 

100 m 

3) Ossian Wassborr 

Längd 

2) Ossian Wassborr 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

 (Öb 20.07 -62) 

 

Friidrott Kronan - Myran 

Pojkar u 13 år 

60 m 

5) Peter Nyman 

Längd 

2) Peter Nyman 

Kula 

6) Peter Nyman 

Pojkar u 17 år 



100 m 

2) Ossian Wassborr 

Längd 

2) Ossian Wassborr 

Kula 

2) Ossian Wassborr 

 (Öb 29.07 -62) 

 

Ville bärga brännvinet - drunknade 
 Eino Pietiläinen från Sievi drunknade på lördags då han tillsammans med två karlebybor 

begav sig för att fiska i Kallgårdsträsket i Nedervetil.  

 På lördagskvällen for de tre männen ut till Kallgårdsträsket för att fiska. Väl framkomna satte 

de sig i en båt för att ro ut till fiskeplatsen, men omtöcknade som de var av den medförda 

spriten bar det sig inte bättre än att båten kantrade och alla tre hamnade i vattnet. De kom 

dock lyckligt och väl i land och bärgade båten på samma gång. Men när de tagit några 

styrketårar tyckte Pietiläinen att det var skada att det mesta av spriten låg på träskbotten 

tillsammans med några personliga tillhörigheter, bland annat en klocka. Han beslöt 

följaktligen att försöka bärga det förlorade och for ut i båten. 

 De andra satte sig efter vedermödorna att pusta ut vid stranden, men efter en stund gick de 

fram till vattnet för att se hur Pietiläinen klarade sig, för stranden var översållad med täta 

buskar så de såg ingenting från sittplatsen. Cirka 20 meter från stranden såg de Pietiläinens 

rock ligga och flyta på vattnet och de tänkte att han just hade dykt för att ta reda på de 

förlorade grejorna. Men när han inte visade sig på en lång stund anade de oråd och for ut i en 

annan båt för att se vad som hänt. De fann Pietiläinen drunknad vid den andra båten och tog 

honom snabbt i land och gav honom konstgjord andning för att försöka få liv i honom, men de 

lyckades inte. Pietiläinen efterlämnar maka och barn. 

 (Öb 14.08 -62) 

 

Skördeutsikter 
 Anders Slotte i Nedervetil konstaterar att växten på åkrarna är bra. Dock är faran att allt skall 

gå åt pipan stor. 

 - Jag var i går kväll mycket rädd för frosten när det mot kvällen blev skärt, men som tur var 

blev det ingen frost ännu. En frostnatt kunde förstöra säden, som ännu är alldeles grön. På 

backåkrarna här hos oss brukar säden mogna fint, men nu är alla åkrarna gröna. Det är bara 

här och där som man kan se skymten av lite gult. 

 Annars är ju växten alldeles ovanlig och skulle vi bara få vackert och varmt fram till början 

av september så skulle skörden bli rikare än någonsin förr. Då skulle bondens lador fyllas till 

bristningsgränsen. 

 Det finns ju belägg härför redan nu genom att höskörden blev så prima. Vi fick mycket hö 

och bra hö. Men som sagt är faran för att sädesslagen inte hinner mogna överhängande om det 

inte blir ett omslag i vädret. 

 (Öb 18.08 -62) 

 

Personbilar i krock 
 På söndagen vid 12-30-tideninträffade i Nedervetil en lindrig krock där bilarna fick ganska 

betydande skador, medan passagerarna undkom oskadda. Både Wolkswagen VC 514 och 

Mercedes Benz VV 748 var på väg från Gamlakarleby. Mercedes-bilen ämnade köra förbi 

Wolkswagen vid Kristoffers gård. Wolkswagen som skulle svänga upp till gården svängde till 

vänster och bilarna kolliderade.  



 Lyckligtvis var farten inte hög, men Wolkswagen fick dock avsevärda skador då vänstra 

sidan helt trycktes in. Mercedes klarade sig undan med bucklor. 

 (Öb 21.08 -62) 

 

Lantbruksklubben i stämplingstävlan 
Under 13 år 

1) Carl-Otto Slotte  3) Leif Slotte 

Över 13 år 

1) Ralf Sandbacka  3) Ulla-Britt Sjelvgren  

 (Öb 01.09 -62) 

 

Skördeutsikter 
 Rudolf Lerbacka som har sina marker på åstranden är nöjd med hösten. 

 - Här har inte ens havren frusit, tror jag. Och hålls det vackert några veckor till hinner den 

rentav bli färdig. Just nu håller vi på och skördar råg och korn. Vetet är inte moget ännu. Men 

det räcker inte många dagar till innan det blir skördeklart - om denhär väderleken fortsätter 

förstås. 

 (Öb 05.09 -62) 

 

Myndigheterna tar bort björkar 
 Den vackra björk-allén längs Pelostranden i Nedervetil har under de senaste dagarna 

bearbetats av vägmyndigheterna. Rätt illa åtgångna har en del björkar blivit och ortsborna har 

varit rätt bedrövade över detta. 

 Vägmästare Runar Nyberg i Gamlakarleby visste berätta att vägen kommer att 

oljegrusbeläggas inkommande sommar och för den skull är man tvungen att ta bort en del 

björkar, i synnerhet sådana som inte är riktigt prydliga. Flera björkar än nödvändigt tas inte 

bort. Vi vill alla att vägen skall vara vacker och när allting är klart skall nog nedervetilborna 

vara tillfreds, menade herr Nyberg. 

 Björkarna har omvårdats varmt av nedervetilborna och vägmyndigheterna skall också göra 

sitt för at bibehålla det vackra som ortsbefolkningen lagt grunden till. 

 (Öb 05.10 -62) 

 

Lantbruksklubbens avslutning 
Hederspris 

Gun Nyman o. Carl-Otto Slotte 

Andra pris bl.a: 

Margareta Gustafsson, Peter Nyman och Ralf Sandbacka. 

 (Öb 28.10 -62) 

 

Silverrova kom i dagen efter 40 år 
 För cirka 40 år sedan utförde bonden Leander Pelander dikesarbeten på ett kyttland i Pelo by 

varvid han tappade sin silverklocka av märket Tobias. Klockan söktes med hjälp av kvastar 

och räfsor men förblev borta. 

 För några dagar sedan då bonden Tyko Junell med traktor plöjde fältet kom klockan i dagen. 

Uret hade förlorat glas och visare men var annars rätt bra bibehållen, trots de 40 åren under 

jorden. 

 Silverrovan återbördades till Leander Pelanders son som för vilken den nu är ett kärt minne. 

 (Öb 11.11 -62) 

 



Dödsfall 
 I går avled efter en kort tids sjukdom i sviter efter en hjärnblödning verkställande direktören 

Thure Alexander Slotte. Han var född på Slotte hemman i Nedervetil den 28 april 1903 och 

son till kommerserådet M. A. Slotte och hans hustru Emma. 

 Efter genomgången folkskola besökte den första årskursen vid Kristliga folkhögskolan i 

Nykarleby är 1920 och genomgick de två följande åren handelsskolan i Vasa därifrån han år  

 utdimmitterades är 1923. 

  Sin första anställning fick han på Ab Hud- & Skinnkompaniet i Gamlakarleby, där han under 

tre års tjänstgöring fick en gedigen praktik i allt som angick hudar och skinn. Därifrån flyttade 

han över till sin fars, kommerserådet M. A. Slottes skoaffär, där han senare blev delägare och 

verkställande direktör, inte bara för firman M. A. Slotte & Co i Gamlakarleby utan också 

firmans filialer i flera andra städer. 

 Tillsamman med sin far och sina bröder inköpte direktör Thure Slotte på trettiotalet en rad 

stora företag i hud- och skinnbranschen.- Bland dem var Gamlakarleby Kromläderfabrik Ab i 

Rimmi, där direktör Slotte blev direktionsmedlem. Direktör Slotte innehade aktier i 

Tampereen Kenkäteollisuus Oy och var sedan år 1938 dess revisor. I flera andra företag inom 

skinnbranschen har direktör Slotte också varit engagerad och har tillhört styrelserna för flera 

sammanslutningar och förbund i skinnbranchen. 

 Direktör Slotte har också deltagit aktivt i hemstadens kommunala liv och satt i stadsstyrelsen 

under åren 1946 och 1947 och var medlem i fullmäktige åren 1948 till 1951. 

 Travsporten har sedan unga år intresserat direktör Slotte och i ett tiotal år var han ordförande 

för S.Ö.N Hippos, vars hedersmedlem han blev i våras. Han nedlade mycket tid och arbete för 

travsportens bästa och under hans tid som ordförande byggdes travbanan i Gamlakarleby ut 

och antog den skepnad den har i dag.  

 Direktör Slotte deltog aktivt som frontman i våra senaste krig och var med och kämpade på 

Karelska näset. Också på annat sätt har han visat intresse för vår frihet och vår 

självständighet. 

 Direktör Slotte har företagit en rad affärs- och studieresor till flera länder - Ryssland, 

Tjeckoslovakien, Holland, England och de skandinaviska länderna - och har skaffat sig många 

affärsvänner och här skapat goda kontakter. Direktör Slottes branschkännedom blev genom de 

utländska kontakterna både känd och erkänd långt ut över landets gränser och ingav 

förtroende. 

 Till sina levnadsvanor var direktör Slotte enkel och anspråkslös. Han var inte den som ville 

synas, men han hade en stor arbetsförmåga som räckte till även utanför affär och hem, men 

som aldrig själv gjorde något väsen av. I vän- och kamratkretsen var han uppskattad för sin 

enkla rättframhet och sin goda vilja. 

 Direktör Slotte sörjes närmast av ålderstigen far, hustru, barn, bröder och systrar. 

 (Öb 11.11 -62) 

 

Hjälp Öb:s Lucia att hjälpa fembarnsfamilj med sjuk far 
 Det ser nog ut som om den egna kraften snart skulle ta slut, säger Tyyne Forsell när hon 

berättar om sin cancersjuka man och sin stora familj. Mannen har i två års tid lidit av cancer 

men någon folkpension har det aldrig varit tal om, så länge han kunde hålla sig uppe. Först i 

augusti kom folkpensionen, en liten summa som knappt håller svälten borta. 

 Harry Forsell är endast 33, år han fyller 34 före julen, men när han för två år sedan fick 

cancer var han hoppfull nog att tro att en operation skulle hjälpa, men den gav endast en tids 

uppskov. Nu har sjukdomen brutit ut igen och bundit mannen vid sängen. 

 - Det skulle gå om vi hade bara oss själva att tänka på, säger fru Tyyni. Men vi har fem barn 

av vilka den äldsta är sex år, medan den yngsta är åtta månader. Dessutom bor Harrys gamla 



mor hos oss. Det är åtta personer som skall ha mat varje dag och var skall man ta den när det 

inte finns någon som förtjänar pengar. 

 Harry Forsell har aldrig varit riktigt stark. Han har alltid varit tvungen att söka sig till lättare 

arbeten och för det mesta har han sysslat med små affärer för att förtjäna pengar till mat åt 

familjen. Så länge han var frisk gick det skapligt men sedan kom cancern, den lömska 

folksjukdomen. Harry Forsell besökte många läkare innan han opererades och hoppades på att 

bli frisk men cancern kunde inte utrotas, den spred sig i vävnaderna och läkarna har för länge 

sedan uppgivit allt hopp. 

 Det var först då han kunde få folkpension. I mars lade man in en ansökan men först i juli fick 

man veta att den beviljats och den utbetaldes från den första augusti - oktober 

 Någon jord äger familjen Forsell inte, inte mera än tomten, som stugan står på och till denna 

hör ett litet potatisland. Men en familj lever inte av enbart potatis. Så länge mannen inte fick 

någon pension fick familjen hanka sig fram på de medel som fanns sparade, sedan var det att 

leva på den lilla pension som hans mor fick och först nu under de senaste månaderna har man 

fått ett litet men välbehövligt bidrag från socialnämnden. 

 - Ingen av oss fordrar mycket, säger fru Tyyni. Vi vill inte ha mera än maten för dagen och 

kläder till barnen. Men det är svårt att få pengarna att räcka till, när man skall köpa allt. Inte 

går det heller för mig att ta något arbete. Man springer inte hur som helst från fem små barn. 

Det är redan ett helt arbete att hämta mjölken för dagen.  

 Det är över tre kilometer till mjölkbutiken och farmodern är gammal och orkar inte gå så 

långt - och vem skall se efter barnen så länge. Jag måste således själv hämta mjölken och 

sköta det mesta av hushållet. 

 Numera är mannen så dålig att någon måste sitta hos honom jämt. Det är därför just nu tyngre 

än vanligt för den trötta husmodern. Två av barnen har man varit tvungen att sända till 

moderns hem i Kannus men tre är fortfarande hemma.  

 Det är denna familj som Öb:s Lucia bland annat kommer att besöka när hon kommer till 

Nedervetil. Och att familjen behöver all uppmuntran den kan få är säkert. Åtminstone är 

uppfattningen den bland grannar och bybor. Det är många som vädjat för familjen och nu gör 

vi det på Öb i vår tur. Hjälp Lucia att hjälpa. 

 (Öb 01.12 62) 


