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Återseendes glädje, Helena Satukangas och
Algot Rehn

Minglande jubileumsgäster.

S

kolan från Överby har nu gått in
i sitt andra sekel och jubileumskommittén för 100-års begivelserna
kan småningom dra sig tillbaka från
offentligheten. De tolv artiklarna som
i denna tidskrift belyst olika sidor av
skolans verksamhet finns nu att läsa
också för den stora allmänheten på
Trädgårdsnytts hemsidor (www.tradgard.fi/index.php/traedgardsnytt/
innehall/oeverby-100-ar) och några
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hundra av Ulf Wallenius fotografier
från fyra decennier finns att beskåda
på Axxells sidor (www.axxell.fi/fi/
overby100).
Trädgårdsskolans kamratförening
ordnade en medlemsträff i jubiléets
tecken i samband med Överbys höstmarknad och året kulminerade den 3
oktober då en inbjuden skara samlades på skolan, avnjöt en läcker buffé
och skålade för skolans både historia
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Hembygdsrådet Bo Lundell

och framtid. Träffen fick en prägel av
familjefest med många kära återseenden och återuppväckta minnen.
Efter att Nina Sevelius hälsat
sällskapet välkommet utgjordes det
officiella inslaget av en kort historisk återblick av tidigare rektorn Tor
Lindholm, en beskrivning av nuläget,
både administrativt och pedagogiskt
av Axxells vd Stefan Johansson och
rektor Lena Johansson samt en lägesbeskrivning av Svenska småbruk och
egna hems vd Håkan Fagerström.
Småbrukets undervisningsfond representerades vid tillfället av dess
ordförande, professor John Sumelius.
Den familjära prägeln förstärktes
av hembygdsrådets Bo Lundells närvaro. Hans både far och farfar var i
tiden föreståndare för skolan medan
hans mor och farmor verkade som
husmödrar. Med var också Ghita och
Kristel Nybondas, maka och dotter
till nyligen bortgågna Bengt Nybondas, föreståndare för skolan under
17 händelsrika år. Den strandbergska
klanen representerades av Ruth
Sundström, vars far, make, svåger
och son jobbat på skolan och vars
systerdotter Nina Holmlund som
Trädgårdsnytts redaktör sitter med i
jubileumskommittéen.
Gerd Lönegren var en påminnelse
om trädgårdsmästarskolan i Kuppis,
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Chrisse och Gunvor Blomberg låter sig väl smaka.

Oss elever emellan!

Jubileumskommittén
”Man to man talk”; Håkan Fagerström
och Tor Lindholm

Höstmarknad med Trädgårdsskolans Kamratförening

där hon inledde sin långa lärargärning, medan
Chrisse Blomberg förde våra tankar till Trädgårdsyrkesskolan som i slutet av 60-talet utgjorde
starten för trädgårdsutbildningen på Överby.
Med på festen var också hortonomerna Hanna
Hentinen och Jouko Hannonen, skolans tidigare
elever med både framgångsrika yrkeskarriärer
och en betydande roll då Margretebergs park i
tiderna anlades.
Den finskspråkiga personalen representerades
av en sprudlande ladugårdsförman Helena Satukangas, skolans städare Irma Murto och bykerskan Tuula Pylväläinen, som nu talade flytande
svenska, vilket hon aldrig gjorde under sin tid
på skolan. Hon har som vuxenstuderande avlagt
studentexamen, studerat vidare och arbetar nu
som sekreterare på ett sjukhus.
Mången närvarande är nämnd och ingen
glömd. Mången som kunde ha varit på festen
var förhindrad. Mången som kunde ha inbjudits
rymdes tyvärr inte med. Om de närvarande kände att festen utgjorde slutet på en epok, kanske
det inte var långt ifrån sanningen.
Vi tackar Svenska småbruk och egna hem för
det finansiella bidraget som mögliggjorde arrangemanget och restaurangchefen Krister Vesala för
fin betjäning och kaffe med kaka.
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Jubileumskommittén: Uffe, Tor, Nina och Hasse.
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