
Margit Snellman är Vi Norrifråns medlem 400  

Månadsträffen den 7 november 2019 var lite högtidligare än vanligt. Inte enbart för att dagen 

inföll mitt under Svenska veckan eller dagen efter Svenska dagen som firats sedan 1908. Dagen 

till ära kunde Vi Norrifrån även gratulera Margit Snellman till föreningens medlem nummer 

400.  

Margit Snellman som återvänt till sin gamla hemstad värvades av föreningens hedersmedlem Greta 

Lax. Båda premierades med ros och presentkort som berättigar till fritt upp vid föreningens Hemliga 

resa sommaren 2020. Ordföranden Ole Granholm hoppades att Margit skall trivas i Vi Norrifrån och 

tackade Greta för hennes insats. 

Efter inledningssången uppträdde Pensionärskören Vi Norrifrån med ett antal sånger under John 

Storbackas ledning. Efter det gavs ordet till Raul Pohjonen som var en av dagens föredragshållare. 

Raul berättade utförligt om sin släkt och säger att han försöker värna om sitt finlandssvenska arv. Hans 

mor är dotter till läraren Rufus Hill som förutom läraryrket även vurmade för konst i dess olika 

former. 

Föräldrarna arbetade med antikviteter något som sysselsatt Raul i hela hans vuxna liv. Under hösten 

har han öppnat Gamlakarleby Auktionskammare, något han är mäkta stolt över. Där anordnas 

auktioner regelbundet. Man kan även samlas olika slag av möten och tillställningar. Raul är inte enbart 

konstkännare och antikvitetshandlare. Hans huvudintresse är historia och speciellt stadens och nejdens 

historia. Dessutom är han författare och en god berättare. 

Från antikviteter till ölbryggeri 

Efter kaffepausen stod Nicke Kavilo i tur. Han har startat ett ölbryggeri på Indola industriområde. Där 

utvecklar han Karlebyölet enligt kundernas önskemål. Nicke säger att ett eget bryggeri alltid varit hans 

stora dröm. En resa till USA stärkte ytterligare intresset för att starta ett eget bryggeri. 

Där kom han i kontakt med öl från mindre bryggerier. Efter återkomsten till Finland var han övertygad 

om att han ville medverka till att göra något för att utveckla de vanliga ölsorterna som härstädes 

kändes något tråkiga. Nu är han med och utvecklar ölsorter med lokal prägel. 

Bryggmästaren Nicke Kavilo är inte ensam ägare till bryggeriet och övriga delägare besitter olika 

yrkeskunskap. Under hösten flyttade man till fastigheten på industriområdet. Nicke berättar att 

verksamheten sker i samarbete med yrkeshögskolan Centria. Några studerande gör även sin 

arbetspraktik i bryggeriet. 

Flera bryggerier har startat i Österbotten och flera är på kommande. Nicke medger att 

bryggeribranschen inte är någon lätt bransch. Den stora utmaningen är kvaliteten och långsiktigheten i 

planeringen. Meningen är att vi skall kunna verka även framöver, framhåller han. 
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