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Sikatrutarna tog ton 

.,..raditionsenlig skönsång på Träffpunkten. Sikatrutarna- under ledning av Maud Sjöberg-fick till slut ordning på kör och 
sångtexter och kunde sjunga in våren. Sista sidan 

Världens minsta .. ? 
Vår lilla 
brandstation 
är upprnärk
sarnrnad i 
Guinness 
rekordbok. 
Det är stort! 

Sidan6 

Äntligen är 
det klart! 
Ridhuset ska byggas i 
Sikeå - komrnunen står 
sorn byggherre. Mark
frågan är under utred
ning och faller al lt väl 
ut kan ridning under tak ske redan tili vintern. 

Sidanl 

I sommar ... 
... är rnålningen av 
stora rnagasinet i 
harnnen utmaningen , 
rnen ju fler sorn rnålar 
rors även det projek
tet säkert i harnn. 
Sidan2 
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Stora 01agasinet - den stora ut01aningen 
, , Det spirar i Sikeå" har vi 

som slogan på våra tröjor 
och efter föregående års 
många EU-projekt och tili dem 
hörande ideel la arbete börjar 
nu våra verksamheter slå ut i 
full blom. Jag tänker då i för
sta hand på Andra Yarvet med 
fyra anställda under sommaren 
och campingen - i vår utökad 
med ytterligare sex platser från 
16 tili 22. 

M en växtkraften fin ns 
fortfarande k var och 

nyheter för i år är bl a 
bouleturnering för lokala lag. 

Där är Ann-Charlotte Nord
lund och Cyril Lindmark an
svariga. Turneringen startar i 
juni och jag önskar alla 
"boulare" bra drag i kloten! 

En annan nyhet är musik
kafeer kl 19.00 alla onsdagar 
under sommaren - start 27 

juni. Platsen är Sikeå BK:s 
klubbhus. 

S ommarens stora utmaning 
är målningen av stora 

magasinet. Åhmans måleri har 
!ovat måla på höjden - gavel
spetsarna alltså och ett 30-tal fri
villiga har anmält sig för mål
ning på lägre nivåer men här 
finns plats för fler och alla är 
välkomna att delta. Håll utkik 

efter röda lappar med "målti
der" på anslagstavlorna. 

En trevlig sommar till
önskas alla bybor och 
sommarboende 1 

Bäckström 
har ordet 

Tre timmar, men ingen gök i år heller 
SOMALLA andra år anord- med hustru - katten tackade säcken, det smakade himmelskt! Göken hördes inte av i år 

heller, fast turen tog tre tim
mar i anspråk. 

nades det en cykelutflykt på 
Kristi Himmelsfärdsdag. Man 
skul le titta på historiska plat
ser, lyssna på göken och natur
ligtvis intaga medhaft fika. 

Dagen före ringde Sture 
Bäckström och meddelade att 
de inte kunde närvara, då en 
resa ti li Jönköping över helgen 
förestod. Sture sa "kan du och 
Lola ta hand om uttlykten" 
(nåja, semester kan de be
höva ... ) bland annat tänkte han 
sig en tur tili pistolskytte
banan. Okej savi, vi försöker. 
DAGEN KOM med rätt så 
gråkallt väder, vi rustade oss 
med fi ka och varma kläder, 
gjorde i ordning cyklarna och 
inställde oss vid samlingsplat
sen - Träffpunkten. 

Hör och häpna, vi räknade 
in allt som allt fem personer 
och en katt! Gunnar Lund
mark , Göran Andersson med 
fru Inger samt undertecknad 

R e d aktion: 
Tor Anesäter, 
Ingemar Nilsson, 
Katrina Norqvist, 
Gunnar Lundmark, 
Sven-Erik Lundström. 
E- p ost: 
toranesa ter@ 
hotmail.com 
Ansvarig utgivare: 
LSI:s styrelse. 

för sig i ett tidigt skede. 
I ALLA FALL så åkte vi tili 
pistolbanan via platsen där 
bågskyttebanan tidigare var 
belägen. Vi blev imponerade 
över vilken fin anläggning 
skyttarna hade ställt i ordning. 

När besiktningen av banan 
var klar tog vi vägen över stå
berget efter en skogsbi I väg 
som tili en bö1jan var riktigt 
bra , men som tili sist 
utmynnade i något som på
minde om en stig. 

Men riktningen var mot ha
vet så vi travade på och ledde 
våra cyklar och just när miss
tröstan grep oss kom vi fram 
tili Ulldahls boställe. Yilket nu 
är rivet, men resterna av hund
kojan och ladugården fanns 
kvar. 
DÄR HUSET var uppfört står 
nu en jaktkoja, som Bengt 
Lundgren byggt. Yi slog Jäger 
där en kort stund och åt ur mat-

Redigering och 
layout: Tor Anesäter. 
Tryck: Tryckeriet i 
Robertsfors AB. 
Prenumeration: 50 
kronor. Pg 176818-3 
Lola Nyman 0934-150 
83. 
Spiran 2001: 
mars (manusstopp 28 
feb), juni (31 maj) och 
oktober (30 sep). 

Efter rasten drog vi vidare 
hem efter Ulldahlsvägen. På vä
gen tittade vi in på badplatsen 
Östersia, som nu är riktigt fin. 1 
viken simmade fyra svanar 0111-

kring. 
Efter det tackade vi varandra 

för god "uppslutning" och var 
och en drog vidare tili sitt. 

Vi höres,Curt Nyma'i-r-' 

PS Kära läsare av Spiran. Ji 
hör å ji ve historier öm Såg
huset å andra intressanta plat
ser och människor i Sika å 
Legde OS 

Hamnmarknad 
Lördag den 11 augusti 

kl 11.00-16.00 
• Marknadsförsäljning 
• Yeteranbilrally 
• Kustbevakningen visar sitt fartyg 

• Underhållning r 
• Ponnyridning 
• Servering mm 

LSI, Sikeå BK och Ridklubben Sandgärdan 
PS. Önskar du delta med marknadsstånd kontakta Sture 
Bäckström: 0934-153 53. 

Legdeå/Sikeå 
Intresseförening 
elo Sture Bäckström 
Brännstan 153 
915 93 Robertsfors 
0934/15153 

E-post: 

lsi@robertsfors.se 

Sikeå havscamping 
Bokning: 
Gunnar Lundmark 

0934-15116. 

Andra Varvet 
Barbro Pettersson, 
0934-151 13 
Ingrid Hanke, 

0934-150 13 

Bagarstugan 
Bokning: 
Wanja Brorsdotter, 

0934-152 10. 
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Planer s 

Ridhusfrågan avgjord! 
RIDHUSET SKA byggas i 
Sikeå och kommunen ska stå 
som byggherre. Just nu hå ller 
markfrågan att lösas, så för
hoppningsvis får vi rida under 
tak i vinter. 

Under våren har vi haft 
lubbmästerskap i dressyr och 

hoppning. Många duktiga ryt
tare slöt upp tili de trevli ga täv
lin garna. Yi har också haft 

·lädjen att ha en jätteduktig 
raktikant en vecka från häst

linjen på Burträsk lantbruks
skola . Juli a Andersson heter 
hon och hon har hjälpt tili med 
allt från att göra i ordning häs
tar inför ridlektioner tili att 
måla o lika projekt. 

Yi kommer som vanligt att 
sälja saker på Andra Yarvet 
som generösa personer har 
skänkt ti II ridklubben. Nytt för 
i å r är presentkort på ridning 
och häst med vagn. Present
korten finns tili försäljning på 
Andra Yarvet, och det är en jät
tebra present för er som har 
svåi1 att hitta en sådan. Yi kOJn-

mer även i år att ha ponny
ridning vaije söndag hela som
maren utanför Såghuset. 

Sedan när det dags för 
hamnmarknad ska ni hålla ut
ki k efter vårat stånd ! 

Varför? 
Jo .. sotar'n har !ovat att vi 

ska få sä lja nyplockade 
KANTARELLER. 

Vad har hänt mer i klub
ben? 

• Yi har köpt oss några 

häs tar. 

• En av våra ridinstruktörer 
ska gå ridledarutbildning i 

Umeå sommar. 

• Yi har köpt in en kaffeau
tomat , så kom in om ni är 
kaffesugna, den är varm alla 
kvällar när vi har verksamhet. 

Sedan är ni varmt välkomna 
den 18 juni när vi har säsong
savs lutni ng . Det tisslas och 
tasslas om att vissa " tanter" 
ska ha uppvisning. Det ser jag 
med tlera fram emot. 

MonaAndersson 

ids för f ramtiden 
I SENASTE SPIRAN presenterade vi de företag som huserar 
i Spiranhuset. Yi forsätter på den inslagna vägen , men vä nder 
nu blicken mot andra sidan E4:an. 

Sikeå Plåt & smide AB 
Yerksamheten består av byggnadsplåtsarbeten och byggnads
smide. t.ex . plåttak, skorstensbeslag. taksäkerhets, hängrännor 
och stuprör, rökrör, svetsarbeten, reparationer, 
kamininstallationer och industriservice . 

De kunder som anlitar Sikeå Pl åt & smide AB är privatperso
ner, byggfirmor och industrier. 

Företaget har åtta personer anställda och omsättningen är 3,5 
miljoner kronor. Framtiden ser ljus ut. Orderi ngången har ökat 
de senaste året vad der gäller smides- och plåtarbeten. Företa
gets ambition är att vässa klorna ytterligare och bli mellan
bygdens främsta leverantör av plåt- och smidesarbeten. Företa
get löser det mesta från konstruktion tili färdig produkt. Så tveka 
inte att ringa 153 39, hälsar Mats och Erik. 

Bröderna Åhmans Måleri AB 
Företaget ordnar det mesta inom må leriyrket t.ex. målning, ta
petsering, golv och mattläggning. Företaget hyr även ut golv
slip, bonmaskin. färgspruta och ställningar. I affären kan a ll t 
inom måleri och golv inhandlas. Kunder tili företaget är kOJn
munen, företag och privatpersoner och måleriet har fyra an
ställda. Omsättningen är 2,5 miljoner och företaget tror på fram
tiden, mycket därför att Sikeå är en blomstrande by. 

Robertsfors Marinteknik HB 
Detta enmansföretag sysslar med försäljning av tillbehör för 
båtar och kunderna är då naturligtvis uteslutande båtfo lk. 

OBS! Det kommer mer 
i nästa nummer. 

Legdeå-Sikeå kalendern 
17 juni sön Andra Yarvet öppnar för säsongen 
17 juni sön Föreningsmöte skjutb/SPK 
18 juni mån Yåravslutning RKS/Ridbanan 

22 juni fre Midsommarfest/Träffpunkten 

22 juni fre Midsommaresk.till Ratan/SBK 
23 juni lör Gudstjänst på Kungsön 
27 juni ons Musikcafe i hamnen 
4 juli ons Musikcafe i hamnen 
11 juli ons Musikcafe i hamnen 
18 juli ons Musikcafe i hamnen 
25 juli ons Musikcafe i hamnen 
1 aug ons Musikcafe i hamnen 
4 aug lör Sikeå Warfs Minne/SBK 
5 aug sön Kungsöuttlykt 
11 aug lör Pub med orkester/Träffpunkten 
15 sep lör Arbetsträff/SBK 
25 aug lör Båtsista och surströmmingsfest 
? sep ??? Terrängritt/RKS 
I Sep Lör Surströmming/Träffpunkten 
28 Sep Fre Pub och kafe/Träffpunkten 

19 0kt Fre Pub och kafä/Träffpunkten 
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Jättekas 
om kall 
KUNSKAPEN OM att 
Sverige en gång varit täckt av 
inlandsis är inte så gamma!. Så 
sent som på l 700-talet var 
även vetenskapsmännen 
fångna av Bibelns skapelsebe
rättelse. Men numera vet man 
med säkerhet att inlandsisen 
var ett faktum, inte bara en 
gång härskade istidsklimat 
utan ett flertal nedisningar har 
inträffat under jordens livstid . 

EN TITT i landskapet runt 
Sikeå och Legdeå vittnar om 
den senaste istidens verk
ningar för cirka 10 000 år se
dan. Det vi i dag kallar flytt
block- som i historisk tid kal
lades jättekast, asalärans mer 
handfasta budskap levde kvar 
i människors medvetande 
bredvid den "' upplysta " 
kristna läran - finns lite var
stans i terrängen . För att inte 
tala om all a stenar, av varie
rande storlek. som västerbott
niska jordbrukare slitit med 
för att bryta ny åkermark. Men 
det är en annan historia. 

ETT FLYTTBLOCK - eller 
jättekast om man så viii - har 
lagt s ig tillrätta strax bakom 
där skolan i Sikeåhamn långt 
senare uppfördes. Det är en gi
gantisk stenbumling med en 
imponerande tyngd , uppskatt
ningsvis cirka 21 000 kilo syn
li g massa, som inte bör läm
nas åt förgängelsen och för
svinna i skuggan av en massa 
sly, träd och annat bråte . 
"Oljeberget" kan med rätt till
varatagande bli en sevärdhet 
som låter tala om sig. 

Möjligen något för LSI att ta 
sig en funderare över? 

ETT ANNAT flyttblock , som 
inte skäms för sig - låt oss 
kalla den "Lundgrens sten" -
har visser li gen inte 
"Oljebergets" dimensioner, 

SPIRAN 

vittnar 
tideri 

"Oljeberget" som fick sitt namn av elevema på skolan i Sikeåhamn är en tung historia. 
Drygt 2 100 ton sten i dagern är siffror som inger respekt. 

men stenen ligger mjukt ner
bäddad i blåbärsris och med en 
gles tallskog som kuliss. 

"Oljeberget" och '"Lundgrens 
sten'" är två exempel, det finns 
naturligtvis tler tlyttblock i våra 
omgivningar. Nästa gång du 
klättrar upp på en stor stenbum
ling eller bara betraktar den på 
avstånd, så kan du vara säker på 
att stenen har transporterats en 
lå ng sträcka från ursprungs
platsen infrusen i inlandsisen. 
Svindlande tanke, eller hur. 

FÖR ÖVRIGT fin ns ett av de 
största flyttblocken i Sverige 
att beskåda i Botsmark, pas
sande nog kallas stenen för 
Botsmarksstenen. 

TorAnesäter 

isberg med 
fl yttbl ock '-

~mdltva1len • 

Blockdiagram som visar hur 
del kan ha gått tili då inlands
isen smälte undan och landet 
stod under vatten. 

"Lundgrens sten" är ett stycke granit som mellan tummen 
och pekfingret har en massa på 300 ton synlig sten. 

Bild-källa 
(Känn Ditt Land) 

utgiven av Svenska 
turistföreningen. 
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Paltgrytor, klappfil och rökt fläsk 
Fråga vem du viii mellan 

Sävar och Lövånger vad 
de minns av midsomrarna på 
20- och 30-talet, så dyker 
Kungsön och Gumboda Hed 
upp hos de flesta . 

"Voranna" var överstökat, 
sådden i jorden och korna på 
bete. Äntligen fick man dra av 
blåronan, tvätt å sä skit'n, dra 
på hertas-klea och fera på fest. 
Antingen ut på Kungsön eller 

är'a Hea". Som regel både 
ock. 

Hemma i brädgården hade 
kaptrissorna stannat, massa
h i ssarna slutat gnissla och 

mret från rullbanorna som 
transporterade virke från sta
pe I tili pråm, tystnat. 
Stabbläggarna hade axlat av 
''putan" (axelskyddet) och gått 
hem. Det var midsommar - en 
riktig storhelg, värd att firas. 

S å 1nycket av lövade 
stänger, folklekar och an

nat hemvävt minns jag inte 
från min hembys midsommar
fester. Mer då paltgrytor, 
klappfil, tunnbröd och rökt 
fläsk. Kanske också starkare 
saker tili kaffet eller lite vid 

lan 0111 där grönskan gav 
~ ydd åt både flickan och flas
kan ... 

På Kungsön , som Skaparen 
en gång satte ner utanför inlop

t tili hemma-hamnen för att 
, mpa vindar och vågor från 

ostan, firades en stor del av 
midsommarnatten i botten av 
en pråm . 

Där trängdes de dansanta 
firarna, där var det trivsamt 
och där gjorde det inte så 
mycket om man inte var någon 
vidare dansör. Alltså vågade 
även jag bjuda upp skol
kompisar som Naima och 
Tyra, troligen också Margit 
och Edith, som jag styrde härs 
och tvärs över pråmtiljorna tili 
"Anna du kan vä stanna" eller 
något liknande i step-väg. Det 
var bara att marschera på ... 

H erman Holmgren_ var 
byns störste mus, ker. 

Han spelade fiol eller klarinett 
som ingen annan, och kunde 
ha blivit proffs. Men fisket och 
diverse annat, som var roligt 
och gav en slant, drog också. 
Så Herman nöjde sig med att 
förbli spelman på fritid. 

Byn hade också dragspelare 
s0111 Kalle Boström, Emil 
" Hej" Holmström och Helge 
Åberg. Den senare var något 
av byns valskung. När han 
drog igång "Varför försaka en 
enda lite flört. .. " då var det 
svårt att stå still. Nästan salig 
blev man när Helge eller Her
man spelade "Du svarte sig
enare ... " och man hann fram 
tili rätt tjej. Det var den tidens 
bästa ''tryckare"! 

D et var något speciellt 
med midsommarfirandet 

på Kungsön. Ett utflykts
äventyr över glittrande hav, en 
outtröttlig soi, musik, skratt, 
trutskrän och motorbåtsputter. 

Där kom Lundgrenarna. 
Efraim eller Severin Anders
son, Åströmarna eller Kokar
Karlsson puttrande med sina 
inombordare, lövade och fulla 
med folk som skulle ut tili ön. 
Dit hade "bolage" redan dra
git ut ett par. tre pråmar med 
bogserare som Sikeå och John 
Jenning. 

Pråmarna ankrades vid sand
stranden på ösidan mot land 
tili. Ut tili dem ledde en land
gång, lätt att vandra på för de 
flesta, men visst hände det att 
någon hade svårt med balan
sen ... Men det var långgrunt så 
ingen riskerade livet. 

På landbacken skötte "frun 
timra" kaffekokandet över 

öppen eld. Där minns jag 
Johanna Ågren och a Agda 
baki Berge. Enkelt, men roligt! 
Ordningen skötte sig själv. lb
land kanske ' n Evald Ågren 
fick gripa in. Han vr stabbläg-

gare, ordningsman och en stor, 
snäll bjässe som ofta bara be
hövde visa sig och "go- tala" 
med kämparna, så blev det 
lugnt. 

Ibland hände det att vi 
festade och firade på andra håll 
än på Kungsön. "Oppa Berge 
eller ne 'a Flake" exempelvis, 
där myggen hade högsäsong 
ända tills höststormarna kom. 

Hur som ... efter Kungsön 
och en lång natt s0111 ändade i 
tidig midsommardag, kom 
man äntligen hem. Döslut och 
nöjd att gå tili en lång vila, 
hoppades en orolig mor. Men 
icke ... 

På midsommardagen bar det 
iväg på cykel över Kustlands
vägens grus, tili Gumboda 
Hed. Där väntade nya fröjder, 
nya kompisar och dito brudar, 
som jag för 10 öre dansen vai
sade omkring med på den 
gamla exercisplatsens ute-

Eric Wall mark är fodd 
1914 och uppvuxen i 
Sikeå. Han arberade hela 
sin yrkesverksamma tid på 
Västerbottens- Kuriren, 
först som lokalredakrör i 
Roberrsfors, sedan som 
journalist på cenrral
redaktionen i Umeå, och 
slurligen som redaktions-

dansbana, och sjöng "Titta in 
i min lilla kajuta ... "eller nå't 
ditåt. 

M en det fan ns annat att 
roa sig med också. Pil

kastn i ng, skjutbana och 
' 'jänten" , var inte allt. En 
midsommardagskväll hoppade 
vi tresteg mellan hed-tallarna 
tills solen föll ner bortåt 
Flarken. Någon bö,jade, och så 
av med "klacke-skon" och full 
fart i strumplästerna. Jag 
minns inte säkert, men jag tror 
att när det var dags för "damer
nas sista", stod sikagrabben 
Faltin, eller Emil Westerlund 
som han egentligen hette, s0111 
segrare. 

Då var också midsommar
firandet slut för den gången. 
Det var snart dags att gå oppi 
lagår'n eller göra i ordning 
"unika" och fara ner i brägår'n. 
Men ro ligt hadd hä vyre! 

chef fram till pensioner
i ngen. Under framförall r 
1980-talet skrev han årer
kommande kåserier i VK, 
"Veckans Wallmark", och 
der är bland dessa som vi 
nu publicerar några som 
speglar Sikeå och männis
korna där, som Eric minns 
dem. 
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Rekordstation 
i rekordbok 
NU FINNS vi i Guinness rekordbok. Ja visst. har ni inte in
förskaffat den nya av Guinness rekordböcker? För där fin ns 
vår lilla brandstation med. 

Vi fick inte med någon bild, men bra fakta finns att läsa. 
Så här står det, under rubriken - Minsta Brandstationen. 

"Den minsta brandstationen finns i Sikeå vid Robertsfors i 
Västerbotten och drivs av Sikeå frivilliga brandförsvar. Den 
95 år gam la byggnaden mäter 3, 1 x 2,5 meter (7,75 kvadrat 
meter) och höjden är 2, 7 meter. Brandstationen innehåller en 
tvåmansspruta, två enmanssprutor, en brandhake, en siren och 
två långa kvastar". 

NU TILL sommaren kommer en sky lt att finnas, så inte turis
terna missar vår fina sevärdhet. 

En skärmutstä llning skall iordningställas som berättar om 
brandsläckning i gam la tider. 

Diplomet som vi har fått hänger på väggen i Träffpunktens 
servenng. 

Yi har en teckningstiivling, om att rita "en brandbil" som 
några klasser. samt Drömvallens dagis jobbar med. 

DET KOMMER att bli en brandkårsfest för att fira vårt dip
lom med olika tävlingar för hela fami lj en. 

Datum kommer att meddelas senare. 
J sommar kommer även att finnas små Pins tili försäljning. 

Köp och ge bort tili dina vänner och bekanta. och sprid ut vår 
brandstation i världen 

MER UR Rekordboken. Sikeå finns förresten på ett ställe tili 

Notiser på byn 
NU tlNNS DET anledning att bö1ja spela boule. Yi startar en 
turnering som kommer att fortgå under sommaren. Tanken är att 
man går ihop och spelar i 3-manna lag, det är så rol igt att kämpa 
tillsammans. 

Vi viii inte att detta blir en tävling på största all var, utan en 
lekfu ll , rolig och framför allt en kväll att träffas samt att um
gås. 

Några priser får vi väl skaffa fram tili avslutningen senare i 
höst. 

Fråga din granne för att bilda lag eller är ni helt enkelt till
räckligt många i familjen, kom och anmäl er. 

Det vore kul om vi finge lag från alla delar av byn, och s0111 
hade byadelsnamn t.ex . Kors-Yägen 1, Brännstan 1. 

Anmälan tili Ann Charlott Nord lund. Tel.! 50 81 eller tili 
Cyril Lindmark, Tel.! 51 42 

■ Telefonkatalogen för Legdeå-Sikeå är klar. Katalogen 
finns att köpa hos Sture Swahn och Curt Nyman. Priset 
är 20 kronor och nettot går oavkortat tili LSI:s verksam
heter. 

i Guinness Rekordbok. Under rubriken - Höga och långa 
Blommor - finns blomman Kattost (Malva silvestris) 
omnämt som högsta för augusti året 1995. Det är Ann Britt 
Åström som har lyckats att få den att växa tili 1,95 meter. 

Och vinnarna är . .. 
VID V ÅRENS företagsexpo i Robertsfors deltog LSI med 
en montcr. Där fick besökarna bl a gissa på vilken golvyta 
brandstationen har. Rätt svar är 7,75 m'. 

Hela 20 personer gissade rätt och bland dessa har vin
narna utsetts genom lottdragning. 

De lyckliga vinnarna är: 
1) Ove Lycksam, skoputsmaskin. 
2) Charlotte Stenlund, prenumeration på Spiran. 
3) Elin Andersson, prenumeration på Spiran. 

DET KOMMER att anordnas Pub- och kafekvällar under 
resten av året. Ett bra tillfälle att träffas och umgås över en öl 
eller en kopp kaffe. 

Medlemskort kommer att gälla för dessa kvällar. Försälj
ning av medlemskortet bö1jar i mitten av juni hos Sture 
Swahn. Pris: 50 kronor per familj. 

VJ I STYRELSEN för Träffpunkten viii passa på att tacka 
alla som var på mötet söndagen 27 maj, och för de ideer 
som kom fram . 

Det var det bästa möte jag varit med om som ordförande 
- hitti lis . 

Evajonasson 

LÖRDAG DEN 11 augusti är det hemvändardag. Besök 
Hamnmarknaden och välkomna sedan tili middag på Träff
punkten kl 16.00. Den som så önskar kan sedan delta i PUB
afton med dans som bö1jar kl 19.00. 

Välkomna! Träffpunktenföreningen 



SPIRAN 7 

Det började s001 fiskeha01n ... 
LEGDEVIKEN HAR från bö1jan varit 
en fiskehamn. Med bryggor först på fast
landet innanför skäret, en del lämningar 
finns kvar. 

All t eftersom landhöjningen gjorde sig 
påmind flyttades fiskarnas landnings
platser tili skäret. Omkring 1880 bygg
des den första fiskarstugan på skäret av 
Karl Holmberg. Samtidigt bodde Robert 
Åström i Lägdeviken i nuvarande Åke 
Hammarbäcks stuga. 

Fisket bedrevs med skötar för 
strömmingsfångst. Man fiskade också 

'd not i Legdenotvarpet (sundet innan
~- Ku ngsön) efter sik och kanske lax. 

SÅ SMÅNINGOM kom Legdeviken att 
betyda mer och mer för virkeshantering. 

11mer och massaved lades upp under 
111 tern för att sedan på våren rullas ut i 

vattnet i sk. Grimmor. Dessa bogserades 
sedan tili Sikeåhamn för flott läggning. 

Legdeviken har blivit ett eldorado för stugfolket. 

Det stora genombrottet för Legdeviken 
kom år 1928 då köpman G.W. Anders
son från Robertsfors arrenderade hela 
Getskäret, klubben och en del mark på 
fast landet. Arrendesumman var 300 kro
nor/år. Timmer förädlades tili plank och 
brädor med en enkel sågbänk som drevs 

av en råoljemotor ( kultändare). Verksam
heten övertogs sedan av Tycko Bygden i 
Rickleå . På 30-talet byggdes en vägbank 
ut tuli skäret och enkaj för att kunna ta 
emot de fartyg som kom för att lasta . 

larna på 30-talet för att lämna sin last av 
plank och sparrar. Lastbi larna var små på 
den tiden. Detta pågick ti li år 1940 då 
Tycko Bygden sade upp kontraktet och er
bjöd byamännen att köpa kontors huset, 
förrådshuset samt kajen. Något köp blev 
det dock inte. 

Kajen var ca. 40 meter lång och ca. 4 
meter bred. Längst ut fanns en pian ca. 
15 x 15 meter. Ut på kajen körde lastbi- FredÅgren 

NU ÄR DET sommar och 
många frit idsskeppare förbere
der sig för kommande 
semesterseglingar. Man packar 

·en full med nödvändiga sa
er t.ex. proviant. 
Här följer en lista på provi

ant tili barkskeppet "Roberts
fors'' den 15 maj 1889 

11 tunnor kött 
3 tunnor fläsk 
500 kilo mjöl 
100 kilo gryn 
J säck kaffe 
200 kilo smör 
1000 bröd = 2000 kilo 
300 kg ärtor och stockfisk 

Gunnar Lundmark 

Te :nf ,o:tt 

1 ·~~\>1111dreq Sike5. P. Ll'.\JDBLOM, SIKEÅ. t.;R., MASKJN. och 

DIVLRSCl!ANDE.L 

DÅ ... tidigt 1900-tal och huset härbärgerades av P Lindblom 
som bedrev diversehandel. Fastigheten flyttades från 
Gumboda Hed när militären lämnade stället. 

KOM I FORM med Linkan, onsdagar och söndagar 16.00-
19.00 är det som gäller. Gå, lunka eller löp, men även 
stavgång och cykling är alternativ. 

Det finns två snitslade banor, 3- och 10 kilometer. 
Startavgiften är en guldpeng (tio kronor) och priser ut lottas 

varje vecka. 

Frågor: Linkan 0934-150 60. 

NU ... skriver vi 2000-tal och handelsverksamhet i fastigheten 
är ett minne blott. Numera,och sen länge har det bedrivits 
familieliv i huset. 
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Helt klart är det något med elden som fascinerar människan - utan den hade vi inte varit där vi är idag. 

Valborg - som traditionen bjuder 
REDAN PÅ 1300-talet omtalas valborgs
mässan som den 30 apri l och var länge 
tillsammans med 1 maj en festdag för gi ll
ena. Yalborgsfirandet är från bö1jan en 
stadstradition med rötter i tysk urban folk
sed, bruket att tända eldar på valborg hade 
sin bakgrund i tron på häxor och annat 
oknytt. Med eldens hjälp, i rituell mening, 
skull e sådant otyg jagas på flykt. 

Men raskt över tili presens - nutid. 

DRYGT 200 PERSONER - enligt san
sade bedömare, bland andra Curt Nyman 
- hade valfärdat tili Träffpunkten för det 
sedvan liga Valborgsfirandet. Som tradi
tionen bjuder började det hela med upp
trädande inne i Träffpunkten där det var 
lapp på luckan, alla stolar som gick att 
uppbringa var besatta. Golddiggers stod 
för den musikaliska spisen, men äve n 
några barn visade sångtalang på scenen. 
Tili exempel finns Linus Karlssons oblyga 
insats kvar på näthinnan . 

SEDERMERA BAR det ut i friska luf
ten för att avnjuta Sikatrutarna sjunga in 
våren. Efter en tids dribbel med sångtexte
rna fick Maud Sjöberg, körledare, ordni ng 
på styrkorna och de välkända märkena av
löste varandra. 

ALLT MEDAN kvällen fortskred var det 
dags för kvällens clou, får man nog säga 
- tändningen av majbrasan. Inte minst 
hade alla barn sett fram emot det, en och 
annan vuxen törs jag nog påstå såg fram 
emot samma händelse. Det är ju något 
speciellt med stora eldar. 

Raketer riktades mot skyn och 
fyrverkerier av skilda slag briserade här 
och där nere på åkern. 

Naturligtvis fanns det korv att gri lla och 
kaffe med dopp att inmundiga, precis som 
traditionen bjuder 

TorAnesäter 

Korvgrillning har alltid varit ett säkert 
kort närValborgsmässoafton firas på 
Träffpunkten.Noah Melin,som parkerat 
på pappa Lasses axlar, utgjorde såklart 
inget undantag. 
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Ett slående san1arbete 

Åke Dahlberg och Arnold Bäckström hade lagt all annan verksamhet åt sidan för att spika gjutformar. Efter
;om det behövs 30 gjutformar till bygget av ridhuset i Sikeå, så blev det en hei del spikning. Sidan 4 och 5. 

Det Charles den förste Intensiv 
svanger Tili en början drogs tåget me ll an media-

Robertsfors och Sikeå med oxar 

i Sikeå och hästar. Men med tiden fö rbätt- bevakning 
rades ekonomin och 1890 kunde 

Punkrockbandet det fö rsta loket - som döptes tili A ll a har va rit hä r, 

C.B.F var hu vud- Charles, efter agenten Charles Bell näs tan ! Li stan kan 

akten på premi ä- - köpas i England . göras lång, YK, YF, 

ren fö r S ikeå- Aftonbladet os v. 

fest ivalen. Sid 8 Sid 3 Sid 2 

Är campingutökningen bra för oss i byn? Ingrid Hanke funderar sid 8 


