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Spiran 

Kanske finns lite "bruksanda" kvar 

Det är den 21 juni 
idag en gråmu

len dag med lätt 
duggregn, men uppklar
nande mot aftonen . Mått
lig vind från syd och mot 
kvällen avtagande. 

Just den här dagen för 
150 år sedan sjösattes brig
gen Gloria vid varvet på 
Granskär. H ur var vädret 
då? Vilken folkfest blev 
det? Var berghällarna fyllda 
av folk? Hurrades och app
låderades det, när det 40 
meter långa fartyget gled 
ned i vattnet? Hur vädret 
var vet jag inte, men folk
fest blev det. 

Ett annat Sikeå, en annan 
tid, men samma havsvik 
och berghällar. 

Då på 1860-talet inled
des varvets storhetstid 
med sjösättningar i stort 
sett varje sommar. Då fick 
Sverige sin första varmför
zinkningsanläggning vid 
varvssmedjan i Sikeå och 
då byggdes här Västerbot
tens största fartyg. 

Då rådde "bruksandan" 
även i Sikeå. Skeppsmäk-

lare, sjökaptener, tullförval
tare och faktorer - utbildat 
folk och bybor som seglat 
jorden runt och samlat in
tryck från jordens alla höm, 
satte sin prägel på byn och 
gav den dess karaktär. 

Man var lite "förmer" 
än folket i bondbyarna runt 
omkring där livet fortsätt
ningsvis gick sin gamla 
kretsgång, styrt av årstider
nas växlingar. 

Nu är varvsepoken och 
sjöfartsepoken sedan länge 
över och minnena från 
storhetstiden börjar blekna, 
men fortfarande finns några 
äldre som har bruksandan 
kvar och "skryter" över ti
der som varit. "Yvs ej av 
fädrens är, envar har blott 
sin" är väl ett ordspråk, som 
vi borde ta tili oss. 

Också de fysiska min
nena har försvunnit, bara 
barlastkajen på Granskär, 
moringama i bergen, kajer
na, Spiran, fyren , Tullmas
ten och magasinet återstår 
efter den dryga 200-årig 
verksamheten. Dem får vi 
fortsätta att vårda. 

Just nu är Stora Magasinet 
- unikt i sitt slag - aktuellt 
för renovering av grunden. 
För tio år sedan fick det 
nytt tak genom länsstyrel
sens bidrag och bybomas 
pengainsamling och ideella 
arbete. Är det den byaandan 
som ersatt bruksandan och 
nu ger byn dess nya identi
tet och karaktär. Är det vårt 
varumärke? 

Vi hjälps åt, bildar koo
perativ och utvecklar byns 
infrastruktur och livsmiljö 
på egen hand. Vi har inte 
ambitionen "Sveriges för
sta eller största" men vårdar 
oss tili exempel om Sveri
ges minsta brandstation. Vi 
har egen flagga och tidning 
och håller oss med en invig
ning varje år för att synlig
göra utvecklingen. I år blev 
det Sörfjärdens fågeltom. 
Kanske finns lite bruksanda 
kvar? 

Trevlig sommar önskas 
alla Spiranläsare 

Sture 
Bäckström 

Onsdag 29/6 18.30 

Onsdag 6/7 18.30 

Fre-Lör 8-9/7 08.00 

Onsdag 13/7 18.30 

Musikcafe Bluesrockkväll Strange brew Kajutan 

Musikcafe Taubekväll Bromans blandning Kajutan 

Onsdag 20/7 18.30 

Onsdag 27/7 18.30 

Onsdag 3/8 18.30 

Onsdag 10/8 18.30 

Lördag 13/8 08.00 

Loka! dressyrtävling lvarhallen 

Musikcafe Country-kväll William/Linda Selberg, 

Jonas Strandgård Kajutan 

Musikcafe Livets rack and roll Steppens sonKajutan 

Musikcafe Visa, jazz och pop Bettans bönorKajutan 

Musikcafe Dansbandskväll Good Fellaz Kajutan 

Musikcafe Bluesblandning Neighbours Kajutan 

Lokal dressyrtävling lvarhallen 
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Femte generationen 
Forsman åter 

inflyttad till Legdeå 
Lars Trygger 

hemmahö

rande i Hert-

sånger och 

soldat på 

Herts ånger 

rote nr 55 

åren 1810-

1823 , där-

efter bonde, 

och gift med 

Beata Nils

dotter fick 

1822 en son, Nils Samuel 

som tog namnet Forsman 

någon gång mellan 1842 

och 1851. 

Nils Samuel flyttade se

dermera tili Legdeå som 

tydligen var att föredra, 

eftersom han i vuxen ålder 

både var bosatt i Klintsjön 

och Ånäset. Nåväl, Samuel 

och Anna Kristina Anders

dotter fick l 0 bam varav 

en del dog i späda år, men 

en del vandrade vidare i en 

värld av arbete och försa

kelser. Bland dem Robert, 

Fabian, Anna och Anders 

Forsman. 

Anders Forsman av år

gång 1877 började som 

knubbpojke i Sikeå bräd
gård för 25 öre per 12-tim

mars skift och avancerade 

så småningom tili stabb

läggare. Senare gifte han 

sig med Selma och blev 

bonde i Legdeå, fick 11 

barn att fostra och måste 

givetvis dryga ut inkom

sterna med arbete i skogar

na och bondträdgårdarna 

för att det hela skulle gå 

ihop. Anders var ännu ak

tiv bonde på 50-talet. 

Granne och barn tili 

Anders, på dagens Legdeå 

209, etablerade Fritjof 

Forsman, en egen bonde

verksamhet på 30-talet. 

Vid sidan av bondelivet ar

betade han också på sågen 

i Sikeå, och tillsammans 

med Sanny, fick de två 

barn Sture och Sören Fors

man, som båda flyttade tili 

Umeå, och Legdeå 209 

övergick tili fritidsboende 

under 1970-talet. 

Men från I maj 2016 

återknyts gamla band ge

nom att Sture Forsman 

yngste son Mats Forsman 

är nyinflyttad på Legdeå 

209. 
Mats Forsman 

12 November 2015 föddes 

vår lill a son Collin Petters

son Andersson. Collin bor 

tillsammans med mamma 

Marika och pappa Pe

ter mitt i mellan byn och 

Brännstan. 

Marika och Peter Den 12 februari i år kom 

Hon heter Tekla Lone 

Häggqvist och är född 2 

maj 2016. Stor, vägde 4,2 

kg och var 54 cm lång. An

nars äter och sover hon. 

Gillar att ligga och glo. 

Mimmi och Axel 

lilla Yngve tili världen, el

ler " lillebror" som han allt 

som oftast kallas av sina 

stolta storasystrar Greta 

och Sigrid. Yngve förstod 

snabbt att det var bäst att 

sova på dagarna och vara 

vaken på kvällarna när syr

rorna somnat, så man kan 

få lite kvalitetstid med för

äldrarna. När han vaknar 

möts man alltid av ett g litt

rande leende och gärna ett 

skratt ( oftast på inandning) 

och vi är så glada och tack

samma över att Yngve val

de att komma tilljust oss! 

Fam. Linda och William 

Selberg, Sikeå Hamn 

En stor applåd för röjarna och eldarna som snyggat 

upp på stiftelsens mark längs Brännstavägen och lagt 

grunden tili en björkalle. 

Prenume
ranter 

- nu gäller 
Bankgiro! 

LSI:s bankgiro-nummer: 
5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du 

bybo, som får tidningen gratis, också be
talar in en slant för att säkra utgivningen. 



4 

Nytt företag i 
Spiranhuset 

mars startade RTAS.AB 
sin verksamhet i Sikeå, det 
är ett SVB företag vilket 

betyder att vinsten i före
taget inte får överstiga 5% 
och ska i stort återinveste
ras i företaget. Verksamhe
ten består i att ge/skaffa ar

bete åt de som har svårt att 
direkt få jobb på den öppna 
marknaden samt att göra 
arbetsförmåga utredningar 
åt försäkringskassan. 

Arbetsuppgiftema rag
gas från lokala företag 
cirka 12 stycken främst 
i länet men tili och med i 
spiran huset (Meta ll Mad
ness) som har arbetsmo

ment som passar att flyttas 
tili RTAS.AB. 

1 Sikeå jobbar för tillfäl
let 4 personer och i Skel
lefteå 17, mer jobb är på 

väg in tili Sikeå filialen så 
fler anställda tili hösten är 
planen. 

Jörgen samt Per Olov 
lovordar Robertsfors kom
mun för det mottagande de 

Spiran 

Bakrefr. v. Alex Forsmark, Martin Jansson, Gunnar Karlsson, Kjell Pettersson, Kjell
Åke Jansson. Främre fr. v. Åke Elvinsson, Kurt Ernstsson, Gunnar Lundmark, Lasse 
Widell, Per-Erik von Ahn. 

av fotboll". Tanken är att 
göra en statistik-bok med 

resultat och målskyttar 
samt information om klub
bar från Västerbottens Iän 
för tiden 1925 - t.o.m.2024 
då Västerbottens Fotbolls
förbund fyller 100 år. 

Besöket i Sikeå kom i 
huvudsak att handla om 
den epok som startade år 
1966. 

fått samt Spiran huset för 100 år av fotboll 
dess funktion/läge och fa-

Många roliga minnen 

kom fram under kvällen. 
Som avslutning besöktes 
Strandvallen som åter fick 
komma i (nåja) rampljuset. ci I iteter. Sikeå besöktes i mitten av Boman. Han berättade om 

Ingemar Nilsson maj av joumalisten Morgan sitt senaste projekt "100 år Gunnar L 



Lekplats till byn! 
Under våren har ett gäng höver alla ideella krafter 
föräldrar tili bam i Sikeå/ vi kan uppbringa för att få 

Legdeå samlats och gjort 
upp planer för en naturlek
plats i anslutning tili An
dra varvet och campingen. 
Förutom det uppenbart ro
liga med att välja ut lekma
terial och plats för dessa att 
stå på har vi även samlat 
ihop offerter, skrivit ihop 
en projekt- och bidragsan
sökan samt gjort en tids
plan för projektet. 

Planen är att lekplatsen 
ska stå färdig hösten 201 7, 
vilket innebär att vi under 
våren/ sommaren 201 7 be-

upp lekmaterial och göra 
fint på vår lekplats! 

Är ni som privatperso
ner/företagare intresserade 
av att bidra med arbets
kraft/kunskap/finanser, hör 
gärna av er tili Marika An
dersson, tel: 076-7701828 
eller hitta oss på facebook
sidan "Lekpark tili Byn". 

Med hopp om en lekfull 
sommar, 

Lekplatsgruppen genom 
Frida Lagerbäck och 
Linda Niska Selberg 

Vita Duvan för 100 år sedan. På bilden har de fyra famil
jema i Vita Duvan grupperat sig framför det då relativt 
nybyggda huset. 

Här bodde bl a Per Molin och hustrun Alma, anfäder 
för den molinska släkten i Sikeå. Huset blev faktorsbo
stad i slutet av 1930-talet sedan den gamla som låg mitt 
emot Tullgården rivi ts. 

Skogsdunge 
med kojor och 
naturlek 

M usik i kvällningen 
"Musik i kvällningen" har 
anordnats i Sikeå Mis
sionskyrka med medver
kan av ett team från lär
jungaskolan Apg29. 

Programmet bestod av 
psalmer, lovsånger och 
instrumental musik. Då 
teamet är engelskspråkigt 
hade psalmer som åter
finns på engelska valts ut 
ur psalmboken och teamet 
ledde psalmsången på eng
elska medan församlingen 
samtidigt kunde SJunga 
med i den svenska öve~ 
sättningen. 

Psalmerna varvades med 
mer moderna lovsånger på 
engelska och Ople Pana
kriang-krai bjöd på instru
mentala musikstycken på 
saxofon. 

Camilla Enoxon 
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Midsommarfirande i Sikeå hamn. Foto: Lars L 
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Trots att regnet öste ner över besökama tili hamnmarknaden och Andra varvet var det traditionsenligt kö 1 timme 
före dörrama öppnades. 

Hamnmarknad och Andra varvets öppningsdag 
Foto: Ingemar ilsson & Gunnar Lundmark 

Håkan får fotmassage efter att ha traskat runt på mark- Julia och Linnea säljer fotvårdsprodukter på hamnmark-
naden. naden. 
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S PIRANKRYSS El AV KRISTINA M ANG 

l. 
HAR 

KANALER 
FÖR SALT-

SLÄKT-
LED 

SAM· 
MAN-
FÖRA 

YNGRE 
B0KDEL 

STA- MODERN BRA I MISS- FÖRE 
PELN 

007 CV TÄNKTE LANKA SEILITZ 

RUINP 
KARTAN 

ÅKERLAPP 

VISAS 
MED 
K0RT 

KANVARA 
IRÄTT 

RIKTNING 

KAN 51~- TERRA55 
© MANG T~mtN 1-----1 

TORNET 17 /10 

HAR GÖR OMOGEN 
ÖPPET KAN5KE LEM 
ALLA GLA5LÖ57 LITEN BIL -------------1 SOM-

EKA 

LCHF 

GÖK· 0RKA 
SPANING FEJS 

GREP· PÅANDRA 
KANDU 

PA ~ FYNDA! 

MAR-
DAGAR 

FOLJER 
IK 

TAR 51G 
ÄK RI 

IRRADE 
FÖRSTA 
INSATS-
PERSON 

MASKA 

GREPPA 

TON 

HAR GADD 

HARMAN 
RÄTT 

HAREGEN 

RÅ0M 

FLUOR 

Årets bildgåta som är tänkt tili att vara ett tillfälle för motion på 

cykel eller tili fots under sommaren, para ihop stolparna med 

vägnamn, så har ni chansen tili vinst av en LSI t-shirt samt stor ära . 

Skicka in svaren senast i Augusti tili; Ingemar Nilsson Legdeå 117 

91593 Robertsfors eller ingemar.nilsson@sikea.se 

IBflil~~ 
av Ingemar Nilsson 

8®ft~ooo 
1 KUSTLANDSVÄGEN, 2 KROGSVÄNGEN, 3 GENVÄGEN, 4 BRÄNNSTAVÄGEN, 5 SKRÄDDARGRÄND, 

6 SLÄTTBÄCKSVÄGEN, 7 ÖVÄG EN, 8 GAMMELLANDSVÄGEN 

FIKET 

ÄDEL5TEN 

-. 


