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HON SKIN ba'fint - gamla skolan - i sin nya fräscha fasad. Sannerligen en prydnad för Sikeåhamn. På sidan 4 
kastar vi oss tillbaka i tiden, 1960-talet för att vara exakt, Ingemar Nilsson, Legdeå, var med då också. 

En resa med 
lacobstads Wapen 
Tänk dig att kliva upp på landgån
gen till en galeas från 1700-talet för 
att göra en seglats med historiska 
förtecken. Känna doften av tjära, 
tackel och tåg samt höra seglen 
smattra i vinden. 

Nåja, galeasen Jacobstads Wapen 
är en replik, och visst, tidvis gick 
man för motordrift, men ändå. 
Gunnar Lundmark gjorde resan 
mellan Ratan och Sikeåhamn. 

Sidan 3 

Formalitet återstår 
Debatten om placeringen av ett 
ridhus i kommunen har väl ingen 
kunnat undgå. Vid kommunfull
mäktige i slutet av november 
väntas beslutet klubbas definitivt 
- ridhuset placeras i Sikeå. 

Sidan 6 

Fantasi med tyngd 
Båtklubben har slitit med kättingar 
och bojtyngder i sommar, inte utan 
att en viss fantasi krävdes. 

Sidan 5 

Händelserik sommar 
Som vanligt, är man böjd att säga, 
har det hänt mycket under somma
ren. Sture Bäckström gör en sam
manfattning. 

Sidan 2 

Ett brev damp ner ... 
.. .i Bäckströms brevlåda, eller 
hur många var det? 

Sidan 7 
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SPIRAN 

Boulebanan årets invigning 
H ej alla spiranläsare ! Här 

kommer nu höst- och 
vinternumret av Spiran. 
Tidningen har fått ny redak

tionskommitte med Tor Ane
säter och Katrina Norquist i 
spetsen och jag önskar den 
lycka tili. 

För LSI:s del har sommaren 
som gått varit synnerligen hän
delserik eller vad sägs om föl
jande axplock: 
♦ Campingen har fått ett 

nytt servicehus, delvis fi
nansierat med EU-pengar. 

♦ I Stora Magasinet har gol
vet reparerats och därmed 
har antalet vinterförvar
ingsplatser för husvagnar 
ökat tili 30 stycken. 

♦ Kungsöhällans gamla fyr 
från 1912 har renoverats 
och satts upp vid boule
banan, som ytterligare fin
putsats och försetts med 
bänkar och planteringar. 

♦ På naturstigen har nya 
skyltar satts upp och bän
kar har utplacerats 

♦ lnformationstavla , ge
mensam för LSI och båt
klubben har satts upp på 
hamnplanen. 

♦ Informationsbroschyrer 
för Legdeå/Sikeå och 

Notiser 

CYKLING MED livet som 
insats. Nu har snart ännu ett år 
gått och vägen ner tili Sikeå 
och E4:an är fortfarande lika 
farlig att använda för de stack
ars cyklister som gärna skulle 
använda vägen tili och från 
sina arbeten. 

När sk:Wägverket lärnna ett 
positivt svar på allas undran 
om varför det aldrig finns 
pengar tili en breddning av 
vägen så att en cykelled blir 
verklighet. 

Frågan är inte OM det hän
der en olycka, utan NÄR. 

Curt Nyman 

Kungsöhällans gamla fyr är numera ett riktmärke för 
boulespelare och kvällsflanörer. 

0 

campingen har tryckts 
upp. 

A rets invigning blev av 
boulebanan. KS ordfö

rande Kjell Åke Nilsson in
vigde med att kasta ut "lillen" 
och startade så den första 
turneringen. 

Sommarens stora arrang
emang "Hamnmarknaden" 
satte publikrekord med upp
skattningsvis 1 000 besökare. 

Det stora dragplåstret var be
söket av segelfartyget Jacob
stads Wapen, och nytt för i år 
var också en bejublad före
ställning av småstjärnorna. 

LEGDEÅISIKEÅ intresseför
eni ng har av Bygderådet i 
Västerbottens Län tilldelats ett 
stipendium. 

Motivering lyder: 
"LSI har ända sedan starten 

1993 successivt byggt upp en 
imponerande verksamhet med 
stor bredd. Därmed har man 
bidragit till att utveckla bygg
nader och skapat konkreta ar
betstillfällen. I centrum står 
hela tiden tron på att man med 
gemensamma offensiva insat
ser skapar framtidstro. Samar
betet över K varken inom ramen 
för olika interreg - projekt är 
också ett exempel på hur man 
via byautveckling kan öka kon
takterna mellan folk". 

Förutom ovansklig ära erhöll 

S ommarens övriga verk
samheter, Andra Varvet -

secondhandbutik och cam
pingen har utvecklats vidare 
med ökad omsättning för An
dra Varvets del och med alla____, 
16 säsongsplatserna uthyrda på 
campingen. 

Vkan alltså se tillbaka på en 
livaktig sommar. Mycket har 
gjorts på ideell väg, med vi har 
också haft god hjälp av våra 
anställda på Andra Varvet och 
av Sven-Erik och hans arbets
praktikgrupp. 
Ett stort tack till alla! 

Sture Bäckström/ 
ordförande LSI 

LSI en check på 2 500 kronor. 
Gunnar Lundmar 

UNGDOMSKV ÄLLAR p1 

Träffpunkten. Torsdagar mel
lan 18.00- 20.00 med start den 
2/11. 

Söndagsträningarna på is
banan, Drömvallen, startar 21/ 
12001 mellan 18.00-19.00. 

ETT FÅTAL platser för vinter
förvaring av husvagnar eller 
bilar i Stora Magasinet är le
diga. 

Kontakta Gunnar Lundmark 
0934-15116. 



En da 
En mulen lördagsmorgon i 

mitten av augusti samlades 
en grupp seglingsintresserade 
människor i Ratans hamn. Där 
låg Jacobstads Wapen, en "re
plik" av en galeas, som bygg
des i Jakobstad år 1767. Vi var 
inbokade på en resa med detta 
skepp mellan Ratan och Sikeå. 

Vi klev ombord, tittade oss 
omkring och lyssnade tili be
sättni ngens sjungande fin
landssvenska dialekt, som pas
sar så bra i samband med bå
tar och segling. 
~ fter en stunds väntan var 

.Ll det dags för avgång. Vi 
gick för motor ut ur hamnen 
genom södra inloppet och på 
ostlig kurs, riktning norr om 

ata Storgrund. Under tiden 
passade kapten Jan Kurten på 
att berätta om skeppet. Två 
tirnmar senare föli vi av, styrde 
åt babord för att få vinden in 
från sidan, hissade segel och 
stannade motorerna. 

En del seglingskunniga bland 
passagerarna tyckte nog att be
sättningen skulie släppt mer på 
skoten först, men det gick bra i 
alla fali. Trots den måttliga vin
den hördes från riggen ett lätt 
vinande ljud. Nu seglade vi. 
Efter en halvtimmes segling 

var det dags för lunch. Vi gick 
-ied till matsalen via en brant 

'-crappa. I matsalen blev vi ser
verade en god köttsoppa. Den 

Notiser 
DEN 13 NOVEMBER hölls 
i Umeå ett möte för att initiera 
en ideell förening för samar
bete melian Kustbyarna lik
nande det som under projektet 
Kustleden. 

Deltagare från Robertsfors 
kommun är Lars Wallgren från 
Brände och undertecknad som 
representant från Båtleden, 
rapport kornmer i senare num
mer av Spiran. 

Ingemar Nilsson 

SPIRAN 3 

tili h vs 

En mäktig syn var det när Jacobstads Wapen stävade ut mot öppet vatten efter att 
ha angjort Sikeå Hamn. 

som har anlag för sjösjuka bör 
dock inte stanna så länge un
der däck. Det berättades efteråt 
att en del passagerare bara fick 
behålla maten en kort stund. 

Nåja, efter maten blev det 
dags för kaffe, och det var in
tressant att sitta under däck och 
lyssna tili det knarrade ljudet 
från båtens skrov när det rörde 
sig genom vågorna. 

F ör dom säkerhetskrav 
som stälis i dag finns det 

naturligtvis modern naviga
tionsutrustning ombord, men 
nog kändes det lite konstigt att 
från denna 1700-tals miljö titta 

ETT FÖRSTA möte om båt
leden med Kvarkenrådet hölis 
den 15 november, då vi träffa
des från både Österbottens och 
Västerbottenskusten. Därtili är 
Ö-vik med för sin koppling 
mot Höga kustenleden. 
Från Sikeå har vi en ansökan 

på 400 000 kronor för renove
ring av kaj. 

Ingemar Nilsson 

in i nergången tili kaptenens 
hytt och se en man som satt 
och knappade på en dator. Jag 
tror inte helier att 1700-talets 
kaptener hade kepsar med tex
ten "snowmobile". 

S å småningom närmade vi 
oss Sikeå Hamn. En del 

båtar kom och mötte ute vid 
Spiran, och i hamnen fanns 
flera hundra människor - det 
var ju hamnmarknad den här 
dagen. 

Det storartade mottagandet 
på kajen var en riktigt fin av
slutning på en trevlig, och in
tressant seglats. Något som 

VID EN telefonkontakt med 
Länsstyrelsens kulturenhet 
framkom det att våra vägar 
(Kutlandsvägen, Gammel
landsvägen) ligger väldigt 
högt upp listan över vägar 
värda att K-märka , i för
längningen så finns det kan
ske möjlighet att få pengar tili 
att återställa räcken, skyltar, 
fixa fikaplatser, mm. 

Slutrapport kommer från 
Länsstyrelsen vid årsskiftet. 

Ingemar Nilsson 

jag verkligen rekommenderar 
för den som tycker om båtar 
och hav. 

Gunnar Lundmark 

FAKTA: Jacobstads Wapen 

• Byggär: 1988-1992. 
• Längd: 25 meter + 

bogspröt 15 meter. 
• Bredd: 7,6 meter. 
• Djup: 2,4 meter. 
• Stormastens höjd över 

vattenytan: 29 meter. 
• Barlast: 36 ton. 
• Segelyta: 540 m2

• 

• Besättn i ng: 8 personer. 

EFTERLYSNING 
Nycklarna tili Träffpunkten 
börjar att ta slut. Du som vet 
att du har en nyckel som du inte 
behöver, var snäll och lämna 
den till Curt Nyman vid till
fälle, annars måste vi kanske 
byta ut låset. Du som har 
nyckel för årets verksamheter 
behöver inte lämna in den. 

ack på förhand. 

Styrelsen 



4 

Sista 
klassen 
P å bilden ser vi de sista 

"små bamen" som gick i 
skolan i Sikeåhamn, kortet är 

taget efter en skidtävling. 
Hur tävlingen gick minns jag 

inte, bara att det var vintern 
1961-62. 
Vad man minns är pirret i 

magen inför att träda in i denna 
stora byggnad, det gick nu bra 
även om det var kallt både inne 
och på utedasset och ont om 
utrustning jämfört med i dag. 

Skolverksamheten upphörde 
1962 och året efter gick vi i 
skola på Träffpunktens övre 
våning. 

Ingemar Nilsson 

SPIRAN 

FAKTA: Skolan i Sikeåhamn 

• Bygg år: 1907-1908. 
• Byggherre: Robertsfors Bruk 

AB. 
• Arkitekt: Albert Thurdin, 

Härnösand. 
• Planlösning: Tre lärosalar för 

högst 50 elever samt en större 
samlingsal för bönemöten . 
Slöjdsal på övervåning liksom 
lärarinnornas rum och kök, med 
särskild trappa, vilka ansågs 
"lämpligt förlagda och trefliga 
med rummens fönster mot söder". 

• Gårdsbyggnader: Gymna
stiksal (kom senare att 
nyttjas för träslöjd, tidvis 
också i kombination med 
matbespisning ! ). Vedbod 
och hemlighus som hade 
tre avdelningar: pojkar, 
flickor och lärare. 

• Vad hände sen: Skolan 
upphörde 1962, därefter 
hantverkslokal under några 
år. Fram till 1975 byggdes 
det båtar i lokalerna. 

Andra Varvet -. ~ en g1ven succe 
S ommaren i år vill väl de 

flesta glömma så fort som 
möjligt, eller hur? 

nen mest för glass och godis, 
de äldre för att titta på vad som 
fanns till buds. 

Vi beräknar att besökama un
der de sex veckorna var mel
lan tio och tolv tusen. Fantas
tiskt! 

Andra Varvet, ett populärt ställe . 

Regn, regn och åter regn, 
hundratals millimeter, som 
bara vräkte ner. Luncherna ute 
under trädgårdsparasollet med 
fil, flingor och rökt fläsk blev 
det inte många tillfällen till. 
Men skit i det, i Sikeå fanns 
det annat att syssla med. 

S ikeå havscamping med ett 

n ytt serv iceh us och 16 r;:::::======================================::

Andra Varvet, med alldeles 
nylagt golv, öppnade före mid
sommar i tärnligen bra väder. 
Folk strömmade till i oanade 
mängder på öppningsdagen 
och i ett huj var Såghuset fullt 
med både bam och vuxna, bar-

fasta elplatser var fullbelagd 
hela sommaren. Arbetet med 
upprustningen av hamnom
rådet till ett populärt rekrea
tionsmål fortsätter. 

Curt Nyman 

ANN ONSEN 100:-
för ev. äkt. 

Ett rop ien 1/dnlntJ. En kontaktannons 
Rätar samman tre /ösa lhtstrådar, 
men 11em har etJenUl/len s11arat ... 

Det handlar om kärlek. Det handlar om vänskap. 
Det handlar om friteatern och de påstår 
att det blir hejdlöst roligt . 

14 januari Träffpunkten Sikeå kl. 19.30 
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Rekordår 
med får 
F rån årets fårverksamhet 

finns mycket att rappor
tera ! Rekordår med rekord
många får, 8 stycken, och un
der en period hade vi hade tre 
tackor extra - hela 31 stycken ! 

Rekordmånga familjer, får
kooperatörer likaså! lnte min
dre än 22 familjer var med som 
ägare till ett eller flera får. 

För första gången köpte vi får 
~.n Holmön, vilket var ett 

~entyr i sig. Först färjeturen 
till fastlandet och sedan en 
lång vägtransport. Men allt 
gick väl och fåren kom väl-

1:lållna fram till sin hage. 

Som en följd av den stora 
fårhjorden fick vi också lov att 
utvidga våra betesmarker. Yt
terligare stängsel köptes in och 
ett nytt ornråde mutades in på 
"Holmen". Snart har vi betes
marker ända ner till gamla 
fotbollsplanen, Strandvallen. 

M en årets fårsäsong har 
också ett mindre posi

tivt rekord då vi förlorade två 
lamm. Dödsorsaken är okänd 
men inga yttre skador gick att 
upptäcka, så lammen måste ha 
drabbats av någon sjukdom. 

Fårsäsongen avslutade som 
vanligt med en riktig gourmet-

Lammgryta, lammstek eller får i kål - allt börjar dock 
med får i hägn. 

middag, där det serverades får
rätter av alla de slag - får i kål, 
lammgryta, lammstek med 
mera. 

Vi lägger säsongen 2000 tili 
handlingama, för övrigt 

den sjunde i fårkooperativets 
historia. Vi försöker övervintra, 

vi harju lammkött i frysen, och 
snart kommer ju en ny vår, och 
nya får. 

Välkommen att vara med i 
kooperativet Du också! 

Sture Bäckström 

"Tung" säsong för båtklubben 
S å kan vi lägga 

millenniets första båtsä
song tili handlingama. Trots att 
vi kanske ej haft det bästa av 
väder så har vi gästats av rätt 
många gästbåtar. Det har nog 
spridit sig att vi har en nyrustad 
hamn. 
Då vi kände oss osäkra på 

bojkättingarnas skick bestäm-
1 att vi köper ny kätting, 

'p(ockar upp tyngdema, kasse
rar de tyngder som ej håller 
tillräcklig vikt. Stor fantasi har 
funnits när det gäller boj-

gder, allt mellan gråsten 
och halvbandsutrustning har 
utgjort skutans aktre förtöj
ning. 

Elva nytillverkade tyngder 
sattes ut, dessa är av järn och 
väger i vatten 450 kilo. Vi har 
efter bästa förmåga försökt för
dela platser så att allt skulle bli 
så bra som möjligt, vi har även 
dokumenterat varje bojstens 
vikt och vilken kätting som sit
ter där, en del har 16 millime
ter enkel medan andra har 11 
millimeter dubbel kedja. Vil-

ken tur att vi har en del med
lemmar som spottar i nävama 
och ger sig i kast med projekt 
som för en del ter sig obehöv
liga eller onödiga. Det känns i 
alla fall skönt att veta att alla 
har nya kedjor och tillräcklig 
tyngd i klumpen. 

B åtklubbens arbete har mer 
och mer blivit att förvalta 

och underhålla och även idka 
kranrörelse, jag hoppas att den 
service klubben ger vid sjösätt-

ning och upptagning uppskat
tas av våra båtägare. Tyngsta 
lasset drar ju våran kranförare 
Lasse Andersson. Heder åt en 
sådan kari. 

Kappseglingslusten bland 
våra båtägare verkar ha 

avtagit för att inte säga för
svunnit. Nu är detta inte unikt 
för oss utan kan nog betraktas 
som rikstrend. Synd, ity det 
vore roligt att anordna segel
tävlingar, säkert trevligare än 

att hålla på med gyttjiga boj
tyngder och rostiga bojkätt
ingar. 

Båtklubben har två stycken 
bojar vid Vännskär och även 
tillhörande bryggsnuttar. Detta 
för att underlätta landstigning, 
bryggoma kanske inte är så 
mycket att förtöja vid. 
Sven-Erik Lundströms glada 

arbetslag har under hösten till
verkat två flytbryggor varav 
den ena är tänkt att placeras vi 
Kungsön. Vi får hoppas att så 
många som möjligt utnyttjar 
våra bojar och bryggor. Arbets
laget ska ha tack för ett väl ut
fört arbete. 

De klubbmedlemmar som lä
ser detta hälsas välkomna tili 
årsmötet som hålls i slutet av 
november. Kom och tyck tili. 

Alf Johansson 

En vackert belägen natur
hamn - Rickleåklubben -
står att finna vid positio
nen: 
64°04 '9 l "N 
20°57'5 I "O 
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Ett hinder kvar 
Slutgiltigt besked om ridhuset 
väntas i slutet av november 
•• 

A ntligen ! Har kommunen 
tagit beslutet att ridhuset 

i kommunen ska stå på Sand
gärdan i Sikeå. 

Efter hårt arbete, samtal med 
politiker och jakt på sponsor
medel har vi det efterlängtade 
beslutet. 

Vi hoppas att våra argument: 
... att vi ligger centralt. 
... att vi har bra buss förbindel
ser . 
. . . att vi har sponsorpengar 
skall räcka ti li , även när de fat
tar det slutgiltiga beslutet på 
kommunfullmäktige i slutet av 
november. 

HÅLL TUMMARNA!!!! 
Vi kan med glädje konstatera 

att - förutom ungdomsverk
samheten - vi kommit igång 
med handikappridning på ons
dagar samt ridning för fritids
grupper från Robertsfors på 
torsdagar. Detta tack vare Ka
tarina Ekmans insats. Vi kan 

För full hals 
i solskenet 

0 

A rets midsommarfirande på 
Träffpunkten var lika popu

lärt som året innan, vi var cirka 
80 stycken vuxna och barn som 
njöt av den härligajunisolen. Ty
värr hade vi inte kunnat ordna 
dragspelsmusik i år, vi fick istäl
let sjunga med full hals alla vi 
som var där och dansade runt 
midsommarstången. 

Vi hade även i år tävling i stövel
kastning och vinnare i herrklassen 
blev: 

Richard Rönnholm 26 meter. I 
damklassen kastade Lena Hans
son, nu Andersson, Robertsfors 
21 meter och vann. 

Barnklassen vanns av: Stefan 
Johansson 19 meter. 

Hoppas att vi träffs nästa år igen. 
Eva Rönnholm 

passa på att tacka Sven-Erik 
Lundström med flera för att de 
hjälpt oss att bygga en hand
ikappramp. 

Vi kan också skryta med två 
"tantgrupper" på torsdags
kvällar (tili barnens stora för
tjusning) och det tack vare An
nika Forsberg (Hans Petter
ssons jänta från Bygdehållet) 
som ställer upp som instruk
tör. Där kommer handikapp
rampen väl tili pass. 

Nu är det nära. Snart kan Malin Anesäter och hennes 
kamrater i Sandgärdans ridklubb träna under tak. 

P å ett styrelsemöte i höstas 
bestämde vi att nominera 

Terese Isaksson tili Årets Ung
domsledare. Med hjälp av hen
nes elever fick vi ihop några 
argument varför vi tyckte att 
hon var en bra ungdomsledare. 

Efter jakt på intyg och annat 
blev det för sent att skicka det 
med posten, det blev ilfart upp 
tili Robertsfors en söndag kväll 
påjakt efter en fax som kunde 
faxa detta innan klockan 24.00 

på kvällen. Vi hann ! klockan 
21.30 faxades materialet in. I 
helgen fick Terese ett telefon
samtal som meddelade att hon 
blivit vald till Årets Ungdoms
ledare och att hon var välkom
men att ta emot priset nere på 
Globen Stockholm i början av 
december. 

en slant till ridhuset: den sum
man (i dag 150 000 kronor) 
som vi fått ihop har hjälpt oss 
på vår väg mot ett ridhus. 

Ridklubben Sandgärdan/ 
gm Mona Andersson 

GRA'TIS TERESE!!!! 

V i vill också passa på att 
tacka alla ni företagare 

och privat personer som skänkt 

1963 sköts 
första pilen 

S ikeå Bågskytteklubb (kryss 
pricken) startades år 1963 av 

bland andra Gösta Bohman, Dan
Viktor Pettersson och Curt Nyman. 
Då höll de tili vid åkern, skogs
kanten där Anders Isaksson bor. 
Sedan flyttades banan upp till Stå
backen, Silverrote. Där höll man 
tili i alla år fram tili 1997 då banan 
lades ned på grund av olika om
ständigheter. För närvarande kan 
man fara hem tili Sture Swahn och 
prova på när man känner för det. 

Krysspricken var en egen klubb 
fram tili år 1994. Nu ingår man 
som en del i Sikeå SK:s verksam
het. Dess nuvarande kontaktper
son är Sture Swahn tel. 151 92. 

Kom gärna och pröva på när ni 
vill 

Sture Swahn 

Tjärdal ovanf"ör Noret -
någon som kan berätta? 

I skogen ovanför Noret i Legeå mellan E4:an och 
kustlandsvägen finns rester av en gamma! tjärd 

Den minner oss om svunna tider, då tjärbränningen 
omfattande och det exporterades mycket tjära från 
Västerbottens hamnar. 

Sara Lidman hari sin debutroman 1953, Tjärdalen, 
beskrivit den årslånga möda som föregick tändani 
av en tjärdal och vad tjärbränningen betydde värdefu 
tillskott tili den magra hushållskassan. 

Nu inställer sig frågan - kanske finns det någon i 
Legdeå/Sikeå som i sin ungdom varit med vid bränn
ingen av en tjärdal. I så fall kontakta undertecknad. 

Vår tjärdal i Legdeå är som nämnts bara rester. Gro
pen och utloppet syns väl men är igenvuxna med gra
nar. Det skulle vara värdefullt om man kunde återställa 
tjärdalen till ett sådant skick att den kunde visa hur tjär
bränning gick tili. Det måste då kompletteras med en 
informationstavla. Dessutom bör man göra en skyltad 
stig från vägen tili tjärdalen. 

Thomas Ljungquist 
Tel 090/ 12 43 64 eller 153 52 

,, 
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Sture fick ett brev ... 
Hej Sture 
Tack för senast. Ert jobb med 
att bevara så mycket som möj
ligt av Sikeå Hamn beundrar 
och uppskattar jag, inte minst 
för att jag hade min barndom 
där. 

Jag föddes visserligen efter 
Robertsforsvägen i f.d. Isbergs 
gård som ursprungligen var 
rnin farfars och farmors gård, 
vi flyttade sedan tili Hägg
ströms-gården, inne i byn 
bredvid biografen. Därifrån 
har jag ett minne kvar: Post
bussen från Umeå som vände 

0 

}äset, och som kördes av en 
tmi handikappad släkting tili 
oss, som också ombesörjde le
veranserna från systemet i 

Umeå tili pappa och farbror 
Edvin (Holmgren). Jag såg 
bussen köra förbi med skidor 
på framhjulen och band på 
bakhjulen. Jag var då tre år, 
ropade på mamma och sa att 
postbussen hade trasrpattor på 
bakhjulen. 

Pappa hade fortfarande en häst 
kvar från den tiden då han på 
vintem, då verksarnheten i ham
nen låg nere, hämtade och körde 
livsfömödenheter från U meå tili 
Robertsfors. Han påstod att han 
kunde rida ned tili harnnen på 
morgonen, klappade hästen i 
baken och hästen sprang hem. 
Så han fick själv gå hem efter 
arbetstidens slut. 

Därefter flyttade vi till Bränn-

.~.som visade si 
Jakobstad den 10/4 1947 
Snälla Tant och Farbror Lars
son. Ett hjärtligt tack för se
nast. 

där på kartan var den bästa 
man kunde tänka sig. Vi kom 
iland i Pörkenäs som ligger 12 
kilometer utanför Jakobstad. 
Där kokade vi sista gången te 
och där åt vi det sista av brö
det och äggen som ni gav oss. 

stan, mellan Edvin Boströms 
och stenhuggare Ömans. Fa
rniljema Boström och Larsson 
umgicks och Harry och jag 
blev bästisar skoltiden ut. 

Så blev det Långbyggninga 
nedanför Faktor Norens bo
stad och kontor på tullbacken 
där våra, vi var tre bröder, lek
kamrater blev Gun Andersson, 
Rolf Bäckström och Lennart 
Einarsson, som också har be
rikat minnet. 

Men dessförinnan minns jag 
dåjag hade fått följa med min 
kusin, Ragnar von Ahn, han 
var dräng hos Leonard von 
Ahn, på knubbskrindan , då 
sågjag borrningen av en brunn 
framför Långbyggninga vars 

Flyktingar och äventyrare. 
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vatten visades sig vara otjänligt. 
Jag bifogar två brev, ett från 

en mamma tili en pojke som 
vistades tillsammans med ett 
antal finska krigsflytingar som 
inkvarterades i f.d. hönshuset 
i Sikeå Hamn 1945, närmsta 
granne med mina föräldrar. 

Och ett från sonen som tydli
gen var en stor äventyrare. Stor 
vänskap uppstod mellan hans 
föräldrar och mina föräldrar 
som bevisas i dessa brev. Bi
fogar också ett foto av flyk
tingarna, i bakre raden längst 
tili vänster står en gosse 
som bör vara brevskrivaren. 

De bästa hälsningar och 
lycka tili i era ansträngningar 

Eric Larsson 

Som ni ser av brevet så är vi 
nu hemma igen efter äventy
ret. Vi var nu för en stund se
dan till länsmannen och gav 
honom en förklaring över vår 
"utfärd". Han sade oss bara 
några "välmenande ord" och 
så fick vi gå. Inga böter blev 
det heller. 

Vi är nog så tacksamma för 
ali den hjälp ni gav oss. Från 
den där butiken köpte vi två 
kilo apelsiner på var, ett kilo 
blandad frukt och så lite snask 
tili. 

... vara tre! 
n, mtidigt besökte jag läka-

, för jag förfrös lilltån på 
vänstra foten så den var riktigt 
svart. Han sade att om det 
lyckas kan jag få behålla den, 

'1.nat fall skulle den nog 
~ta skäras bort. Således så 
skulle det bli mitt straff, och 
på samma gång ett minne från 
min Sverige-resa. 
Resan tillbaks räckte två 

dygn, den var nog värre än vi 
trodde för vi kom in i snöstor
men så vi kunde inte alls fär
das fram nåt på den första nat
ten, utan vi tog skydd bakom 
ett isberg och där höll vi värme 
bäst vi kunde tills det lugnade 
lite så vi kunde fortsätta på 
nytt. Kursen som vi ställde in 

Något kaffe frågade jag inte 
efter, men mamma var nog lika 
glad ändå över att jag kom 
lyckligt hem . Ingvar Bygg
mästaren och hans föräldrar, 
likaså jag och rnina föräldrar 
hälsar och tackar er för allt. 

Det vore mycket att berätta 
om resan ännu, men om jag 
någon gång i framtiden kom
mer tili Sverige så får jag be
rätta mera. 

Ingvar Nylund 
Jakobstad 

Svedjeabba a.3 

Jakobstad den 10/4 
Kära okända vänner på andra 
sidan Bottenhavet. 
Nu med samma Ingvar skri

ver, viii också jag sända ett 
varmt tack till Eder, som med 
sådan kärlek och godhet tog 
emot pojkarna och gav dem 
mat och reskost på färden . 
Och sådan god mat han sa att 

det var som före kriget, inte 
har de ju ätit på flera år. Jag 
förstår att ni kan tänka er vil
ken påsk vi hade här sen vi 
kom på det klara med att de 
hade farit över på skidor med 
alldeles för lite kläder på, å 
havet är ju ingen leksak. Vi 
fruktade för att de skulle 
somna på isen om de blev för 
trötta. Ja vilka nätter vi hade. 

På påskdagen alarmerade vi 

sjöbevakningen att de skulle 
fara ut med flyg men de ansåg 
det inte nödvändigt och sen de 
andra dagarna var det ju snö 
storm och dimmigt så då gick 
det j u ej att söka. 

Vi hade ju ingen utväg i 
mänsklig makt, utan jag har 
mitt beprövade medel att på 
bönens väg i både med och 
motgång och det håller. Pris 
ske Gud, nu är han hemma 
som ett under. Alla häromkring 
hade nog den uppfattningen att 
de inte kan klara sig. 

Kära vänner ännu ett hjärtligt 
tack, med Guds rika välsig
nelse. 

Hälsningar från 
Ingvars mor 

Alina Nylund 
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Utdrag ur dagboken sommaren 2000 

1 juli baxades fyren på plats. 

M aj: Den 8:e beslutade LSI:s 
styrelse att anställa rnig som arbets

ledare för ett antal arbetslösa att arbeta åt 
byns föreningar. Den första stora uppgif
ten är att bygga ett servicehus vid hus
vagnscampingen. 

Jag flyttade ner snickerimaskiner tili 
stora magasinet. Beställde arbete och ma
teria! hos grävare Bert-Allan, rörkrökare 
Yngve, Falks ei, traktorförare Martin Gas
ton, Pellboda såg och järnaffären. 
Tor L börjar den 16:e med skogsröjning 

vilket blir hans huvudsyssla under som
maren. Marlene H som kommer den 18:e 
oljar golv i såghuset, hon fortsätter med 
att färgsätta toaletter, staket, förråd och 
servicehus. Åke Gräv gräver bassäng. 
Den 22:a maj kommer dom, idel kända 

ansikten Håkan, Veikko, Bror, Hannu, 
Tapani och Tomas. 

Håkan har tur vinner första pris, han ska 
b ry g g a kaffe, diska och städa. 

Vi grundsätter samt lägger ut syllring och 
åsar, sätter upp resvirke samt de första 
takstolarna. 

Hannu ocnfapani finner sig snabbt till
rätta vid snickerimaskinerna, tillverkar 
fönsterkarmar med salning samt brostolpar. 

Åke Sprängare hyvlar med traktor tili 
boulebanan och planerar vid campingen. 

Juni: Tapani tillverkar altanräcke samt 
sår in vändplanen och björkallen. 

Martin Loch Tommy L städar och hug
ger vägpinnar. 

■ Läser du det här - se där - så 
enkelt det är att få uppmärksam
het. Föreningar och andra i Legdeå 
och Sikeå. Är det något på gång, hör 
av er, Spiran är vad vi gör den tili. 

Tor röjer vidare, ja mycket vidare tills 
sågen ger upp. Då ger han sig på kajen. 

Hannu målar samt sätter skyltar längs 
kulturstigen. Han gör blomlådor, annons
tavlor med mera . 

Bror, Veikko och Håkan bygger på 
servicehuset det blir så grant med träpanel. 

I väntan på plåttak sätter vi upp presen
ning, på sommarens mest olämpliga dag, 
det blåste västan 15-20 meter/sek. 

Sture Svahn hjälper tili med plåtarbeten 
samt broplan och trappor. 

Fred Å kör med trak:or en del tyngre 
skrotvirke . Allan O lägger golv och vägg
mattor. 

Vi arbetar kvällstid i gäng hos Lennart N 
med sågning av virke som skänkts av bybor. 

J uli: När vi blir klara med arbetena på 
servicehuset monterar vi fyren. 

Tyvärr saknas märkning så det blir 
många flytt av väggar och tak. Kurt V 
målar. 

Vi hjälper rotegänget med timring av 
stockvägg. 

Ann-Charlott och Dan-Viktor lär oss att 
spela boule och vi avslutar perioden med 
grillning. 

Augusti: Vi gör trapp, staket, bänkar 
och blombänkar tili boulebanan som 

invigs vid hamnmarknaden. 
Scenbygge, ljud och musik, försäljning 

före, under och efter marknaden. 
Stora magasinets golv restaureras samt 

portarna förstärks. 

Servicehuset på Sikeå havscamping. 

Martin Karlsson har under sommaren 
harpat, planr iat, 1:<ört sten ochjord. Vi har 
haft besök av medeltidsskeppet Styra på 
väg tili Lövånger. 

S eptember och oktober:Nu har det 
stora gänget slutat och vi flyttat tili 

Såghuset. Bror, Yrjö, Leif och Marlene 
har fortsatt och fixat välkomsttavla · ' 
ramp vid Sandgärdans ridanläggning:-

Vid Träffpunkten har golv oljats, räcke 
lagats och brotak reparerats . 

Båtklubben har fått två flytbryggor 
gjorda och trapp av slipers vid kajen . 

Vid Friluftsfrämjarnas guidade rundtur 
med Sture B blir tjärbränning ett uppskat
tat inslag. 

S Pellbrant kommer med traktorn och 
städar bort den uppbrutna kajen. 

Tack för hjälpen 
hälsar Sven-Erik 

--------------------------------
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