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Tunnbröd i stora lass 

Ägarna till Bagarstugan i Sikeå, Laila och Ronny Boström, har famnen full med sitt levebröd. 
Längst till höger står Lena Kristophersson som också arbetar i bagarstugan. Sista sidan. 

Sommar, soi och förliga vindar är vad 
varje seglare längtar efter, det delar de 
för övrigt med oss landkrabbor också. 

Många gick 
man ur huse 
Omkring 80 perso
ner hade hörsammat 
kallelsen tili årets 
allemanutdag. 
Beachvolleyplanen 
började ta form, 
som ett exempel. 

Sid 3 

Center 
till Sikeå 
Det kunde man läsa 
om i Västerbottens
Kuriren på 1930-talet. 
Nej , det handlar inte 
om choklad utan om 
fotboll , det är ju VM
tider. 

Sid 4 

Japaner, japaner 
och åter j apaner 
Nej, det handlar inte om 
fotboll , även om det är 

VM-tider. Vi har nämli
gen haft besök av en 
busslast alldeles vanliga 
turister från Japan. Sid 6 
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Delaktighet på alla pian är viktigt 
S ommaren rivstartade ju i år och 

redan i början av maj fick lång
kalsongema tjänstledigt och den härliga 
kortkalsongperioden tog sin början. 

Den tidiga våren gjorde det också möj
ligt att starta vårbruket både hemma och 
på campingen tidigare än vanligt. Arbetet 
med campingstugoma är i full gång och 
sommarens stora utmaning blir att få 
igång uthymingen. Här kan alla hjälpa tili! 

E n annan stor utmaning är att få våra 
fritidshusägare - det finns ca 250 fri

tidshus - att känna sig som riktiga bybor, 
delaktiga i det som sker i byn. Säsong
camparna är en annan grupp som redan 
nu tar del av det som sker med stort in-

tresse. Spirantidingen som delas ut tili 
sommarstugeägarna är ett sätt att infor
mera, men den personliga kontakten är 
alltid bäst. 

Fjolårets succe med musikkafeer i 
hamnen kommer igen med början 

onsdagen den 26 juni och fortsätter se
dan alla onsdagar i juli. 

Sommarens stora höjdpunkter vid sidan 
av midsommarfirandet blir ridklubbens 
10-årsjubileum den 8 juni och Hamn
marknaden den 10 augusti . 

S edan finns ju bouleba nan , i 
nyrenoverat skick , att tillgå alla tider 

på dygnet. Välkomna också tili särskilda 

träningskvällar i boule, onsdagar och sön
dagar kl 18.00. 

V älkomna också tili beachvolley 
planen som snart står fårdig, tili bad

platsen på Östersia och tili Andra varvet, 
som öppnar den 16 juni. 

En trevlig sommar, fylld av fysiska ak
ti vi teter och kultur-
upplevelser tillönskas alla! 

Bäckström 
har ordet 

DET GAMLA SKOLKORTET. 
Publicerat i Västerbottens-Kuriren 25 
augusti 1989. Bilden togs 50 år 
tidigare och vi ser i övre raden från 
vänster: Otto Andersson, Stig Åberg, 
Ville Andersson, Sture Forsman, Karl
Fredrik Ågren och Martin Åman. 
Mitten raden: Gunnar Nygren, Erland 
Jonsson, Allan Lundgren, Bo Karls
son, Sture Molin och Rune Petterssr 
Nedre raden : Gun Pettersson, Marta 
Burström, Elsy Flink, Ingrid Säfström, 
Birgitta Dalman och Yiola Molin. 
Lärarinnan hette Frida Markström och 
Fotografiet var insänt tili YK av 
"Viola och Ingrid" 
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Allemanutdagen lockade tili rekord 
ÅRETS ALL EMAN
UTDAG GÅR tili historien 
som den hittills mest välbe
sökta - ell er vad sägs om föl
jande- 72 kom ti ll lunchen och 
ytterligare några var i arbete 
men åt lunch hemma. 

Minst 80 personer deltog! 
Det vackra vädret bidrog sä
kert tili deltagarantalet men 
också att nya grupper var med 
i arbetet. Säsongcamparna var 
~ grupp och ungdomarna som 

etade med beachvolley
planen en annan. 

PÅ ANDRA VARVET städa
__, ~s och ställdes i ordning för 
-songstarten. Bänkar och sitt
gru pper placerades ut och 
campingområdet och området 
mellan kajerna röjdes och stä
dades. Ris- och kaj rester trans
porterades bort och camping
tomter planerades . 
Dan-Viktor gav välkommen

skyltarna en välbehövlig upp
snyggning inför sommarsä
songen och i stugbyn målade 
Inez och Laila med flera så 
rödfärgen stänkte! 

PÅ BOULEBANAN KÄM 
PADE ett gäng ingifta Fors-

'inner, Cyril , Karl-Henrik 
och Martin med att lägga ut 
stenmjöl och på beachvolley
planen fanns ungdomsgänget 

När det är dags för allemanutdag kan man kallt räkna med att Curt Nyman drar 
sitt strå till stacken. Bland annat är Nyman en fena på att måla. 

med Eva Löf och Anders 
Martinsson i spetsen, kärran
des och spadandes så svetten 
rann. Bra jobbat ! 

BRÖDERNA JO NSSON 
VAR naturligtvis , precis som 
vanligt, på plats med sina ma
skiner liksom Martin Karlsson 
med stora traktorn och Mag
nus med grävskopan. Nog gör 

maskinema ett stort jobb - hur 
skulle vi klara oss utan dem. 

I KÖKET REGERADE som 
vanligt Ann-Charlotte över 
spis och grytor och tili sin hjälp 
hade hon i år Lilian Hägglund. 
Yad voreAllemanutdagen utan 
lunchen ! Tack för den goda 
soppan ! Lunchstunden och 
eftermiddagskaffet ger ju 

också, förutom bränsle
påfyllning , möjlighet tili en 
nog så viktig social samvaro. 
Sammantaget en alldeles otro
ligt braAllemanutdag, som ger 
hopp om framtiden , där vi 
hjälps åt att skapa en bra livs
miljö och vikänsla i våra byar. 

Sture Bäckström 

Många historier kantade årets Gökotta 
ÅRETS GÖ KOTTE-UT
FLYKT, med ett stort antal 
deltagare, startade som vanligt 
vid Träffpunkten . Efter en 
stunds prat ställdes kosan öst
erut längs Brännstavägen. 

Vi svängde höger i kors
ni ngen med 
Gammellandsvägen och stan
nade vid "Finn-Arturs". Yi tit
tade på den gamla bastun och 
fick lyssna tili berättelser ur 
Finn-Anderssons levnad s
nrlPn 

En bit längre bort längs vä
gen finns en husgrund på vän
ster sida. Där bodde soldaten 
Flank. 

VI FORTSATTE GEN 
VÄGEN fram och kom snart 
tili före detta Ragnar von Ahns 
hus, ett av byns äldsta. 

Under en kort paus vid den 
gamla skolan imponerades vi 
av den ståtliga byggnaden. Så 
stabila stengrunder man gjorde 
förrl Sture visade en 2:arnmal 

karta över området norr om 
skolbacken, där man planerat 
för tlera bostadskvarter och tili 
och med en park. 

FÄ RDEN FORTSATTEEF
TER Ö-vägen och vid grun
den efter Lindbergs hus blev 
det kaffepaus medan vi lyss
nade tili berättelser om de som 
bott " nea Ön", bland annat 
kronolotsen Olov Petter Ed
ström. 

Vi 2:ick sedan tili berget 

" Kinnekulle" och tittade på 
utsikten över hamnen. 

Sedan var det dags för hem
färd v ia skolbacken och 
Kokargränd. 
En eloge tili Sture Bäckström 

som varje år hittar nya, intres
santa uttlyktsmål. 

Gunnar Lundmark 
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Sikeå får 
storcenter 
F.d Fagerviks-center Tage Häggblom 
som i fjol hö stas debuterade fö r 
Robertsfors med sådan framgång kom
mer denna säsong att spela för Sikeå. 

Det innebär givetvis en stor förlust 
för RIK:arna som hoppats på Hägg
blom och hans centertalanger i laget 
men Häggblom har sitt arbete förl agt 
tili Sikeå och det är ju därför lika rätt 
att han spelar för Sikeå-laget. Sikeå
pojkarna äga styrka och uthållighet 
men i teknik brister det. Häggblom 
blir nog den som kommer att repa
rera denna bri st. 

Den första matchen får dock inte 
Häggblom spela för Sikeå, då han blir 
spelklar först på ti sdag i nästa vecka, 
men sedan bär det tili och det är fak
ti skt så att man styrks i vårt tidigare 
tips att Sikeå skall vinna Mellanserien 

UrVK 10/5-1939 

Sikeå SK:s fotbollslag anno 1939. Vi har från vänster på bilden, övre raden: Henry Jans
son, Hilmar Öhman, Tage Häggblom, Alvar Pettersson, Eskil Andersson och Hjalmar 
From. Främre raden från vänster: Helge Bäckström, Bertil Brandberg, Fritiof Ågren 
och Hilding Vesterlund. Trolig fotograf var Alvar Grahn . 

Sikeå med center besegrade Flarken med 4-1 
Respekti ve tvåan och trean i 
Mell anseri en Fl ark en oc h 
Sikeå, möttes på söndagen i en 
vänskapsmatch i Flarken. Förr 
i världen när Sikeå gästade 
Flarken brukade det i regel bli 
smörj och ordentl igt av den 
varan. 

Men på söndagen tog Sikeå 
pojkarna revansch. Centern 
Hägg bl om som skulle sätta 
pri cken över i :e t i Sik eås 
många gånger skott svaga 
kedja gjorde det också. Han 
blev pappa tili samtliga mål 
och det troliga är att han hä
danefter bl ir bu rväktarn as 
stora fasa i Mellanserien. Han 
gjorde in te mycket väsen av 
sig ute på pian han låg för det 
mesta och lurpassade, och när 
han sedan fick en sti ckare då 
blev det farligt värre. I övrigt 
må sägas att gästerna spelade 
gott. 

Försvaret med Bäckström 
som primus motor redde i re
gel upp alla anfall . Slitvargen 
Brandberg var sig lik från förr, 
""h i k-Prii :in o lim rnrlp (;rn hn 

tili då och då med läckra sti ck
are. Det syntes att SSK:arna 
spelade med ett sjusärdeles hu
mör i ve tskap om att mål
fabrikören var där han skulle. 

Flarken hade nog inte sitt 
bästa lag på benen och de bästa 
som voro där var v.b. Berg
ström, centern Tjärnström och 
Artur Andersson. Målvakten 
tog dessutom vad som tagas 
kunde. Efter en envis press 
från Sikeå lyckades Häggblom 
dubblera, och så stod det 2-0 
för Sikeå. 
Flarken spräckte dock nollan 

10 min därefter genom oförlåt
ligt slarv i Sikeå-försvaret. 
Sedan blev det 3-1 för gäs
terna när kvarten var gången. 
Häggbl om gjorde målet och 
Brandberg var upphovet. 
Efter ytterl igare en kvart kom 

Hägg bl oms sologenombrott 
med ty åtfö ljande mål och så 
stod det 4-1 tili gästerna och 
eftersom inget mera av intresse 
hände blev det också slutresul
tatet. Tilläggas bör att samtliga 
vi~~rlP. P.n ov~nli !!t !!od kondi-

Cirka 30 år senare, omkring 1970 kunde Sikeå SK formera 
detta slagkraftiga gäng, vi ser på bilden i bakre raden från 
vänster: Alex Forsmark, Martin Jonsson , Gunnar Karlsson, 
Kjell Pettersson, Kjell-Åke Jansson. Främre raden från vän
ster: Åke Elvinssson, Kurt Ernstsson, Gunnar Lundmark, Lasse 
Widell , Per-Erik von Ahn. 

tion, men att man bör vinn
lägga sig om att spela mera på 
marken än luften. Som do
mare fungerade i vardera halv
leken. S Bäckström och Wes
terberg, båda bra. E.w.e. 

1 1 .. \/1( 1 t.. / r:. _ 1 Q1Q 

Spirankommentar: På den ti
den kunde man inte arbeta och 
bo i Sikeå och spela fotboll i 
Robert sfors. God fo tb oll s
so mmar önskar Sven-Erik 
Lundström. 
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Ett ögonblick 
En tidig sommarmorgon tog 
jag kameran och gav mig i 
väg ner till Slättbäcken för att 
försöka fånga ett ögonblick. 

Stillheten var påtaglig och 
det var en sådan där morgon 
när kondens (dimma) från 
havet och ett tidigt svagt 
solljus delade på utrymmet i 
luften. 

Är det förresten någon där 
ute som fotograferar och vi ii 
visa upp en bild i Spiran, 
under rubriken "Ett ögon
',lick" tveka inte hör av er tili 
edaktionen. 

Tor Anesäter 

Många letade skärmar ... 
UNDER PINGSTDAGEN genomfördes den 31 :a Bruksträffen 
i orientering i skogarna kring Legdeå. Tävlingen hade lockat 
350 tävlande (varav 135 var 16 år och yngre) . 
Orienteringens många klasser gör att deltagarnas ålder är från 

3 år till närmare 80. 
Totalt hade man 48 klasser och deltagarna kom från Göteborg 

i söder tili Yittjärv i norr. Ett 30-tal personer ingick i funktionärs
staben. 
Terrängen i Legdeå/Sikeå öster om kustlandsvägen är mycket 

populär bland orien-terarna. 
Robertsfors IK:s orienteringssektion har arrangerat tävlingar 

sedan 1970, såväl DM som Norrlandsmästerskap och O-ringen. 
Nu satsar man för att få med ungdomarna i sporten och för 
närvarande finns 30-40 aktiva ungdomar. 

Tävlingsledningen vi ii tacka alla markägare vars mark man 
sprungit på genom åren. 

Gunnar Lundmark 

Hamnmarknad 
lördag 10 augusti 

• Marknadsförsäljning 

• Underhållning 

• Ponnyridning 

• Servering mm 
Arrangörer: 
LSI, Sikeå BK och Ridklubben 
Sandgärdan. 
Önskar du delta med marknadsstånd 
(100 kr). Kontakta Sture Bäckström: 
0934 - 153 53. 

Eric Wallmark har gått bort 
Den 5 maj avled Eric Wallmark, Teg,Umeå, 87 år, efter 
ett långt och rikt liv. 

Han föddes i Stockholm, men växte upp hos Albin och 
Nanna Wallmark i Sikeå. Och trots att han levde större 
delen av sitt vuxna liv på Teg i Umeå, var det Sikeå som 
tog den största platsen i hans hjärta. 

Hans skrivargärning började på "Bruket", där han bo
satte sig när han gifter sig med Lolan Preutz 1938, och 
samma år fick anställning som VK:s redaktör. med 
Bygdeå och Nysätra socknar som bevakningsområde. 

Klassiskt blev hans första arbetsbord, en sockerlåda som 
precis rymde skrivmaskinen. Många äldre sikabor och 
bruksare minns än hans livfulla reportage från stort och 
smått, runt om i bygdema. 

Hans sportintresse, som grundlades med skidtävlingar 
och fotboll på lägdoma i Sikeå, hade han med sig hela 
livet. Robertsfors IK och senade Tegs SK, fick del av 
hans tjänster och själv deltog han i långlopp på cykel och 
skidor, tili högt upp i åren. 

1956 gick tlyttlasset tili Umeå och jobb på VK:s cen
tralredaktion. Där avancerade han snabbt tili redaktions
sekreterare och sedan tili redaktionschef. Det adminis
trativa tog över och skrivmaskinen stod tyst allt längre 
tider. 

Men efter pensioneringen återvände han till sin gamla 
''Halda" och då var det åter Sikeå som inspirerade ho
nom. "Yeckans Wallmark" blev återkommande kåserier, 
där han Iät humorn blomma i kapp med minnena från 
byn. 

Det är plock ur den digra skrivarmödan, som vi publi
cerar här i Spiran. För många älder ger de härliga kom-i
håg. För oss, som inte var med på den tiden , ger de en fin 
grund att stå på i den vardag vi i dag lever i. 

Och än finns det berättarskatter kvar, som vi fortsätter 
att publicera, för det vet jag att Eric skulle gi lla. 

Katrina Norqvist 

5 
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Noterat på byn 
NU NÄR SKOLAN slutat och solen skiner så drar vi ihop 
tili det 22:a LANet här i Sikeå. För er som inte vet vad ett 
LAN är så kan man säga att det är en sammankoppling av 
datorer. I vårat fall är det ca 10-20 ungdomar som släpar 
dator tili en loka! och kopplar dem sarnrnan. Det är främst 
spel och fildelning som äger rum, det viktigaste är egentli

gen inte datorerna utan kompisarna och gemenskapen. 

A nders Martinsson 

BREDBANDSBYGGET I Sikeå har tagit många vänd
ningar. Hur läget är just nu komrner att diskuteras med 
komrnunen den fjärde juni. Med tanke på att Spiranhuset 
redan är uppkopplat så är läget idealiskt . Och utbyggnaden 

beräknas börja inom kort. 
Anders Martinsson 

ONSDAG 29 MAJ invaderades Sikeå av en grupp japaner 
rustade tili tänderna med kameror och anteckningsblock. Be
söket gjordes inom ramen för projektet Det hållbara Roberts
fors .. Det man ville studera närmare var hurman ien liten by 
kanta tag isin egen utveckling och genom bybornas engage
mang och ansvarstagande ersätta brister i den komrnunala 
servicen (exempelvis dagiset) och själva ordna med infra
struktur, (skyltar, anslagstavlor) trivsel (musikkafeer etc) och 
kulturinsatser (brandstationen, bevarande av hamnens bygg
nader) . 
Dagen inleddes med en god lunch på Träffpunkten, ordnad 

av Birgitta Fischer och Lars Nilsson, gjordes studiebesök på 
Drömvallens föräldrakooperativ och efter en guidad tur ge
nom byn besöktes hamnen, där Stora magasinet väckte stor 
förundran . Hur kunde byboma klara av att rädda huset? Så 
besöktes Andra varvet där Katarina Melin och Lola och Curt 
Nyman tog emot och berättade om verksamheten. Sen tog 
köplusten överhanden och hädanefter är Andra Varvet i "Det 
hållbara Sikeå" känt även i Japan för återanvändningen av 
begagnade saker och i japanska hem finns prydnader från 
oss . 

Sedan klickade ju kameroma hela tiden och bilderna från 
det exotiska landet , dess byggnader och människor komrner 
att visas och berättas om i bl a Kawasaki , varifrån några kom. 
När jag frågade om det som gjort djupast intryck fick jag 
svaret - tystnaden , stillheten, lugnet, inget människomyller. 

Yem vet - kanske just detta är vår turistiska nisch - det 
hållbara livet ien lugn avskild by? 

Det var ett gäng ifrån Sika. 
Som arbetade för att få fika. 

Sture Bäckström 

Först vi en volleybollplan måste fixa. 
Så att vi sedan på den kan trixa. 
Och ni är välkomna ner för att kika. 

När Yalborg firades på Träffpunkten var såklart Sikatrutarna 
ett av inslagen. Vidare hade en trollkarl engagerats som visadP 
sina konster och allehanda trix. Självklart fanns det fika att köp 
och korv att grilla - dock inget godis , vilket var en aning förvå
nande. Och tili sist, majbrasan som var ovanligt stor och vär
mande i år. 

■ ■ ■ 

SDHUHArfYDJYaJff/ 2002 

08-06 11 .00 Ridklubben Sandgärdan 
10-årsjubileum 

16-06 15.00 Andra varvet
scecondhandbutik, ~osk 
cafe - öppnar 15.00-17.00 

Ponnyridning alla söndagar 

21-06 13.00 Midsommarfest
Träffpunkten 

26-06 20.00 Musikcafe - Luddes trio 

03-07 20.00 Musikcafe- Umebygdens 
spelmansgille 

10-07 20.00 Musikcafe - Paret Windelius 

17-07 20.00 Musikcafe - Kent Hellqvist 

24-07 20.00 Musikcafe - Kustbandet 

31-07 20.00 Musikcafe - Complayners 

10-08 11.00 Hamnmarknad/byadag 
16.00 Andra Varvets sista öppetdag 

Medarrangörer vid musikkafåerna är ABF och 
Studieförbundet Vuxenskolan 

TIYCKERIET; Rob«tsfor, 2002 

■ ■ ■ 

r 
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Vem minns Oskars Hulda i Brännsta 'n 
MITT I BRÄNNSTA'N, med havet inom hörhåll och på en av 
de stenigaste knallama, timrades den lilla stugan. Någon gång 
på 1800-talet, antar jag. 
Vid köksfönstret på sörgaveln drog byavägen fram. När jäm
smidda lastvagnar skramlade förbi "skallre fönstra" medan slag
verket i köksklockan då och då tappade räkningen. Nu är 
hästforomas tid förbi , och det är mest sommarstugefolk som 
färdas på vägen. De har sällan tid att stanna upp och se att än 
blommar pysselfliten och pelargonioma bakom stuggardinema. 
Det är flera småstugor som trängs här på 
knallen. Från början var arbetarnas 
lilltorp inte mer än ett kök och i anslut-

ing tili det "veboa å dasse" . Sedan 
"--oyggde man på med en kamrnare, ett kry

pin en tvärtrappa upp och på somrama 
lättade "äldstpöjka" på stugträngseln 
genom att ta halmmadrassen och 
··<;tÖppetäcke" och flytta över i uthuset 

är fåge lkvitter och sunnanvindar spe
lade in och ut genom de gistna vägg
brädema. 

stort äventyr, men vad var att göra. Brädgården och säsong
sjöfarten räckte inte tili åt alla. 
Oskar hade ingen svaårighet att :ta arbete i det nya landet där 
han och Hulda gifte sig och han avancerade tili förman. Troli
gen hade de förblivit amerikanare för alltid, om inte det så kal
lade ödet, i form av en irländare, kommit emellan. 
I en dispyt fattade irländaren humör och kastade en brännhet 
slägga, som träffade Oskari ryggen. Den skadan kom sedan att 
föra Oskar tili en alltför tidig grav. 

..... 

AMERJKA VILLE INTE HA HONOM 
längre, där hade man bara behov av hela 
och friska människor. För Oskar oc h 
Hulda och deras Line, nu 1,5 år, återstod 
inget annat än att vända åter tili Sikeå. 
På somrama fick Oskar arbete i timmer
hissama, och på vintrama gick han i säll
skap med n ' Jonte Grahn, en av gran
nama, på dagsverke "oppa Bruke". En 
dag hade Oskar och Hulda skrapat ihop 
så mycket att de kunde köpa det lilla stäl
let i Brännstan. 
Men Oskar blev aldrig bra efter 
"olyckan" i Amerika. Han gick ständigt 
med ett öppet sår i ryggen, som Hulda 
dagligen måste vårda .. !n i det sista skötte 
hon honom. Sina dagar fick han sluta i 
lillstugans kammare . 

EN GÅNG BODDE JAG nästan vägg i 
vägg med en av dessa småstugor, även 
om det i detta gärdsgårdamas rike var 
tre grindar som skilde mig från min när
maste lekkamrat, å Edith. Koma måste 
ju "gäles in" och kor hade nästan alla. 
Det är inte mycket jag minns från min 
tid som "brännsta ' bo" innan vi flytte 
oppi byn, och det började bli dags för 
skolgång. Men att Edith och jag sprang 
mellan varandra och lekte, det kommer 
jag ihåg, och alla gångervarvi inte sams 

För 25 kr i månaden bar Hulda och 

Då hade Hulda tre flickor kring sig, och 
bekymren hopade sig. Men ingen var di
rekt bortskämd. Line kom i tjänst hos 
tulölförvaltare Abrahamsson och senare 
hos länsman Wahlberg, där hon tjänade 
25 kronor i månaden och kunde skicka 

hennes döttrar ut pasten. 

heller. Jag minns att Edith ropade så det ekade mellan vedskjul 
ch kåkar. 

-Erik Ersa, gick å bresa, fick så lång n 'nesa! 
Men även jag visade redan då vissa talanger genom att gasta 
tillbaka: 
- Edith Flank, lång å skrank, sket på ' n plank! 

Själva slutklämmen tyckte jag var bäst, men då jag kom dit 
vågade jag aldrig hojta för fullt, förrän jag var säker på att 
mamma var utom hörhåll. 
Edith hette Flank i eftemamn, Oskar och Hulda var hennes för
äldrar. Jag minns dem båda, tant Hulda kanske mest. Långkjolad 
och alltid i farten. 
TILL BRÄNNSTAN KOM DE någon gång före första världs
kriget och "spanskan". Båda var gamla bybor var tillgångar mest 
bestod av en mängd syskon. Oskar, var far var soldat, var rikast 
i det avseendet. Bäst minns jag Janne, som också blev soldat, 
och Olle, tågkörare i brädgården, småbrukare, fisker och Gud 
evt allt, för att :ta "nä att räck ihop". 
Hulda växte upp "uta Ön", ett ställe som somrnarstugemänniskor 
nu drar förbi utan att veta så mycket om att där skogen och 
hallonsnåren nu trängs och trivs på gamla husgrunder, var det 
bamrikt och livfullt i seklets ungdom. 
Härifrån for Oskar och Hulda, då förlovade, ti 11 Amerika. H uida 
vl'lr 1 Q t\r or.h i '<iiil'<kan harle hon sin 17-åri!!a svster Si!!ne. Ett 

hem det mesta tili mamma. 
Hemmavid hade Hulda två kor och bärgning tili dem att hämta 
för hand på några arrenderade jordlappar. Och så bar hon pos
ten, som kom med jämväg och skulle ut tili alla brännstabor 
och plassare. En tur på morgonen och en på kvällskvisten, då 
Folkbla 'e kom. För det hade hon 25 kronor i månaden, även om 
snön vintertid gick " unner arma". 
PÅ SOMRARNA SKEN SOLEN mer än vanligt över alla som 
var beroende av Bolage ' och industrin kring kajema. För Hulda 
kom splitvedsskutoma som en skänk. En sommar kom storsegla
ren "Farväl" . Hon låg i hamn och lastade splitved en hei månad. 
Den gången kom Hulda hem med 105 kronor. Så mycket hade 
hon aldrig tjänat på en gång. Då satte hon sig i köket, bredde ut 
förklädet, strödde ut löningen och grät - av lycka. 
Hulda hann se sina flickor växa upp och "re sä gött". Line fort
satte sin tjänande verksamhet och Hellen blev hårfrisörska. Ta
langer för det yrket visade hon redan i konfirmationsåldem då 
hon värmde spiskroken och "krusä håre" på sina kompisar - då 
Hulda inte var hemma. Hon gillade inte sådana " tokforen" . 
Huldas yngsta flicka, min lekkamrat Edith, är borta, men Line 
och Hellen är kvar, liksom bamdomshemmet "nere Brännstan". 
Där ser jag dem på somrama, där prunkar blomstren och där 
frodas minnena. 

Eric Wallmark 24/5 1982 



SPIRAN 

Cirka 70 kubikmeter ved per år slukar den nya ugnen. Ronny Boström håller koll på gräddning. 

Gammalt recept håller stilen 
VAD ÄR NU det här. Pizza .. ! ta mig f
n .. ! det luktar ju nygräddad pizza. 

- Nej, inte går det baka pizza i den ug
nen, inte just nu i al la fall , det är på tok 
för stark värme. Säger Laila Boström och 
fortsätter: Men om man låter ugnen svalna 
av ett par timmar så kan det nog bakas 
pizzor i den också. 
Men pizzor ska det inte handla om, inga-

Lena Kristophersson lägger upp 
degklumpar. Cirka 10 ton mjöl om
!:ätts till tunnbröd oer år. 

lunda, för det är tunnbröd - och i viss mån 
mjukkaka - som gäller för Ronny och 
Laila Boström. 1993 började det i liten 
skala, mer som en hobby, med åren har 
det sedan växt undan för undan och i ja
nuari 2002 tlyttade Bagarstugan i Sikeå 
in i nya uppfräschade lokaler. 

MYCKET ARBETE HAR lagts ner för 
att göra bageriet funktionellt och bland an
nat har en helt ny ugn installerats, vilken 
eldas med ved. En del av lokalen fung
erar som butik. Själva bakningen helt kort: 
degbullarna plattas ut i en kavlings
maskin, efter det formas degen tili och 
vidare in i ugnen via en brödspade. Där 
den gräddas mycket snabbt, för som sagt, 
det är verkligen mycket hett i ugnen. 

- Vi bakar efter ett garnmalt recept som 
kommer från Lövånger, vi har provat olika 
varianter på tunnbröds-recept, men det har 
inte fungerat så bra. Det bröd vi bakar nu 
känns bäst, säger Laila Boström. 

Bakom det framgångsrika receptet Iig
ger Britta Lundqvist i Lövånger där Laila 
drog sina första lärospån i konsten att baka 
tunnbröd. 

OCH ATT BRÖDET är populärt råder 
det ingen tvekan om. Kunder fi nns längs 
hela vägen mellan Skellefteå i norr tili 
Umeå i söder. Boströms kör ut allt bröd 
för egen maskin . 

Tor A nesäter Laila vid kavlingsmaskinen. 

l 


