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På långfredagen avgjordes sista deltävlingen i isracingens SM-serie på Sikeåhamn
fJärdens is. Deltagarna tävlade under närmast perfekta vårvinter-förhållanden. 

HANDBOLL Den gångna säsongen har varit myck
et framgångsrik för Sikeå SK. Damlaget kom på 
andra plats i division 11 norra, farmarlaget HK Åekis 
vann sin serie, division 111 norra. Herrlaget gjorde en 
strålande säsong som nykomlingar i serien division 
1 norra och slutade på andra plats. Därefter följde 
två matcher för kvalificering tili allsvenskan. Där 
blev man utslagna på målskillnad av göteborgslaget 
Heid. Sammanfattningsvis en mycket väl genomförd 
säsong . 

Foto: Ingemar Nilsson 

N aturbetet blir större 
Sid 6 

Noah Melin vann fototävlingen "Mitt Robertsfors". 
Spiran-redaktionen lyfter på hatten och säger grattis. 
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SPIRAN 

Stolthet - ett nyckelord 
S ikeå i centrum - för 

en sikabo f a kanske en 
infödd sikabo är det väl na
turligt att ens födelseby alltid 
står i centrum - samma gäller 
för legdebon och bybon över 
huvud taget. När det så hän
der något som Iyfter upp byn 
i medialjuset klappar hjärtat 
extra stolt. Så var det under 
påskhelgen då SM i isracing 
kördes på Sikeåfjärdens is! 

Åskådarleden var långa 
och täta - ca 1000 personer 
i det vackra vårvintervädret. 
Ett stort grattis tili Robertsfors 
Motorsällskap som stod som 
arrangörer och tili sikasonen 
Joakim Andersson, som vann 
juniorklassen ! 

An d r a t i 11 fä 11 en t i 11 
stolthet är när man läser 

handbollsresultaten. Både på 
herr-och damsidan återfinns 
Sikeå SK i toppen av respek
tive serie! 

Året 2008 har fått en strå-
1 ande inledning och vi ser 
nu fram emot en fin vår och 
sommarsäsong, som dessutom 
innehåller flera jubileer. Leg
deå-Sikeå lntresseförening 

Fallfårdig mast 
- en vinnare 
Tullmasten har stått på Tull
berget så länge jag kan minnas. 
Det troliga är att den restes när 
tullstationen 1903 flyttades tili 
Sikeå från Ratan. Nu är den på 
väg att rasa ihop. 

Den har av Länsantikvarien 
utsetts tili vinnare i tävlingen 
"Glömda hus" och därmed 
finns goda möjligheter att 
få bidrag tili upprustning av 
masten. 

Vid LSI:s årsmöte togs be
slutet att vi nu ska ta chansen 
att med Länsstyrelsens stöd 
få den upprustad och där
med räddad åt eftervärlden. 
Den är ju ett karaktäristiskt 
byggnadsverk från hamnens 
storhetstid. 

fyller 15 år, Sikeå SK fyller 
75 år och Sikeå Folkskola fy l
ler 100 år! Vi återkommer tili 
firandet! 

Men på LSI:s agenda 
står inte bara fest och glam. 
Här fi nns också en rad uppslag, 
som kräver både arbetsinsatser 
och pengar. 
Så här ser "Göra-listan" ut: 

v' Naturbetet på Holmen 
utökas - bidrag är sökt från 
Länssyrelsen , men flera 
medarbetare i naturbetet 
efterlyses 
V Arbetet med frilufts
scen och åskådarplatser 
fortsätter 
V Campingstugoma rustas 
upp med bl nya dörrar 

Helt nya projekt för året 
är: 

Tullmasten, som fått Läns
styrel sen s pris i tävlingen 
Glömda hus" ska rustas upp -
pengar söks från Länsstyrelsen 
och vid årsmötet tecknade sig 
ett antal personer för att hjälpa 
till med alla är välkomna. 

Flanks rotebod ska reno
veras - bl a ska nytt spåntak 
läggas upp. Huset är kanske 

det äldsta i byn. Bidrag har 
sökts från Länsstyrelsen och 
ett antal personer antecknat sig 
för att hjälpa tili med arbetet 
men fler behövs. 

De 20 bänkar som skänkts 
av Y1 va och Rainer Martinsson 
ska placeras ut och tanken är 
att bänkama ska placeras på 
platser där det finns en histo
ria att berätta. Vaktstubänken, 
Krogbänken, Gästgivarbän
ken etc är några exempel på 
platser. 

Som synes finns 
mycket att göra och tili 

detta kommer skötseln av 
Andra Varvet , Campingen , 
mu-sikkafeerna m m, så alla 
bybor behövs - någon talade 
om arbetsläger!! 

Välkommen till våra akti
viteter och en härlig vår och 
sommar tillönskas alla Spir
anläsare. 

Sture 
Bäckström 

Sommarjobb på 
Campingen 
Vi söker ett antal ungdomar 
15 år och äldre för gästmot
tagning, lokalvård under
hållsarbeten mm. 
Välkommen med din ansö
kan tili campingen@sikea.se. 
Du kan också ringa Sture 
Bäckström, tel 153 53 för 
mer information. 
Anmälan senast 15 maj . 

■ ■ ■ Bilder efterlyses 
Vi scannar in och byg
ger upp en bildbank för 
Legdeå/Sikeå.Sätt också 
du in dina bilder på 
"banken". 
Kontakta Vivianne eller 
Sture, te!: 153 53 . 
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Fami(iesiaan 

Storslam för Sikeå 
I fototävlingen "Mitt Robertsfors", som presentera
des på "Blickpunkten" i februari, blev det storslam 
för Sikeå. Två av de tre första platserna gick tili 
Sikeåbor, första pris tili Noah Melin och tredje tili 
Åsa Bäckström. Bildema finns att beskåda i färg på 
Robertsfors kommuns hemsida. Adressen är: www. 
robertsfors.se och klicka er vidare. 

Utställningen dorninerades även i övrigt av Si
keåfotografer och/eller bilder med motiv från Sikeå. 
Av 45 bilder hade 20 sikeåanknytning. Hurra! "Mitt 
Robertsfors" blev också "Mitt Sikeå" - något att 
vara glad och stolt över. 

□□□ Andra Varvet söker arbetare tili 
butiken i sommar. Du ska vara född 1992 
eller tidigare. Kontakta Lena Björk 150 74 
eller Barbro Pettersson 151 13. 
Sista ansökningsdag 15 maj. 

Vi nnarbil d. 

Tredjeplats. 

■ Med anledning av det fö
restående 75-års jubileet för 
Sikeå Sportklubb efterlyses 
bilder och berättelser från 
gångna tider. 

Traditionsenligt f ettisdagsfirande 
Som traditionen bjuder ordnade Sturarna S och B och Curt N firandet på fettisdagen 
som i år inträffade den 5 februari. På startlinjen i bamskidtävlingen stod 10 barn 
mellan 2 och 10 år. Alla vann och fick priser som Sture S fixat. Tack tili ICA, Kon
sum, Bäckströms, Elkedjan och OKQ8 för er givrnildhet. 

Ett 60-tal bybor kom och fikade semlor och bland dem som gick tipsrundan, med 
Åsa Bäckströms frågor, blev Elinor Edvardsson segrare efter lottdragning mellan 
dem som hade 8 rätt. 

■ ■ ■ En tisdag på sportlovet hade 
Sikeå sportklubb anordnat en åkdag i 
Linusbacken, med korvgrillning och 
mycket bob och madrass åkande. Det var 
inte bara Sikabor som hade hittat dit utan 
också en del Robertsforsare, trots att det 

var rnitt i veckan. Det var blandade åldrar 
i backen, dagens yngsta hade inte fyllt 
ett (Hanna Lundberg) och dagens äldsta 
(Martin Jansson) fyller 59 .... Så tili nästa 
år finns det inga ursäkter utan det är bara 
att ta med sig bobben ..... . 

ALMAWACKAW 
Dag Tid Arr Plats 

Tis 29 / 4 18.00 Show med Sika Superstars Träffpunkten 
Ons S0/ 4 Valborgsmässofirande med Träffpunkten 

Sika Superstars 
Tor 1-5 09.00 Gökotta Träffpunkten 
Lör S-5 09.00 Allemanutdag Hamnen/ Träffpunkten 

Husvagnsutdragning Hamnen 
Tor 15-5 Campingen öppnas Campingen 
Lör 14-6 11.00 Hamnmarknad och byadag Hamnen 

13.00 Andra Varvet öppnar Såghuset 
Lör 23-6 15.00 Friluftsgudtjänst SBKs klubbhus 
Ons 25-6 18.00 Säsongens första musikcafe Hamnen 

nyinflyttade 
Att Legdeå och Sikeå är tina byar 
att bo i är ju vi som redan bor här 
övertygade om. Nära havet och nära 
tili stan. 

Glädjande nog har ytterligare 20 
personer flyttat in under det gångna 
året. Vi hälsar dem välkomna och 
hoppas att de ska trivas hos oss. 
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INGEGÄRD NILSSON flyttade 
november 2007 till sitt nybyggda hus 
"nea Ön" huset som har en bostadsyta 
om 84 kvadratmeter står på samma 
tomt som den gamla sommarstugan. 
Hon har vatten från egen brunn, 
eftersom det inte finns kommunalt 
året-runt vatten i ornrådet. Hon trivs 
mycket bra i sitt nya hus och beundrar 
den vackra utsikten överhavet. 

Gunnar Lundmark 

SOM MÅNGA har sett, har Ruben 
Jacobssons hus vid Korsvägen fått 
nya ägare. Det är Eva Netzen och 
Hans-Olof Nilsson från Umeå som 
flyttade in den första mars. 
De hittade huset av en tillfällighet 
vid sina utflykter för bärplockning, 
och en bidragande orsak till flytten 
är att Sikeå är en aktiv by med livlig 
verksamhet och naturligtvis närheten 
till havet. 
De kommer ev. att under sommaren 
starta "loppis" i garaget. 
Bland framtidsplanema finns även att 
köpa en båt, längd c:a 5,5 m, så finns 
det någon i läsekretsen som viii sälja 
så hör av er. 

Gunnar Lundmark 

Välkomna tili världen och tili Sikeå 
säger vi tili våra nyfödda under 
2007: 
Emma Åhman och Mattias Sand fick 
en dotter, Filippa. 

Lina Jansson och Erik Lundberg fick 
också en dotter, Hanna. 

Anna Lindmark-Sundström och Peter 
Sundström fick en son som heter 
Herman. 
Grattis tili föräldrama! 



4 SPIRAN 

En Ren invasion 
Antalet renar som besökt 
oss har varit större än 
tidigare. Uppe i Ståbacken/ 
Granberget har ett femtio
tal betat liksom tidigare år. 

Nytt för i år är det stora antalet 
i Legdeå. Kersti Erlandsson 
boende med familjen på Fly
mora har därför haft ett fasligt 
sjå. Hon berättar att ca 250 
stycken kom strax efter jul 
gående över ängarna ner och 
på E4. Djur- och människovän 

som hon är tänkte hon på vad 
som skulle hända om en bil 
körde in i hjorden. 

Hon ringde polisen som 
meddelade att renarna ägdes 
av Grans sameby. Där fick 
hon kontakt med Tobias som 
lovade komma. Hon ringde 
trafikupplysningen så att var
ning skulle gå ut över radion. 
Hennes hästar blev upphetsade 
liksom hon själv. Tiden är ju 
alltid lång när man väntar. 
Hon tog skotern och började 

Ko-nstnärer i Silceå 
Conda Lindgren - glömd men inte gömd 

Conda Lindgren hette en kvinna i Si
keå. Hon var gift med slaktaren Olov 
Lindgren (Olle). Paret var bosatta där 
Martin Jonsson nu bor med sin farnilj. 
Conda, eller Conkordia som hon var 
döpt till, hade en konstnärlig ådra. 
Hon kunde snida, måla och gjuta figu
rer i betong. Ett av hennes verk är ett 
målat motiv av ett tråg med snidade 
föremål och figurer. Detta verk finns 
nu att beskåda på vår föreningslokal, 
Träffpunkten. De gjutna föremålen 
som föreställer en öm, en flicka och 
en pojke finns fortfarande kvar hos 
familjen Jonsson. 

köra fram och tillbaka men 
det ljudet var de så vana att 
de knappast reagerade. Då 
tog hon med hundarna och de 
gjorde att hon kunde driva dem 
av E4 och upp mot Bergnäs. 

Denna procedur har hon 
ensam eller tillsammans med 
maken Jan och eller grannen 
Tord fått göra om och om igen 
eftersom bete och vägsaltet 
lockat. Samtidigt betonar hon 
att Tobias oftast varit snabbt på 
plats. Endast ett fåtal olyckor 

Kersti Erlandsson. 

inträffade och ingen allvarli 
Detta har vi att tacka Ken 
med sitt stora civilkurage fc 

Sven-Er 
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Tunnel skyddade rnot snöskred 
Vi hade en gång en tunnel, men 
sen försvann den och ingen nu 
levande sikabo har sett den och 
kunnat berätta. Efter många 
efterforskningar har vi nu fått 
tag på en bild av den. Det är 
Rolf Nilsson i Stenungsund, 
utvandrad sikabo, som kom
mit med bevismaterialet. På 

Noterat på byn 
T Vid årsmötet lärnnade 
två trotjänare LSI-styrelsen 
efter lång och trogen tjänst, 
Katrina Norquist och Sture 
Swahn. I deras ställe invaldes 
Susanna Hermansson och 
Mona Andersson. Vi tackar 
Katrina och Sture för nedlagt 
arbete och hälsar de nyvalda 
välkornna. 

Övriga i styrelsen är: Eva 
Jonasson, Martin Jonsson, 
Gunnar Lundmark, Curt Ny
man och Sture Bäckström. 

T Den 14 februari inföll 
årets "Alla hjärtans dag". Da
gen firades traditionsenligt på 
Träffpunkten med kaffeser-

en bild av hans morfars, Jonte 
Nilssons gård, tagen 1897 syns 
tunnein i bakgrunden. Bilden 
är en vårbild med snön kvar 
i skrevorna på Sikabergets 
nordsida. Tunnein verkar vara 
nybyggd när hiiden togs, efter
som brädorna lyser vita. Den 
är lång kanske uppemot 200 

vering och gelehjärtan. För 
underhållningen stod Rainer 
Martinsson som spelade upp 
gamla godingar ur sin stora 
skivsamling och Alf Staflund, 
som berättade episoder från 
sin tid som polis. Ett 40-tal 
sikeåbor deltog i firandet. 

T Andra Varvet och cam
pingen har under sommaren 
2007 haft 14 ungdomar 
anställda under tre veckor 
eller längre. Det motsvarar 
ungefär ett årsdagsverke -
inte illa, eller hur? 

meter så mycket virke bör ha 
gått åt och många dagsverken. 
Varför man byggde den? Jo för 
att förhindra att snön som la av 
i stora drivor nedanför berget 
hindrade trafiken. 
Det visar väl tydligt hur viktig 
förbindelserna med Sikeå och 

Nya styrelser 

dess magasin och brädgård 
var, året runt. 
Tack Rolf för bilden ! 

Gården ägs idag av Svea 
Ernstsson. 

T Ridklubben Sandgärdan har haft årsmöte. Den nya 
styrelsen består av: Ordförande: Lina Jonsson. Vice Ord
förande: Kia Fjellner-Borg. Kassör: Ylva Martinsson. 
Sekreterare: Annika Forsberg. Ledamöter: Berit Hägg
ström och Carola Brändström. Föräldrarepresentant: 
Annette Broman-Ingman. 

Om du är intresserad av ridning, kontakta Ida Grund
ström, telefon 070-254 01 58. 

T Träffpunktens ekonomiska förening hade årsmöte 29 
mars. Styrelsen för 2008 ser ut på följande sätt: Ordfö
rande: Mona Andersson. Sekreterare: Evelyn Eisak. 
Kassör: Mary Pettersson. Ledamöter: Laila Boström och 
Lena Kristophersson. Suppleanter: Lars Lövbom och Tore 
Nyström. 

Bland de frågor som diskuterades fanns den planerade 
utbyggnationen av köket. 
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Skolavslutning i Sikeå Folkskola 1948. Längst bak, från vänster: Karl-Gösta Holmberg, Gösta Andersson, 
Nils-Olov Åberg, Kjell Asplund, Per-Erik Andersson, Kjell Hållander, Karl-Einar Andersson, Lennart Svahn, Sören Forsman, Bo
Gunnar Holmström, Ingemar Bergström, Karl-Östen Hahne. 
Nästa rad, från vänster: Gun-Eva Gavelin, Laila lsacsson, Sonja Bodin, Berith Hahne, Lola Carlsson, Clary Johansson (skymd), 
Anita Lindberg, Ulla Hedlund, Sture Bäckström, Evy Boström (skymd), John Olov Edström, Birgitta von Ahn. 
Raden därpå, från vänster: Inger Johansson, Sylvia Öhman, Aina Forsman, Andre Svanström?, Vivi-Anne Sävström, Ellinor 
Forsman. 
Sittande, från vänster:Tor Johansson?, Ola Johansson?, Henry Johansson, Bert Asplund, Bertil Larsson, Laila Carlsson, Gun-Eva 
Johansson. 
Nästa rad, från vänster:Valdy Lundgren, Sigrid Gavelin, Birgitta Hahne, Britt-Marie Hahne, Gudrun Andersson, Majken Ågren, 
Håkan Söderström, Rune Johansson, Nils-Erik Hahne, Hans Strömberg, Pentti Forsman. 

Längst fram, från vänster: Alfons Forsman, Aniti Forsberg, Stig Edström, Lars-Egon Andersson. 

Utökning av naturbetesprojektet 
FRÅN OCH MED i år kom
mer Storholmens naturbete att 
utökas. Området ner mot ha
vet, både öster och väster om 
nuvarande glugg mot havet, 
kommer de närmsta åren att 
röjas för att ge plats åt betande 
djur och en hänförande havs
utsikt. Ä ven området mellan 
Vita Duvan, Andra Varvet och 
Hamnvägen kommer att ingå 
i projektet. 

I november besökte repre
sentanter från Länsstyrelsen 
ciP.t :ikt11P.ll:i omr!\ciet för :itt 

bedöma om markema var in
tressanta för en restaurering. 
Eftersom att strandängar som 
betas är oerhört sällsynta - i 
Västerbotten finns idag enbart 
ett havsstrandbete - var Malin 
Karlsson och Adjan de Jong 
mycket positivt inställda tili 
projektet. 

Projekt som detta ger ny 
chans för växter och fåglar som 
kräver denna biotop. Marken 
vid Andra Varvet klassas som 
hagmark, en annan typ av mark 
som hlivit alltmer sällsvnt och 

därför berättigar tili restaure
ringsstöd. 

En ansökan om restau
reringsstöd har lärnnats in tili 
Länsstyrelsen. Chansema att 
ansökan ska beviljas är goda 
eftersom att Länsstyrelsens 
representanter var positiva vid 
besöket. 

Om stödet beviljas kommer 
projektet att bedrivas under 
fem år. Efter dessa fem år 
ska restaureringen vara fullt 
genomförd, och därefter är vi 
skvldi2:a att hålla markerna 

betade i ytterligare fem år. 
Tidigare har naturbetespro

jektet bedrivits i LSI:s regi, 
men i och med denna utök
ning har beslut tagits om att 
bilda en ekonomisk förening 
för att driva arbetet. Denna 
förening håller nu på att bildas 
och alla boende i Sikeå och 
Legdeå är hjärtligt välkomna 
som medlemmar. Om du är 
intresserad av att vara med så 
kontakta Olof Karlsson eller 
Nils Östlund. 

Hilda Östlund 
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När storpöjka styrde i Sikeå Sportklubb 

Det var smått om det mesta och ändå hade vi nästan 
allt. I många fall dubbelt upp. Vi hade två skolor, två 

magistrar, flera "fröknar" och en alldeles riktig slöjdlärare 
som lärde oss "snicker". Vi hade en föreläsningsförening, 
två bibliotek, sångkör, stråkorkester, mässingblåsare, god
templarförening. Ingeting är kvar. 
Det fanns två biografer, ett par dansbanor, sju kafeer, fem 
diversehandlare, tre bagerier och urrnakare Karlsson som 
lagade klockor, sålde guld och graverade. Vi hade post
och telestationer, tullstation, sjömanshus, mäklare, skepps
klarerare, flera sågverk och ett par, tre brädgårdar. Ingen 
behövde utombys för att få skorna sulade och skräddare 
satt med benen i kors och sydde måttbeställda kostymer. Vi 
hade t o m en elektrisk järnväg som gick rakt genom byn. 
Ingen kunde drömma om att Strandvallen skulle växa igen 
och att fotbollslaget skulle falla. 

Annat var det när sportklubben höll sina möten på 
kafä Rex som Eves föräldrar drev. Ett av många i byn, på 
20- och 30-talet. Jag rninns att jag tyckte Eve var mer pri
vilegierad än vi andra. Han var alltid välskräddad, pomade
rad och halvelegant. Hans mormor sydde kläder, han hade 
bara 50 meter tili skolan, låg bra tili hos fröknarna och till 
råga på allt fick han börja hos bagar-Byström så fort skolan 
tog slut. 

Eves föräldrakafe låg mitt i skolbacken och var in
rymt ien kammare, vägg i vägg med köket. Några bord var 
utställda vid fönstren, en kamin höll värmen och i ena hör
net stod en grammofon med tratt och vev. 
När inte Eves mamma skötte serveringen var det någon an
nan, som i mina ögon såg ut som en ängel och gjorde mig 
ännu blygare de få gånger jag hade råd, eller vågade mig 
på, att beställa en sockerdricka och en mazarin. 
Det var alltså här klubben brukade hålla tili. Det var 
storpöjka och en och annan äldre, som hade "hann om för
stånne". EIier som min mamma uttryckte det, sysslade med 
såna tokforen som idrott'n, som ordnade och ställde, antin
gen det nu gällde fotboll "nea Stranna", eller skidtävlingar 
med start och mål "neaför Byströms bagerie". 

Sjukkassa-Brändström skrev byns snyggaste siffror 
och hade allmänt fin n 'handstil. Alltså sågs han vid proto
kollet, liksom n'Harald Jansson och n'Magnus eller "Do
centen". De ordnade med startlistor, tog "tin" och skrev 
ut resultaten. Det här var som sagt på 20-talet då Holm
strömarna, smeden Thure Hahne, Manfred Jansson och 
många fler bolagsarbetare var en bit över 20 och som allra 
bäst, medan vi "småpöjka" var tio år och litet tili. 

Damer i spåret sågs mer sällan, men jag rninns att 
Kraft-August jänten, a' Rut och a' Ingrid var bra på "kapp
ränn". Det var innan de, och många med dem, för åt Ame
rika. 

Bäst var kanske a' Nanny uta Ön, som kappast torde 
ha "fyre il" av att "fläng på skia". I vart fall lever hon än i 
dag och bor alldeles intill "mil-spöre". På den tiden hette 
hon Bäckström och åkte på det finaste vi visste då, nämli-

Mest var det de som arbetade "nere bre'gårn" som rådslog 
när klubben hade sina möten. 

gen Ståhlbröst "skia", som hon lånade av sin bror Holger. 
Efter målgång blev det mjölk och skorpor på kafe Rex och 
då och då var det någon som drog upp grammofonen och 
spelade "Vintergatans stjärnehär ... " eller "Som varje liten 
pärla ... ". 

Basarema "dära logen" med fiskdamm och hornmu
sik, var en av klubbens inkomstkällor. En gång minns jag 
att mamma var med och betalade inträde för att se på när 
jag fick pris. Än i dag rninns jag med en rysning, hur stort 
jag tyckte det var när rnitt namn ropades upp och jag fick 
kliva upp på scenen och matta en bucka, stor som en ägg
kopp. Sommardanserna "nea Flake" tillförde väl också en 
liten slant. Det var förresten där jag för första gången förde 
klasskompisen Naima ut över de nyhyvlade dansbanebrä
derna till tonerna av "En böljesång, en solnedgång .. . ". 
Men då var inte mamma med. 

Men det räckte med små siffror i kassaboken, den här 
tiden. När n' Alvar däri Ottos skulle tili Lycksele och SM 
på skidor -34, hade vare sig han eller klubben råd att stå 
för utläggen. Men "Tio ljus" som han kallades, för att ha 
va' som han va' , gick runt i kåkarna och tiggde ihop 60 
kronor. Det räckte till buss och tåg, mat och logi. En hel 
vecka var Alvar borta. Någon mästare blev han inte, men 
han hade några kronor kvar när han kom hem. 

Eric Wallmark (1914-2002) 
Veckans Wallmark, VK, 1982 



SPIRAN 

Isracing i strålande solsken på långfredagen gav ett SM-Guld 
tili Sikeå genomjunioren Joakim Andersson genom att vinna 7 
av 8 tävlingar i klass 3 under säsongen. 

Så mycket åskådare på ångbåtskajen har det nog sällan ti
digare varit, och alla njöt av det fina vädret samt de fartfyllda 

heaten som på ett tävlingsmässigt sätt genornfördes under de 
bästa förhållanden. 

Joakim var med i Spiran 2004 då han på sin sjuttonårsdag 
fick en rallycross bil, och vi lär nog fortsättningsvis få skriva 
mer om honom som det verkar ... 

Höglandsboskap betar av låglänt terräng 
DET VAR SÄKERT många av er som vistas i hamnen som 
förra sommaren la märke tili tre långhåriga bestar med hom. 
Då har ni sett Vera, Göta och Wendy, tre nötkreatur av rasen 
Highland Cattle, även kallad skotsk höglandsboskap. Wendy 
ligger numera i frysboxen, men Vera och Göta strövar i ett stort 
hägn söder och väster om Vita Duvan. 

K vigoma föddes våren 2006 i Bullmark, där Östen Sandström 
har en besättning med Highland Cattle. 

lden att skaffa dessa djur kom genom det idoga arbete vi lagt 
ner på att försöka bekämpa slyet som så gäma vill ta över marken 
som omger Vita Duvan. Dessutom krävde Skogstyrelsen efter 
den avverkning som gjordes 2005 av stiftelsen att marken skulle 
göras om tili betesmark om avsikten inte var att plantera skog. 

Eftersom att det inte hör någon ladugård till huset behövde 
vi tåliga djur som kan klara sig med en enklare typ av boning 
under vinterhalvåret. Highland Cattle är då ett ypperligt val. 
Deras päls, tjocka hud och kompakta kroppsbyggnad gör att de 
klarar vårt bistra klimat bra, och de föredrar att vistas ute året 
runt. De är goda grovbetare och äter gärna gammalt gräs och 
toppskotten på slyet. Carporten fick således bli en "koport", där 
Vera och Göta gärna ligger och tar igen sig när vädret är blött 
och blåsigt. 
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Varken Vera eller Göta, men en nära släkting och ett ståtligt 
exemplar av Highland Cattle, en ras som klivit ner från de 
skotska höglandet för att bidra tili det öppna låglandet i Sikeå. 


