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MÅSTE MAN ÅKA TILL SIKNÄS och trängas för att få dansa runt midsommarstången? Nej! 
Solen sken, flaggorna vajade och alla var glada och nöjda med dansen kring midsommarstången när Sikeå än en 
gång tog sats för midsommarfirande på hemmaplan. En ny tradition är född! 

Foto: Curt Nyman 
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Spiran 

Jobbigt att vara bybo! 
Efter en hekti sk vår, varför 

blir den alltid så, med en 
mängd aktiviteter - Valborgs
mässofirade, Allemanutdag, 
Gökotteutflykt, Marknadsfö
ringsdag och en rad arbets
krävande projekt - scenbyg
ge, iordningställande av kök 
i Stora magasinet, start av ny 
säsong på Andra Varvet och 
campingen och naturbetet... 
puh!!! Det kan vara jobbigt 
att vara bybo - någon sa 
något om arbetsläger - men 
nog börjar det väl plana ut så 
sakteliga! 

Jag har inblick i hur det 
fungera på campingen 

och där håller gubbagänget, 
som vår skåning säger, 

EI?'J'EIU.YSNING 

Även om mycket hän
der och mycket är på 
gång, så börjar det 
vara litet stiltje och 
upprepningar efter 17 
år, då Spirans bevak
ningsornrådet därtill 
är begränsat... 
Vi efterlyser därför 
material från läsekret
sen, även våra långvä
ga prenumeranter. 
Det kan vara berät
telser eller foton, 
t.ex. klassfoton. Inget 
bidrag är för litet. 
Tidningen blir vad vi 
alla gör den till. 

Spirans red. 

Prenumeranter 
- nu gäller 
Bankgiro! 

fortsättningsvis den sikanska 
fanan högt. "De fyras gäng" 
- Svan, Nyman, Håkansson 
och Bäckström gormar och 
diskuterar, men får också en 
del gjort, och så stöttas vi ju 
också av vår anställde Sven
Erik Lundström och duktiga 
ungdomar. 

Isommar har vi nio an
ställda under olika perioder 

och Andra varvet har fem. De 
får en första introduktion i ar
betslivet och en möj lighet att 
tjäna egna pengar. Kanske får 
man också en positiv inställ
ning tili den by man bor i. 
Nu ser vi fram mot en lång 
och härlig sommar med soi 
och bad, välbesökta musik-

cafeer och många kunder på 
Andra Yarvet och campingen. 
Kan sedan vi i "gubbagäng
et" lära oss hantera vårt 
nyinköpta kassaregister, ett 
illvilligt påbud från myndig
heterna, så lärvi också kunna 
se fram emot en fin sommar! 

Trevlig sommar tillönskas 
alla Spiranläsare! 

Sture 
Bäckström 

VÄLKOMMEN ATT HANDLA I CAMPINGKIOSKEN 

ÖPPEN ALLA DAGAR 12-00-21.00 

Förutom GLASS, GODIS och DRYCKER fin ns där 
också lite BASLIVSMEDEL, BRÖD från Bagarstugan 
och ibland Holger Boströms RÖKTA _sK. Där fin ns 
också Sikatröjor, flaggor och fyrar och möjlighet 
att HYRA KANOT och BÅT. 

Sommaralmanackan innehåller traditionsenligt 
MUSIKCAFEER alla onsdagar under sommaren 
fram till och med den 1 1 augusti. Tiden är 18.30. 
UTFÖRSÄLJNING av skänkta varor blir det i 
Såghuset preliminärt lördag den 4 september. 
Söndag den 12 september firas KULTURARVS
DAGEN över hela landet.Temat är Kulturens 
vägar Samling kl 13.00 på Träffpunkten för en 
guidad cykeltur.Ta med fikakorgen! 

LSI:s bankgiro-nummer 5819-2741 
Det är heller inget som hindrar att du bybo, som får tidningen 
gratis, också betalar in en slant för att säkra utgivningen. 
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Villa Falk- ett inspirerande exempel på vad man kan åstad
komma i Sikeå. 

LAGOM TILL MIDSOMMAR flyttade Birgitta och Sune Falk 
in i sitt nya hus på "Östersia". De blev då de första att bosätta 
sig i Må- Bra-byn. 
Turema kring Må Bra-byn har vi berättat om vid flera tillfällen 
i denna tidning. Birgitta och Sune bestämde sig för två år sedan 
efter annonser från en fastighetsmäklare. 
Huset är byggt för kretsloppsanpassning och låg energiför
brukning. Isoleringen är speciell, baserad på glas, så kallat 
foam-glas, gjort av glas och kolpulver. 
Eftersom huset är så tätt är ventilationen mycket viktig. Inkom
mande luft förvärms i marken. 
Huset ligger långt under Boverkets nya regler för energiför
brukning, och ligger också i linje med ett nytt EU-direktiv som 
innebär att från 2019 ska alla nya hus haen energiförbrukning 
nära noll. 

GL 

UNDER VALBORGSHELGEN installerade sig Carina & Jör
gen Wiklund i sin nybyggda villa i Lövviken. Vilken känsla ... 
tänk bara att få gå på en vattentoalett, bara att trycka på knap
pen efter ett besök där, konstaterade Carina. 
Efter att ha bott i sommarstugan, 50 meter därifrån, i två år och 
ha det rätt så spartanskt med separett-toalett och inget vannvat
ten, så var det en ren fröjd, rena lyxen. Så sommaren är räddad 
med målning och att fixa i ordning tomten samt med allt annat 
dagligt arbete eftersom båda är egna företagare. Jörgen med 
Wiklund's klöv & Lanttjänst och Carina med Carinas Lunch & 
Catering. Jörgen har det lite lugnare under sommaren med lite 
akut verkning av kossor, medan den är högsäsong för Carina 
med många sommarfester som hon ska leverera catering tili. 
Stugan köpte Jörgen av sin mor, Birgitta Holmqvist, som i sin 
tur tog över den efter sina föräldrar, Helge & Kerstin Lindberg, 
som byggde den på 40-talet. Eftersom Jörgen och Carina triv
des så bra i Lövviken och närheten tili deras jobb, så vaknade 
tanken på att flytta dit permanent. 

Ett har byns nybyggare genensamt - en befriande utsikt över 
havet ... 

Att renovera stugan var inte aktuellt eftersom tomten är liten 
och delas med Jörgens morbror Jan. Så väcktes funderingar om 
att köpa tili tomten ovanför, och det gick fint. Efter ett år med 
avverkning och pappersexercis, startade bygget hösten 2009. 

AII sfcöns bla11d11i11g 
Rätt svar på bildgåtan 
I förra numret av tidningen presenterades en bild från 30-talet 
med några personer på och med en berghäll som bakgrund. På 
hällen stod "Bror säljer klass I svagdricka". Rätt svar är att 
bilden är tagen vid Varvsstugan och den som säljer är pojken 
med fiolen. Han hette Bror Grahn och bodde med sin mor och 
två bröder i Varvsstugan. Den stilige ynglingen som sitter tili 
vänster är Alvar Grahn, en av den tidens "snobbar". 

Sture B 

... å så den beniga frågan 
- hur många älgar var det? 
"Fotografen Sven-Erik Lundström avslöjar att när flocken bör
_jade lösas upp så visade det sig vara 36 ben, d v s 9 älgar! 

Hur att få frustrerade umebor att 
förstå ... 
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN, efter det att Andra Varvet är 
stäng, skyltar nerplockade och hösten börjar smyga sig på, sit
ter följande lappi en plastficka på Såghusets (Andra Varvets) 
dörr: 

He} JÄ°VLA BONNLAPPAR! Enligt en annons i VK skulle ni 
ha öppet mellon 12-15 idag. Vi har åktfrån Umeå i onödan. 
Far åt helvete med ER alla! 

Då Andra varvet aldrig har satt in någon sådan annons, kon
staterade vi att det måste ha varit Uffes Antik dom skulle tili. 
Där ser man vådan av att inte ha koll på att det finns fler än en 
,;:i,lrt1,.,;t,:.t; ~a ... ~~ 
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De har ställt till en scen! 

EFTER NÅGRA ÅRS FUNDERANDE har man nu "ställt 
tili en scen" vid hamnmagasinet. Sedan tidigare har slänten 
ovanför blivit sådd med gräs. Arbetet började med att fyra ce
mentrör grävdes ned i backen.Där kom Peder Anderssons trak
torgrävare väl tili pass. I rören ställdes sedan 8 tums sparrar 
sågade ur kraftledningsstolpar. På stolparna lades limträbalkar 
och på dessa det egentliga taket. 
Scenen har givits lite "båtstuk" genom att takets framkant dra
gits fram att likna fören på en båt liksom att bakväggen har 
runda fönster. Medverkande förutom Peder är framför allt Gö
ran Andersson som har både traktor och eget sågverk. Dess
utom har deltagit Sture B. Åke Tordendal , Lars Lövbom, Pär 
Jonsson och Gunnar Lundmark. 
I anslutning tili scenen har även ett serveringskök iordning
ställts i magasinets nordvästra höm. Detta har utförts av "sä
songscampama" Daniel Stenlund och Hasse Lindström. Place
ringen är sådan att man kan betjäna såväl vid utombuscafäer 
som vid arrangemang inne i magasinet. 

Gunnar/. 

Ännu ett Dröm-kök 
Nu äntligen är bygget av det 
nya köket på Drömvallens 
Föräldrakooperativ klart och 
i skrivande stund har perso
nalen börjat att arbeta sig in i 
det nya köket. 
Det har varit en tid av plan

ering, strukturering och stora 
tankesmedjor innan detta 
kunde skrida tili verket. Of
ferter togs in och vi hittade 
tillslut en totalentrepenad 
som verkade passa våra ön
skemål. Bygget som sattes 
igång vecka 18, har gått 
väldigt smidigt och köket 
blev klart vecka 23 . Köket 
har fått en ljus och fräsch 
k"r::iktiir s:imt en förhooo-

ningsvis mera hygienisk 
och lättarbetad miljö . Lokalen 
har dessutom fått en del ny 
köksutrustning och det kom
mer att bli en period där 
personalen får lov att trixa 
och fixa, innan de känner 
sig helt bekväm med utrust
nmgen. 
Ett stort tack tili personalen 
och bamen, för ert tålamod 
under byggtiden, föräldrama 
som ställt upp med arbets
kraft och ideer och slutligen 
hantverkama som på ett ut
märkt sätt genomfört om
byggnationen. 

Jimmy Nyman 
(ord(örande) 

Årets hamn
marknadsdag 
bjöd på en riktig rotblöta! 
Regnet stod som spön i back
en hela dagen! ! 
Men trots vädret kom re
kordmånga knallar och kön 
tili Andra varvet sträckte 
sig som vanligt ända ut på 
Hamnvägen. Attraktioner vid 
marknaden var Sika Super
stars som uppträdde i Stora 
Magasinet och Sjöräddnin
gen som medverkade med två 
båtar och räddningshelikopter 

Allemanutdagen 
Den traditionella allemanut
dagen hölls i år lördag den 8 
maj. Vackert väder och ett 70-
tal idogt arbetande Legdeå
och Sikeåbor vårstädade, pla
cerade ut bänkar, riktade upp 
vägskyltar, röjde och eldade 
och fick som belöning njuta 
av Agneta Skoglunds goda 
kycklingsoppa med hembakt 
bröd. En bra dag i byagemen
skapens tecken. 

Sture B 

Marknadsföringsdag i Sikeå 
MED FOKUS på miljöfrågor 
och hur vi lokalt kan göra in
satser för miljö och långsiktig 
hållbarhet genomfördes på 
världsmiljödagen den 5 juni 
en marknadsföringsdag. Vi 
visade hus och tomter som var 
tili salu och också Villa Falk 
i "Måbrabyn" på Östersia, 
ett boende som motsvarar de 
högst ställda krav på låg ener
giförbrukning och avfallsåter
vinning man kan ställa. 
Besökama - ett 20-tal - guida
des runt i buss och under resan 

berättade Lennart Brändström 
och Sture Bäckström om Si
keå, om hur hamnområdet 
"återvunnits" och där mark 
och byggnader nu fått nya an
vändningsområden, omAndra 
varvet och Storholmens na
turbete, om ridanläggning och 
dagis och om vindkraftverken 
på Granberget. 
Rundturen avslutades med 
fikastund i Granlogen och en 
liten rundtur genom Bränn
stans "arbetarkvarter". 

Sture B 

Träffpunktens nya styrelse 
NÄR TRÄFFPUNKTENS 
ekonomiska förening hade 
sitt årsmöte i april blev det 
en del ändringar i styrelsens 
sammansättning. En ambition 
har sedan länge varit att få in 
yngre personer i den innersta 
kretsen, så att återväxten säk
ras och så skedde också. 
Den nya styrelsen består nu
mera av Agneta Skoglund 
( ordf.), Josefin Pettersson 
(sekr.), Sandra Jonsson (kas
sör), samt ledamötema Lena 
Kristoffersson och Lennart 
Brändström och som supple
anter invaldes Martin Jonsson 
och Asa Bäckström. 
Träffpunkten har under förra 
året, förutom de vanliga eve
nemangen: Paltfesten, Vai-

borg med Sika Superstars, 
Middag på hamnmarknads
dagen, Sommarcafäer, Jul
marknad och den otroligt 
populära Pubkvällen i början 
på december, även försökt 
utöka verksamheten med lite 
andra arrangemang vintertid. 
Det kommer vi att fortsätta 
med även kommande vinter, 
så håll utkik på byns anslags
tavlor. Yi ska försöka få tili en 
ny allsångskväll, kanske kan 
vi hitta nya teaterkvällar eller 
kabareer. 
Du kanske själv har någon bra 
ide om något som du skulle 
vilja se på scenen på Träff
punkten. Välkommen att kon
takta någon av oss i styrelsen, 
så ska vi se vad vi kan ordna. 
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Storfiskar' n Line 
LINE Nyman 
Thunell , 7 år, fick 
en riktig bamse på 
linan och vann enkelt 
Gäddfisketävlingen i 
Rickleå 27 juni. Hon 
sopade hem både 
bam- och vuxen
klassema med sin 
gädda på 4 kg. 
Line bor i Jomyra. 

MED HJÄLP av Bjömspåraren Håkan Nilsson Bergnäset så 
togs den här bilden av spåren efter den bjöm som passerade 3G 
antennen i Legdeå i början av juni. 
Det kommer nu flera rapporter om spår samt iakttagelser av 
bjöm i området, så de har nog ökat i antal de senaste åren, men 
att få se en levande bjöm är än så länge få förbehållit. 

Ingemar 

Gökotta 2010 
TOLV DELTAGARE mötte upp tili årets gökotteutflykt. Fär
den gick via bäverdammen i bäcken nedanför Hemmervalls 
- vilka byggmästare de är - via Korsvägen, där vi stannade 
tili och tittade på gamla bilder från 30-talet. Sedan gick färden 
efter 1760-talets bruksväg - nuvarande Krogsvängen tili "Si
kakrogen" och via Gammellandsvägen tili f d gästgivargården 

Moby Dick på besök i hamnen... Foto: Sven-Erik Lundström där Lennart Nilsson nu bor. Där fikade vi, pratade, tittade på 
hästar och lyssnade efter göken, men tyvärr ingen gök i år hel

Stora, men tur att dom är snälla .. . Under våren har ett litet 
knattegäng har "Ridlekis " i ridhuset Sandgärdan. 
Foto : Sven-Erik Lundström 

ler. Här slutade årets gökotta, som valigt utan gök. 
Sture B 

På svanine efier ... bäver. hästar eller kanske matsäcken? 
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Joakim har slagit upp sina fönster ... 
Joakim Vesterlund, Robertsfors, 
men med rötter i Sikeå, är den 
senaste företagaren som slagit upp 
sina portar i Spiranhuset. 
Överpris på svenska trä
fönster födde företaget 
eu-fönster.se. 
Joakim, som har en 
kompanjon stationerad 
i Drammen, importerar PVC
fönster från Polen. 
-Miljömässigt är de bättre än trä, de 
behöver aldrig bytas ut, och träföns
ter är 2-3 gånger dyrare, sammanfat
tar Joakim sin affärside. 
Därtill har han även bred datakom
petens, vilket innebär att han satsar 
mycket på web-baserad försäljning. 
Men han har även återförsäljare över 
hela landet, och i Spiranhuset harhan 

visningsbutik, så kunden kan på ort 
och ställe se vad som erbjuds. 
Fönstren tillverkas av pressade PVC
profiler, med luftkanaler vilket ger 
högt K-värde. Och de är underhålls

. a, intygar han. 
ska inte blandas ihop med 

iten på trädgårds-
möbler, som grånar 

och mattas, till
lägger han. 

Fönstren kan till
helt efter kundens 

önskemål , och han ser en väx-
ande marknad. 
- I Tyskland, England och USA är 
PVC-fönster stort redan i dag. Sve
rige kommer också att inse fördelen 
med dem, konstaterar Joakim med 
tillförsikt. 

Midsommar i Sikeå Vi fick hjälp att snickra en stång 
och med gemensamma krafter 
lövade vi och klädde den med 
blommor och kransar. Vi dan
sande tili inspelad musik, men 
nästa år ska vi ha en riktig spe
leman. Det lovar vi ! 

glass, om man inte tagit med 
sig eget fika. Vissa blev gla
dare än andra efter att ha vun
nit i vårt godislotteri . 

FRÅGAN KOM från våra 
bamfamiljer i byn. Måste 
man åka tili Siknäs och 
trängas för att få dansa runt 
midsommarstången? 

Man behöver inte vänta t ili 
nästa midsommar, för att få 
röra på benen och dansa 
tillsammans .... 

LINEDANCE 
Startar V.36 
På Träffpunkten, Sikeå 
Söndag: 18.00 Grundkurs 
Onsdag: 18.00 Fortsättning 
Torsdag: 19.00 lntermediate 

Anmälan tili Yuxenskolan 
0934-10895 

www.crazylegs.nu 

Nej , det tyckte inte vi , så vi 
ordnade, i ali anspråkslöshet, 
en midsommarstång på pla
nen me! lan Andra Varvet och 
Campingen i Sikeå Hamn. 

Dopp Anno 192 ... ? 
Kanske var det midsommar
badare - 1925-30. Däre
mot vet bildens ägare Tage 
Brännström, att den är tagen 
i Noret (det som nu är en 
vassrugge för vadare invid 
E4) . På den tiden fanns där 
tili och med en sandstrand. 
Badgossarna fr v är Sigfrid 
Jonsson, Linus Larsson, 
okänd, Oskar kalrsson och 
Tages pappa Axel Bränn-

När stången väl kommit på 
plats (vi fick resa den två 
gånger eftersom den ena 
blomkransen ramlade av vid 
första försöket) tråddes dan
sen med den allra mest tra
ditionsrika ringleken av dem 
alla, nämligen "Små grodor
na". Uppslutningen var god! 
Solen sken, flaggoma vajade 
och alla var glada och nöjda. 
När "flåset" tagit slut kunde 
man köpa korv, läsk och 

Sedan minglade man runt och 
pratade med bekanta medan 
sommarmusiken strömmade 
ut ur högtalama, eller bara 
satt i medhavda stolar eller på 
filtar och njöt av den svenska 
midsommaren när den är som 
allra bäst. 
Så vi rekommenderar er alla 
att sätta kryss i almanackan 
för nästa midsommar i Sikeå 
Hamn! 

Anna, Lina, Madde, 
lina, Agneta 

.,, 
1 



Ett par unga långroddare 
steg i land vid campingen 
den 17 juni efler att ha varit 
på roddtur i en och en halv 
månad. Här är deras berät
telse. 

Strandhugg 
i Sikeå hamn 
240 MIL SJÖV ÄGEN från 
Strömstad tili Haparanda. 
En tokig ide som blev verk
lighet den 1 maj 2010! 
Planema började för ca 2 år 
sedan i Göteborg, när vi gick 
med i Göteborgs Roddklubb 
vid Delsjön. Vi köpte båten 
i Stockholm för ett år sedan 
och för att få hem den så blev 
det en provtur genom Götaka
nal för att prova utrustningen. 
Sveriges kust är fantastisk 
när det är solsken, men när 
vinden och regnet biter på 
så sätts man på prov. Varje 
landskap har både sina pärlor 
och sina blåshål och svåraste 
prövningen på resan var nog 
Gävlebukten. 
Syftet med resan har vi för
sökt tänka ut under resans 
gång, då vi fått den frågan 
flera gånger. För oss fanns det 
inte något syfte förutom att vi 
skulle få ett lite längre även
tyr i de fria. 
Mänskligheten har fått ett helt 
nytt ansikte för oss. Vi önskar 
att vi hade haft fyra månaders 
semester för att ha haft tid att 
spendera med alla fina män
niskor vi har stött på längs 
vägen. 
Ett stort tack tili Sture Svahn 
på Sikeå Camping för det fina 
bemötandet och den fina stu
gan som vi fått sova i ! 

Christian Johannesson 
Andreas Peterson 
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När "Körsvägen" var navet i byn 

Ibland undrar jag vad 
n' August Åberg oppi byn 

skulle ha sagt om han fått 
leva och se hur folk i statens 
tjänst grävt ner mer än en halv 
miljon kronor på en bit av de 
ägor han en gång brukade vid 
Tövalite, på vägen mellan Si
keå och Robertsförs. 
He jär hemst va' dem köst på, 
hade han troligen sagt och till
lagt: Å va dem förstör jola. 
I min gamla hemby har man 
försökt bygga bort en far
lig vägkorsning, genom 
att skyffla bort mer av den 
åbergska matloja, köra på 
grus och sten, släta över med 
asfalt och fålla in vägfarama 
i körfiler. 

Aldrig var det någon som 
diskuterade planfria 

korsningar på den tiden vi för 
kors och tvärs genom "Körs
vägen". Visst makades en del 
grindar och rönnar bort från 
vägkanten sedan bagare Wall 
satt sin sista stöpa, och sikten 
blev kanske lite mindre an
strängd sedan garvare Lind
berg lagt av sin affärsrörelse, 
samtidigt som småskolan gick 
i graven. 
Men det var däri Körsvägen 
livet pulserade. Lördagskväl
lar var Körsvägen fylld. En 
del förs så småningom bakom 
skolberget för en pokerom
gång, andra för åt Bäck eller 
Gumboda på dans. 
Men ingen av oss som stod 
och hängde mitt i Körsvägen 
kunde se oss som någon tra
fikfara. Det var glest mellan 

bilama och vi hörde dem på 
långt håll. Var det "nola-lytt" 
hörde vi hur motorema ylade 
och slet i Klintsjöbackama, 
och kom vinden från söder 
vamades vi av bilamas skram
mel och gnöl i Brandbergs
backen. 
Det var gott om tid på den ti
den. 

Och det var kanske tur. 
För visst fanns det tra

fikfällor under alla de år lok 
och vagnar gnekade, gniss
lade och för mellan Roberts
förs och Sikeå, på Sveriges 
första elektrifierade smalspå
riga jämväg. Den kom tili för 
100 år sedan och skulle väl ha 
kunnat fungera förtfarande, 
om den inte i början av 60-ta
let drabbats av en följdsjuk
dom i industridödens spår. 
Och det var kanske tur det 
också. För hur många vägmil
joner skulle det inte kosta i 
dag att bygga bort en korsning 
mellan E4 och jämvägen i Si
keå - ungefär där godtemplar
basen och symaskinsagenten 
Anders Persson bodde. 
Nää, då var det billigare med 
bomrnar och grindvakter. Så
dana hade vi vid två jämvägs
övergångar. 
Ferdinand Pettersson, enbent 
och skomakare, minns jag 
som den som vaktade över
gången oppi byn. Natt och 
dag rullade tågen. Sågen och 
hyveln gick för fullt i Roberts
förs, och ut ur sulfitfabrikens 
pappsal rullade massabalama 
på vagnar, förbi n'Ferdinand 

där han stod stödd på kryckan 
och vaktade vägbomrnarna. 
Jämt skulle han ell er hustrun 
ut och öppna eller stänga grin
dama. I alla väder, alla tider. 
För det hade de 25-30 kr i 
månaden, fri bostad ( en liten 
pluttstuga) och dito vedbrand. 
lngen ville väl ha det jobbet 
när Ferdinand gav upp?! 
Jo, när Gustav Söderström 
löste av honom hade han 14 
konkurrenter. Det var 30-talet! 

Men liksom Ferdinand 
extraknäckte, gjorde 

också Gustav för att fami ljen 
skulle överleva. Dels i bräd
gården, dels som frisör. Jag 
klippte mig flera gången hos 
honom. För 25 öre. 
Längre upp efter jämvägen, 
korsade Robertsförvägen. 
Där vaktades också grindama 
av söderströmmare. Det fanns 
gott om dem. Dussinet växte 
upp i den grindstugan. Ett 
jordnära torp med stort kök, 
liten kamrnare och en ladu
gård tvärs över gården. Mjölk 
och arrendejord drygade ut 
kosten. 

Nu är allt borta. Jämvägen, 
bommarna, stugoma. 

Ä ven de flesta söderström
mama, bland andra Otto som 
jag erinrar mig därför att han, 
liksom grindtorpet, var låg tili 
växten och för den här histo
nen. 
Mamma Söderström fick be
sök av ett zigenarfölje, som 
pockade på kaffe. 
Mor i stugan ville bli av med 
dem - Går ni inte frivilligt 
kalla jag på Otto! 
Otto kom ut ur kammaren, 
som vanligt rakryggad och 
välskräddad. 
- Är det där Otto, undrade zi
genargumman. 
- Jo! 
- Då dricker vi kaffe. 
Den avgången gick Otto bet 
på. 

Veckans Wallmark, VK 1980 
Eric Wallmark 1914-2002 



8 Spiran 

Årets bildgåta slår ett slag för staketet. Det finns 
en bild på Träffpunkten från byn där nästan alla hus 
hade ett staket. 
I dag får man leta lite och tanken i år är att ni ska 
placera staketen efter rätt vägnamn. 
Lycka tili! 
Skicka ditt svar innan augustis utgång tili: 
Ingemar Nilsson, Legdeå 117, 91593 Robertsfors, 
eller e-post: ingemar.nilsson@sikea.se 

l 
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