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Spiran 

Den vintertid nu kommer 
Så sitter man här igen, 

sista stunden är sedan länge 
bortsprungen. Tidningen 
skulle in till tryck förra 
månaden och här sitter jag, 
mitt i natten lägger sista 
handen vid de texter och 
bilder som jag putsat på 
och placerat ut. 

"Endast tomten är vaken." 

Det har varit ett tumult 
år för mig personligen. 
För snart ett år sedan blev 
jag pappa och frågor om 
hösten och framtiden drogs 
ut på, tills hösten och 
framtiden redan kommit. 
Jag tog pappaledigt, men 
bestämde mig också för att 
det var dags att ta körkort, 
vilket innebar en hei del 
jobb trots allt. 

Lustigt uttryck för-
resten, det där med för
äldraledighet. Så väldans 
mycket ledighet blir det ju 
inte med en 10-månaders 
pojk. Kryper runt som 
en iller, jagar katterna 
runt i huset, hittar skräp 
på golvet som stoppas i 
munnen (alltid!), drar i 
dukar och allt annat som 

kan nås, sliter i skägget 
så man vill skrika, hänger 
och klänger på byxbenen, 
skriker å gaper. Ja, det är 
som sagt inte direkt fråga 
om någon ledighet. 

Årets sista tidning såg 
först ut att bli aningen 
fattig på innehåll. Under 
redaktionens möte satt vi 
bra länge med armarna 
i kors och funderade på 
nämnvärda ämnen att 
avhandla. Men efter som
marens alla evenemang, 
festligheter och folkström
ningar, så ter sig hösten och 
vintern ganska barskrapad. 
Till slut kom förslagen, 
en efter en, och vi började 
känna att det ändå kunde 
bli något. 

Jag är mycket nöjd med 
hur tidningen blev till sist! 
Vi har :fatt med intressanta, 
roliga och mindre roliga 
händelser. Särskilt nöjd 
är jag med sista sidan, 
där jag tagit chansen att 
ställa några frågor till 
Linda Niska angående 
julkonserten i Bygdeå. 
Linda beskrev fint glädjen 

blandat med vemodet, nu 
när hon måste göra avbrott 
med Sikeå Singers. Och 
tidningens stora artikel är 
en intervju med Nasar'n. 
Var ärlig nu, vet du vad 
han egentligen heter? Det 
verkar inte vara många som 
använder hans juridiska 
namn. Bara läkarna, enligt 
Julia (min samba, som 
gjort intervjun). 

Ja, det är lite av vad vi har 
att bj uda på i detta nummer. 
Hoppas innerligt att du som 
läser ska gilla tidningen. 
Nu tar vi julledigt och firar 
in ett nytt decennium! Mitt 
nyårslöfte blir att :fa ut 
nästa års Spiran i tid! 

Godjul! 

David Ganters 

Alla kan göra något 
Nu har vintern tagit tag i Sikeå och 

Legdeå på riktigt. Det känns ganska 
trivsamt att se hur vår fantastiska natur i 
byarna har gått i vila. Vilket betyder att 
vi också kan vila oss i form inför nästa 
säsong som vi hoppas kommer att bjuda 
på lika mycket soi och grönt. 

Styrelsen för LSI vill vi skicka ett stort 
tack tili alla somjobbar ideellt i byn, i stort 
som smått. Alla insatser är värdefulla och 
betyder så mycket för att våra fantastiska 
byar ska fortsätta att utvecklas. 

Vi vill även vädja tili alla, att höra av er 
när vi i styrelsen behöver praktisk hjälp 
och stöd i olika projekt, eller med egna 
ideer och förslag tili förbättringar. Alla 
behövs för att Legdeå/Sikeå ska fortsätta 
att utvecklas. 

lngen kan göra allt, men alla kan göra 
något! 

Marika Andersson 
och styrelsen för LSI 
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Dressyrtävling 
på Ridklubben 

Årets vinnare 
i Bildgåtan 

Mårtensafton med Tage 

Under lördagen den 10 
augusti genomförde Rid
klubben Sandgärdan andra 
omgången i Västerbottens 
Ponny Cup. Vädret var 
perfekt för dressyrtävling 
och många medlemmar 
hade slutit upp för att 
genomföra tävlingen. 

Tolv ekipage gjorde till
sammans 1 7 starter. Det 
tävlades i dressyrklasser 
från Lätt C (LC) till Lätt 
A (LA). Ekipagen höll en 
hög klass och det var roligt 
att se så många duktiga 
bam och ungdomar visa 
upp sina fina ponnyer. 

Elin Jonsson har under 
åren färdats säkert hundra
tals mil till häst på Legdeå
Sikeås vägar. Hon fick alla 
rätt i årets bildgåta och 
hade turen att vinna. Stort 
grattis från redaktionen! 

Tage Brändströms filmvisningar i Spiranhuset har 
varit ett stående inslag varje november, detta år var 
inget undantag. Det blev en timmeslång film från 
invigningen av Granlogen 2009, samt två kortare filmer 
om boulebanan och de 20 bänkar som Rainer och Ylva 
Martinsson skänkte. 

Cupen är en lagtävling där 
tävlingsresultaten av 3-4 
stycken ekipage läggs ihop 
för att få ett slutresultat. 
I den här omgången seg
rade Umeå Ryttarförening 
och tog med sig viktiga 
poäng till finalomgången 
hos Lappmarksryttama 
Lycksele. 

Här följer svaren: 

A: Hamnvägen 
B: Kustlandsvägen 
C: Gammellandsvägen 
D: Brännstavägen 

Tage har filmat sedan början av 60-talet, då med 
smalfilm och senare VHS, men nu för tiden använder han 
en modern digital kamera, med minneskort. Efter go'fika 
och lottdragning bestämdes det att kvällen ska döpas om, 
och Mårtensafton heter i fortsättningen Tages afton. Marika Andersson 

E: Krogsvängen 
F: Kustlandsvägen 
G: Stenhuggargränd 
H: Kustlandsvägen 

Ingemar Nilsson 
Ingemar Nilsson 

Fiskesäsongen avslutad För en yrkesfiskare börjar dagen tidigt på morgonen med 
båttransport från hamnen, till fiskeområdet som ligger 
mellan Vändskär och Ratan. Det tar ungefär två timrnar för 
Hans med besättning att vittja de sextio utlagda näten. Han är 
nöjd med årets fångst, även om sälen har blivit ett allt större 
problem. 

Nu är säsongen avslutad och fiskebåten står på land. Det 
finns inte längre möjlighet för oss bybor att köpa nyfångad 
fisk från Ångbåtskajen, för detta år vill säga. 

Den första båt som Stellan sjösätter till våren är :fiskebåten. 
Då fiskas strömmingen, som levereras till Gösta Hanells 
fisksalteri i Örnsköldsvik för att sedan bli surströmming, 
under det kända varumärket Röda Ulven. 

Håkan Eriksson 
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Sveriges siste fyrvaktare 
hamnade i Sikeå 

"Jag är en tämligen enkel människa men jag 
är också ganska säregen på mitt sätt. Ja, jag är 
ganska egen faktiskt. Jag vet mina fel och brister 
och folk får ta mig för den jag är." 

Så beskriver han sig, Per-Erik Broström, kanske 
mer känd i Sikeå som "Nasar'n". Han lärde sig 
älska havet, och blev händelsevis Sveriges siste 
fyrvaktare. Men hur gick det tili egentligen? 

- Jag hade testat vara ute på 
havet på bogseringsbåt och 
fyrskepp. Havet fascinerade mig. 
När jag var kring 22 år fick min 
bror jobb som fyrvaktare på 
Holmögadden. Han vantrivdes 
och vi kom då på att vi kunde byta 
jobb. Jag blev kvar där i 36 år. 

I början kunde jag jobba flera 
månader i sträck. Sedan byttes 
det tili ett mer regelbundet 
arbetsschema, där jag jobbade 
två veckor, hemma två veckor. Jag 
längtade hem, jag längtade tili 
ön. Det blev en bra balansgång 
mellan privatliv och arbete. 

ldag kanske yrket fyrvaktare verkar enigmatiskt 
och nästan poetiskt. Bilden av en ensam väktare, 
väderbiten men oböjlig inför elementen, framträder 
i fantasin. Men i verkligheten, vad innebär det att 
jobba som fyrvaktare? 

- Min huvudsakliga uppgift var att rapportera 
vädret tili sjöfartsverket men också att hålla borta 
civila inkräktare. Holmögadden var ett militärt 

Holmögadds fyrplats, byggår 1837. Foto: Andreas Engman 

Du levde på en ö mitt ute i havet, avskuren 
från omvärlden månader i sträck. Hur hanterade 
du det ödsliga livet? 

- Tystnaden var tili en början chockartad. Havets 
vågor trängde in i varje por. Men med tiden kom 
jag att älska det. När det blåste så mycket, att jag 
inte visste hur jag skulle ta mig in i fyren, insåg jag 
hur liten människan är. Vi är bara sandkorn på ett 
stormigt hav. Men somjag brukar säga, jujävligare 
desto bättre! Jag är inte rädd för vatten och jag 
älskar att gå ut i regnet, det bekymrar mig inte. Jag 
tror att det är ö-livets fortjänst att Jag blivit så trygg 
i mig själv. 

område, så reglerna var strikta. Det var forbud 
for att fiska, bada, plocka havtorn .. . men många 
överskred forstås detta. Reglerna kom att ändras 
under åren. Från början uppmuntrades vi att bjuda 
civila på kajfe, men i slutet behövde vi hota och 
avvisa människor från ön. Ibland kändes det som 
jag mer var en skyddsvakt än en fyrvakt. 

''Mä.nn:sf an är bara. 
sandf orn ?å. ett 
storfr113t he«. •• 
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Fyrplatsen ligger på den sydligaste av Holmöarna. 
Där är det kalt och stenbundet och omgivet av 
stenhällar, vilket gör landningen svår. Holmögadden 
avbemmanades 2003, sist i hela Sverige. Fem år 
senare släcktes fyren. 
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- Vårt uppdrag hade haft sin verkan. Det kändes 
tråkigt att inte längre behövas, eftersom jyren 
fungerade felfritt och dessutom är ett kulturminne, ,..,.. 
över 100 år gamma!. Nu varken brukas eller 
beskådas den. 

Det är nästan 17 år sedan du slutade som 
fyrvaktare. Sedermera kom du att bli känd under 
ett annat kortnamn, nämligen "Nasar'n". Vili du 
berätta om bakgrunden tili namnet? 

- När jag kom hem tili kärringen i Sikeå, efter 
alla år på ön, då blev jag rastlös. Jag var 55 år och 
hade ett starkt kontaktbehov. Eftersom jag har nå 'n 
tattar-gen i mig, blev det naturligt för mig att börja 

Nasar'n med sin schäfer 
Foto: Julia Larsson 

Position: N 63 36, 0 20 45. Bild från Google. 

•':r sl utet behövde 
v: hota. och avv:sa. 

Mä.nn:sfor -f'rå.n ön . ·· 

knacka dörr. Jag sålde allt möjligt: sockor, kläder, 
pizza, nötter, kalsonger ... Sedan fick jag ett infall att 
köpa en sockervaddsmaskin och därefter började 
jag och Gunvor åka runt på marknader. Vilket jag 
gör fortfarande gör, i liten skala. Jag är nasare i 
grund och botten. 
Det är kul med folk, även om det finns många 

idioter. lbland blir jag less, men då lägger jag mig 
bara under marknadsbordet och tar mig en tupplur. 

Julia Larsson r---------, 
1 

Per-Eriks liv som fyrvaktare porträtterades I 
i kortfilmen Under ljuset (2003). Under 

I Janne Axelssons regi får vi bevittna de sista I 
vinterveckorna innan fyren övergavs för gott. 

1 Vidare skildras också Per-Eriks första tid 1 
efter livet som fyrvaktare. Denna film har 
dock fallit under radarn, och ingen vet riktigt 1 

var den finns att se. 

I Spiran-redaktionen söker nu med ljus och 
lykta efter någon som har tillgång tili filmen. 

1 Är det du, eller kanske någon du känner? 
Hör av dig tili någon i redaktionen! 

L 
________ .J 

Källor: https://fyr.org och svenskfi lmdatabas.se 
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För 75 år sedan i Sikeå ... 

§1 
"Lokalen som blivit rekvirerad för evakuerade finländare, fastställdes 

priset till 250 kr i månaden utan vänne och lyse." 

Träffpunkten i Sikeå har en 
spännande historia. 

Enligt en anteckning i protokoll, 
fört vid dåvarande Sikeå Byggnads
förenings styrelsesammanträde den 
5 :e oktober 1944, hade Sikeå fått 
mottaga evakuerade finländare. 

Dessa immigranter skulle då få 
tillgång till Byggnadsföreningens 
lokal-nuvarande Träffpunkten. En 
del äldre sikabor har säkert minne av 
detta. 

Sedan dess har mycket hänt. 
Byggnadsföreningen har ombildats 

till en ekonomisk förening under 
namnet Träffpunkten i Sikeå. Många 
av oss som bor i Sikeå eller Legdeå 
är medlemmar. 

Det är svårt att föreställa sig vad 
en gemensamhetslokal som Träff
punkten har betytt och fortfarande 
betyder för en ort. Gemenskap, 
demokrati, sammanhållning . . . Alla 
medlemmar bidrar på sitt sätt till 
bevarandet av byggnaden-en del 
mer, andra mindre. Ett är säkert att 
en så här gamma! byggnad kräver 
mycket arbete och pengar. 

Det finns plats för många fler 
att delta i arbetet med att bevara 
föreningen och föreningens hus, både 
i form av att deltaga i gemenskapen, 
med arbetsinsats eller pengar. Du 
hittar Träffpunkten i Sikeå på intemet 
(traffpunktensikea.se) och Facebook 
( facebook.com/TraffpunktenSikea ). 

Gunilla Niska 

lngen Grannsamverkan i Sikeå? 
På initiativ av Berit Lundholm 

anordnades i september ett 
möte om Grannsamverkan på 
Träffpunkten. 

Ett 20-tal personer deltog denna 
kväll. Kommunpolis Per Bäckström, 
från Umeå, presenterade syftet och 
konceptet för oss. Han var saklig och 
gav bra information. 

Vi fick bland annat veta, att 
grannsamverkan är bra för just 
byar och det är enkelt att vara med. 
Kortfattat fungerar det så, att ser man 
något misstänksamt som inte hör 
hemma i byn, då ska man meddela 
kontaktombudet. Denne meddelar i 
sin tur polisen. 

Att ha grannsamverkan innebär en 
stor trygghet. Om du exempelvis 
ska resa bort, då vet du att grannama 
vakar över ditt hem. De välkända 
skyltama som sätts upp har dessutom 

en avskräckande effekt på eventuella 
inbrottstjuvar. 

Tyvärr var det ingen under mötet 
som tog på sig uppdraget att vara 
kontaktombud, något som är 
ett krav för att kunna starta upp 
Grannsamverkan. Nu efterlyses en 
frivillig i byn, som kan ta på sig 

A 
Grannsamverkan 

Neighbourhood Wotch 

l 
Bild från samverkanmotbrott.se 

uppgiften som kontaktombud. Det är 
sista pusselbiten som saknas. 

Har du möjlighet att ställa upp, 
eller känner du någon som kanske 
kan tänka sig? Kontakta då Berit 
på telefon: 070-276 90 44 

Ann-Charlott Nordlund 
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Strandad fransman 
på kurs mot Tyskland 

De som besökt hamnen under den gångna sommaren har kanske lagt märke '\ \ 
tili en segelbåt, som har legat vid bryggorna, tili synes övergiven. Den \ 1 

tillhör fransmannen Francis Chagnaud från La Rochelle, vid Atlantkusten. 

Francis inledde årets segling i Rostock och på väg norrut i Bottenviken 
stannade han tili i Sikeå. Han blev emellertid sjuk och var tvungen att åka 
hem. I september tillfrisknade han och återkom för att lyfta upp båten och 
preparera den för vintern. Francis planerar att återkomma tili sommaren 
och sjösätta båten. 

Resan ska sedan fortsätta tili Finland och Baltikum, för att via floder och 
kanaler nå slutmålet Berlin. Francis tycker att sådana rutter är mer givande 
än att vara ute på havet och kanske inte se land på flera dagar. 

Gunnar Lundmark 

Ok~änd bosättning i Legdeå 
Under strövtåg med hunden i skogen, ovanför Jomyra i riktning mot 

Hallingdal, har Kenneth Andersson hittat flera rösen som inte finns 
utmärkta på kartan. 

Kontakt togs då med Tomas Larsson och Britta Larsson Hyvönen, 
som känner tili området arkeologiskt. Vi gick igenom området och 
såg då flera rösen, samt en grop som troligtvis varit en hustomt. 

Tomas har tagit kontakt med både Länsstyrelsen och museet, för 
att de ska göra en inventering av fynden. Håll utkik efter en framtida 
uppdatering i Spiran! 

SOMMA~TO~PET 

Ingemar Nilsson 

År 2007 började vi planera för ett liv utan villa, med 
lägenhet och stuga istället. Det fick inte vara mer än 
en timrne från Umeå. Vi tittade runt och föll direkt 
för stugan i Sikeå. Fint renoverad, fungerar även på 
vintern, så vi kan nyttja stugan året runt. Ett utseende 
och indelning som påminde om husen i barndomen. 

Vi gillar att det händer saker här i Sikeå Hamn. Det 
är campingen, Andra Varvet, musikkvällar, hästar som 
travar förbi, en och annan barnvagn, bofast befolkning, 
vinterfiske på isen ... Även cykelavstånd till affårer och 
bra promenadvägar runt i byn. Vi börjar även få våra 
bär- och svampställen. 

Jan och Birgit Långström 
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Omtyckt julkonsert värmde publiken i vinterkylan 
Anna-Lotta Larsson och Sikeå Singers sammanstrålade 

för andra året i rad i Bygdeå kyrka. Ungefär 200 personer 
hade samlats för att lyssna på julkonserten. Kören, ledd 
av Sikeås egoa Linda Niska, har övat hela hösten för att 
alla stämmor och sångtexter ska sitta på plats. 

"Vi far noter och ljudfiler i september, samt information 
kring själva konserten, gällande klädsel och sån't. Vi i kören 
tar på oss att sälja biljetter och affischera, samt lära oss 
låtama förstås," säger Linda. "Extra roligt var att Anna-Lotta 
hörde av sig till oss, då hon upplevt att vi var så engagerade 
förra året. Det är förstås smickrande för såväl körsångare 
som körledare!" 

Anna-Lotta har en gedigen karriär bakom sig, med 14 
soloalbum och 26 års turnerande runtom i landet. Årets 
julturnen sträcker sig mellan 19 svenska städer, allt emellan 
Luleå och Göteborg. Hur kommer det sig egentligen att 
Bygdeå är ett av besöksmålen? 

Linda: "Jag blev uppringd av Anna-Lottas management 
våren 2018, då de sökte deltagande körer i Umeå. I och med 
att vi slog ihop Sikeå Singers med Come Sing With Us!, så 
slutade det med att vi hade konserten i Bygdeå kyrka. Efter 
fjolårets succe blev vi uppringda i våras igen, med önskan 
om att deltaga även i årets turne. Jag sa tveklöst ja!" 

Come Sing With Us! är en kör från Umeå som Linda leder 
tillsammans med Jenny Nordkvist. Under julkonserten i 
Bygdeå kyrka sjöng både de och Sikeå Singers tillsammans 
med Anna-Lotta. Men nu gör båda körerna ett uppehåll på 
obestämd tid. 

Linda: "I år var det extra speciellt eftersom båda körerna 
tar paus på obestämd tid efter julkonserten. Glädjen av hur 
bra konserten blev blandades med vemodet av att det nu blir 
ett avbrott i den här resan. Livet har tagit vägar som gör att 
jag behöver frigöra tid för att hinna med jobb, studier och 
mina barn." 

Tyvärr ingen upprepning nästa år, med andra ord. Men 
Lindas kärlek och engagemang till musiken och kören är 

uppenbar. Dessa två års julkonserter vittnar om att publiken 
även känner av det. Vi far hoppas att framtiden ändå bjuder 
på möjligheter till Lindas och Sikeå Singers återkomst. 

Linda: "Jag är oerhört stolt över min kör. Stämmorna 
satt! Både Anna-Lotta och hennes pianist, Andreas, var 
imponerade. Man känner verkligen värmen från publiken 
när man är där framme. När Jenny dirigerade sina låtar, då 
kunde jag komma på mig själv med att titta på de i kören och 
känna sån genuin kärlek till var och en av dem. Att sjunga i 
kör är att göra en resa tillsammans." 


