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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@sikfors.com 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 

Från redaktionen….. 

 

UTKÖRNINGSLISTA för tidningen 2007           

       Juni: PRO 
       Juli  tom 20 Augusti   Semester       

      Manusstopp för september 20 Augusti       

      September: Vargbackens ryttarförening 
 

Trevlig sommar 
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BASTUBAD 
 

VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU  
ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00 KAN HERRAR AVNJUTA EN  
ÅNGANDE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 

 

Alla ni i Sikforsbygden  
och även alla andra som är  

intresserade av byggnadsminne  
och teknikhistoria 

 
Påminner redan nu att ni alla ska boka in  

Söndag 9 september kl. 13-16.  
Då berättar vi om Järnvägsbron på plats och 

visar Gamla Kraftstationen.  
Program kommer senare. 

 

                                      Sikfors Intresseförening 
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LAXSKINNS GARVNING I SIKFORS  

12 MAJ 
 

 

Första gången så var de bara en 2dagars, men intresset för att  
göra hela proceduren gjorde att de blev en ny kurs på 4dagar för-
lagt på två helger, 
Med start 11maj—13maj och avslut 19 maj. 
 

När jag kom till Monika Grannas på lördags morgonen där kursen 
var förlagd var de i full gång med att skrapa bort fjäll och köttrester 
från skinnen som legat i salt för att bevaras tills det var dags att be-
reda dem. 
 

Jag träffade två av de tre deltagarna förutom Monika som höll i kur-
sen, de heter Kristine Andersson och Lisette Jonsson båda från 
Piteå. 
Kristine beskrev sig själv som en statstjej som trivs bäst på landet. 
Lisette bor mer lanligt och har dessutom fiskat, rensat och tagit 
vara på sina skinn själv. 
Båda har hantverkstillverkning som hobby. 
De övriga skinnen har Monika ordnat från Storön i Kalix. 
 

Kursen startade ju på fredagskvällen med att de barkade och koka-
de en barklag som skinnen sedan skulle ligga i.  
På lördagen och söndagen  hade man även teori varvat med rens-
ning av skinnen från fjäll och köttrester som märktes för att man 
skulle veta vilka som var vems, sedan lades dessa ner i barkbadet 
som man kokat fredag. 
Nu måste detta röras några gånger per dag för att inte börja mögla. 
Tunna skinn ligger ca 5-6 dagar i barkbadet. 
Man använder olika typer av bark för olika färger. 
Rön, sälj och vide ger ljus rött nästan rosa. 
Al ger en mörkare nyans samt att skinnen blir hårdare och sprött 
Järnskrot används om man vill ha svarta skinn. 
Om man sedan efter barkbadet  vill ändra nyansen eller färg så kan 
man lägga skinnen i ett bad av starkt te, då blir de mer gyllenbruna, 
eller koka ett bad av björkblad så får skinnen en grönfärg. 
Man kan använda de växter som man använder vid växtfärgning 
av garn. 
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När man fått önskad färg så tas skinnen upp för torkning, när de 
torkat en stund börjar man att bearbeta skinnen över en oregelbun-
den kant eller gnugga förhand. Detta görs för att bryta fibrerna så 
att skinnet blir mjukt som tyg. 
Ålskinn är lättast att jobba med. 
 

Jag frågade Monika hur hon lärt sig detta? 
Hon hade lärts sig hos Lottas Garveri i Sigtuna som ligger utanför 
Stockholm. 
 

Nu har deltagarna jobb att gör skinnen mjuka för  
till hösten ska de träffas och sy  något av skinnen. 
.Förslag som jag fick var att man kunde göra mössor, bokomslag, 
slipsar, västar, toppar, väskor, smycken och mycket mera 
 

Man kan skapa i princip vad man vill det är bara fantasin som    
sätter gränser. 
 

Här är några bilder från Lördagen då jag var där. // Red Carina 
 

Kristine och Lisette fjällar skinnen. Vädret var hyfsat men de kom 
en liten skur , men de var inget problem att hålla värmen. 
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Här vi bark från sälj  
som kokas i denna  
Stora ved eldade 
gryta. 
Bilden uppe till väns-
ter är barkbad med 
skinn, det såg ut som 
surströmmings spad 
med strömming i. 
Tjejerna avslutade 
kursen faktiskt med  
att äta surströmming. 
 

Nedan fin skrapning 
av skinn 
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Monika visade mig skinn och en provpåse som är gjord av bäver 
älg och laxskinn för att visa bla sömnads sätt. 
Sedan var de teori med fikapaus.  
Tack för en trevlig fika och info / RED Carina 
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På http://web.sbf.se/regler/visaregler.phpid=13  

Lådbil - Råd & Anvisningar  

 Lådbil - Skola  

  Lådbil - Ritning 21:an  

  Lådbil - Ritning F1 Racer  

    Lådbil - Ritning Hot Låd  

    Lådbil - Ritning Junior  

OBS! 
7-15 år 

Ingen startavgift! 
 Tävlingsledare 
Curt Jonsson 

 
Kom förbi på Sikforsvägen 54 eller ring 0911-70 215 och gör 
en förhandsanmälan så får du även information och tips så 
du kan Bygga din egen Lådbil !   

Här hittar ni allt: 
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LÅDBILSHJUL till salu! 

 
Repris Återvinnings Verkstad i Öjebyn 

Subventionerar priset per hjul med 50 %! 
Hjulen kostar 5 kr per styck och finns att 

köpa på Sikforsvägen 54. 
 

 
Nu är det åter planterat i tjärnarna. 

( Sisseltjärn, Lomtjärn, flugfisketjärn) 
 

Vi kommer även plantera in   
mer under sommaren. 

 

Trevlig fiske sommar  
 

önskar Sikfors FVO 
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Bilden nedan 

Tre söta 
blomsterflickor 
i Sikfors 

Här ser vi    
Ilya som     
fyllde år         
tillsammans 
med            
kompisen    
Sebastian 

 
Insända  
bilder av 
Birgitta NJ 
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Söndag den 10 juni 18.00 

Startar vi ! 
 

Barn i alla åldrar  
med föräldrar är välkomna! 

Olika aktiviteter på fotbollsplanen  
varje söndag. 

 
Välkomna / SSK 
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Dans och Musik i Ur och Skur 

- Stig Söderberg - 
 
Inför det stundande sommarlovet visade den nya Sikfors-
skolan ”I Ur och Skur Forsen” upp sina färdigheter i sång, 
dans och musik. Föreställningen gavs i ett nästan fullsatt 
Folkets Hus. Programmet hade övats in av Dans- och 
Musikskolans entusiastiska lärare Sigge Löf, Liselott 
Nordström och Kurt Nordström. 
 
Kvällen inleddes med att Jenny Stenvall och Ida Söder-
berg sjöng ”Himlen är oskyldigt blå”. Sedan bjöd Ilya 
Astramovich, Kajsa Söderberg och Leonard Hansén på 
några pianostycken innan Jenny och Ida framförde ”Visa 
vid midsommartid” på flöjt. 
 
Även körsång bjöd man på när de yngsta eleverna  
stämde upp. 
 
När sedan skolans tjejer dansade loss i Abbas ”Mamma 
Mia” och grabbarna kontrade med ett häftigt framförande 
till musik ur musikalen ”Grease” kunde ingen farmor eller 
farfar sitta stilla. 
 
Programmet presenterades på ett charmigt sätt av Albin 
Dahlqvist och Olle Öhlund 
 
Dansläraren Liselott Nordström berömde eleverna 

Om man bara hittar de rätta formerna kan man få fram 
hur mycket som helst, konstaterade hon. 

                            Tack för den fina artikeln / red 
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Vargen livs 

ERBJUDER           

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BoB Lättdryck  5st för 20 :- 
 

Guld kaffe 1/2 kg för 19.90:- 
 

Pommes Julienne 2,5kg för 23.50:- 
 

 
 

 

Trevlig sommar 

 
Butiken nära dig 

 

Ombud för Apotek,  
SvenskaSpel, Systembolag  

 

Välkomna in   
 Märit med personal   

Tfn 70008 

Sommarpriser på utvalda produkter 

Priserna gäller tom 15 Augusti 
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SIKFORS PRO:S VÅRMÖTE 10 MAJ 2007 
 

Ordföranden hälsade alla välkomna.  
Förgående protokoll godkändes efter uppläsning, Rapporter från 
samorganisationen berättade ordföranden om .  
Rolf Andersson slutade som kassör för Norrbottens PRO-förening 
och ny kassör valdes. 
Medlems antalet har ökat till 19.483st . 
En motion om importerad mjölk som ska stoppa 3 månader disku-
terades. 
Även åldersdiskriminering när det gäller pensioner och skatter 
¨diskuterades. 
Det bör finnas olika alternativ till boende för äldre. 
 
Dagens lunch bestod av korvsoppa och smörgås, mycket gott. 
Kaffe kaka och lotteri. 
 
Det  var cirka 53 st pensionärer som blev roade av Malin Jakobs-
son som pratade bla om en rolig berättelse om sin man och deras 
gemensamma eskapader i livet mycket roande och bra framfört, 
samt om örter som mediciner och dess historia som man  
finner ända från 3000 år före Kr. 
De finns Kinesisk, Egyptisk och Afrikanskläkekonst .  
Hypokrates var läkekonstens fader. 
Carl Von Linné även han känd för mediciner av örter. 
Styvmorsviol, brännässla är kända för att föra ut slaggprodukter ur 
kroppen.  
Kanel är bra mot förkylning, honung är antiseptiskt  och bra mot 
munsår och brännsår. 
Citron är urindrivande och har bra antioxidanter för levern. 
Groblad är bra som plåster. Lingonblad, nypon innehåller mycket 
vitaminer. 
Torkade och färska blåbär är bra för synen. 
Blanda inte andra läkemedel med örtmediciner. 
Örter som växer ovan jord påverkar  kroppens överdel och de som 
växer under jord ( ex rötter) påverkar nedre delen av kroppen. 
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

Tummen upp 
för er alla barn, ungdomar och lärare i Ur 
och Skur Forsen. Det var en härlig dans- 
och musikuppvisning vi fick vara med om. 
Jättekramar till er alla. 
Birgitta och Tore 
 

Tummen ned  
för dig som körde om på Borgforsbron. 
Jag kände igen och för din egen skull tänk 
mera på hur du kör. 
Stenskottet 

Sommar aktiviteten är som vanligt Boule. 
Resor finns till Hindersön, Åland, Friluftsteater i Kalix på Valhall. 
Intresserade kan höra av sig till Birgit Lundkvist. 
 
Datum för nästa möte blir torsdag den 23/8 –07med surströmming 
på menyn. 
 
Tack till alla deltagare och dagens värdinnor och värdar. 
Ha en trevlig sommar!            
                                                                Önskar Aina Forsberg 
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MELLANBYGDENS MAGIC PRIMO 
Den lilla  1-åriga  halvblods hingsten ”Primo”  från Sikfors var med 
vid det årliga hingst utsläppet på Näsudden. 
Det var med stor spänning som Nicklas transporterade sin hingst 
till hushållningssällskapets årliga hingst utsläpp. 
Primo var 1 av de 13 st hingstar som skulle få leka och utvecklas 
en hel sommar tillsammans. 
Det var en 2 årig Tinker hingst,  två  1- åriga halvblodshingstar res-
ten var nordsvenskar av trav och bruks typ i 1-2 årsåldern.  
 
Strax före släppet så kom de in en mycket vacker svart hingst som 
visade sig vara Tinker hingsten Sir Lister Devon, han blev mycket 
intresserad av Primo, så Nicklas beslutade sig för att gå längre bort 
innan släppet. 
När så nedräkningen kom så sprang alla hästar mot varandra och 
snabbt bildades de små grupperingar.  
Av alla 1 och 2 åringar som släpptes var det den 2 åriga Tinker 
hingsten Sir Lister Devon som  snabbt tog befälet och började    
sedan springa efter Primo, Nicklas och vi andra trodde att  Tinkern 
jagade lillkillen för att  ge honom stryk  men han bara gled undan, 
men de visade sig senare att denna hingst tog Primo under sitt   
beskydd ingen fick komma honom nära, då blev de snabbt bort  
jagade. Efter som tiden gick och värmen gjorde många av hingstar-
na lugna  och lite loja så började Primo och Sir Devon jaga ner ett 
gäng till vattnet. Sedan kom de tillbaka till sin skogsdunge som låg 
mitt i den stora hagen. Här i skuggan fick inga andra komma de var 
deras revir.  
Var tog de övriga vägen jo, de var som om de gillade att visa upp 
sig för de sökte sig till den delen av  hagen där alla åskådare stod  
tryggt bakom trästaketet  och el-tråden, här var de en liten hingst 
som hade skaffat sig en skyddsling som han också vaktade, de var 
inte lönt att någon kom för nära för han tvekade inte en sekund till 
att attackera.   
 

Bild nr 1  Magic Primo och Nicklas i hagen  
Bild nr 2  Sir Lister Devon 
Bild nr 3  Flocken vid släppet 
Bild nr 4 Två Nordis hingstar som hälsar på varandra. 

Det var en trevlig dag / Red Carina 



Sida 17 

  1 

  2 



Sida 18 

Primo 

  3 

 4 
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Kommer det bli en sommar med Björnfrossa 
 

Nu har björnar åter setts på Norra sidan av Sikfors 
Både spår och levande, det verkar vara unga djur som är själva i 
sommar, samt en hona med ungar. 
 

Man har kunnat spåra dem tydligt och nog hade de varit  
företagsamma och gått mycket nära husen. Varit i myrstackar och 
vedtravar. 
 

Monika och Gunnar hade besök från Tjeckien och jag kan bara gis-
sa vad dom hade att berätta om sitt spännande besök i Sikfors tänk 
att få följa med och spåra björn. 
 

Veckan före hade flera sett björnarna uppe på tippen där de hade 
fraktat  dit en älg som hade drunknat och fiskats upp vid dammen. 
Det var kalas för hungriga björnar. 
 
Här på bilden ser vi den historiska björn som fälldes i Skomanstjä-
len av  Tord Öberg  15 september 2005 
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