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Naturliga Tankar gjorde inte sina fans besvikna när bandet rev av några låtar på Sikfestivalen
i somras, mest jubel fick den egna kompositionen ”Black Velvet”. Från vänster; Mikael Thelin,Viktor Anesäter,
Niklas Åström och Sebastian Selberg. Basisten Viktor Jonsson ingår också i gruppen.
SMÅFÖRETAG
HUSERAR
När Götaverken
etablerade sig i
Robertsfors kommun i början på
1970-talet byggdes
ett industrihus vid
E4:an. Byggnaden
står kvar, men
numera är det
småföretag som
huserar i huset.
Sid 6

LÄSK FRÅN SIKEÅ...

BILBYGGARE ANDERSSON
Peder och Joakim har tillbringat
mycket tid i garaget och resultat är
en rallycrossbil.
Sid 4

Sid 7

SISTA STEGET PÅ RIDBANAN
Ridklubben Sandgärdan genomför tredje och sista EU-projektet
genom att renovera Lon. 2005
ska därmed hela ridanläggning
vara komplett.
Sid 3
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Skyltar på hjul ska lura Vägverket
H

avsdimman smyger in runt husen
här i Brännstan och kvällsskymningen lägger sig som ett lugnande täcke över hus och människor.
Ännu en sommar är över och det är
dags för bokslut. Om sommarvädret
finns väl en del mindre positiva saker
att säga, regn och rusk in i juli och
aldrig riktig sommarvärme sedan heller.
Väderansvarig i föreningen får nog
sparken på årsmötet! Men trots det, en
alldeles förträfflig sommar med musikkaféer, sommarteater med rekordpublik
på närmare 400 personer, (de 200
biljetterna såldes två gånger även
kontrollkupongerna gick åt), hamnmarknad, byafest och mycket annat.
Rekordförsäljning på Andra Varvet inte
så konstigt kanske med tanke på vädret,
men också bra tillströmning till cam-

pingen, trots vädret! Det sämsta som
hände under sommaren var att Vägverket ”stal” våra reklamskyltar vid
E4:an, dom som vi lagt ner hela vår själ
i under vinterns målarkvällar! Nyman
(Curt – ni vet) höll på att få en infarkt
och var arg flera dar i sträck! Hur som
helst, nästa år blir det nya skyltar på
hjul och på vatten, då Du Vägverket får
Du tji!

U

ppe i Korsvägen har nu Korsvägsparken vår inkörsport till byn
invigts. En fin oas med gräsmatta,
sittgrupp och önskebrunn och välvd bro
över bäcken är numera det första
blickfånget för byabesökaren.
Hamnen blir mer och mer ett friluftscentrum för byborna. Under hösten
kompletteras anläggningen med

ytterligare två boulebanor och en
bollplan. Området i övrigt blir också
allt trivsammare tack vare naturbetesprojektets uppröjning och betesdjur och
uppsnyggningen av Varvsstugan. Lite
målarfärg kan göra underverk.
Många ideella krafter har bidragit till
genomförandet av alla aktiviteter och
projekt. Ett stort tack till dem och till
våra sommaranställda samt BURKgänget!
Nu startar höstprogrammet med
studiecirklar och nya
utmaningar. Se mer om
det i tidningen! Varmt
välkomna att delta!

Andra Varvet – starkare än någonsin
ANDRA VARVET har nu avverkat sin
andra säsong som ekonomisk förening.
Vi är starkare än någonsin.
I fjol var vi elva medlemmar/
personer, men tyvärr beslöt två av dessa
att lämna oss, men till vår stora glädje
har vi i år fått en förstärkning på sex
personer.
Säsongen har varit bra. Vi har haft
fler kunder som lämnat varor, bra
kvalité på inlämnade varor, många
besökare och duktiga ungdomar som
jobbat i butiken. Vårt stora problem är
att butiken är för liten, vi skulle behöva
ha mera yta, både att ta emot kunder på
och till butiken. Men för att till en del

råda bot på problemet med liten yta så
kommer det under hösten att resas ett
tält på baksidan, kanske inte så vackert,
men se det som tillfällig lösning.
Tanken är att vi där skall kunna ha lite
grövre saker.
Även i år har det skänkts en hel del
varor, som gav lite drygt 10 000 kronor,
och pengarna de går naturligtvis
oavkortat till LSI.
Plus att LSI får de varor som blir
kvar när säsongen är slut för att på dem
gör ett loppis. Så vi tackar för den här
säsongen och önskar er välkomna nästa
år.
Ingrid Hanke
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Bäckström
har ordet

FLAGGA STORT...
ÅRETS JULKLAPP för alla sanna
sikabor är på gång. LSI har beställt
12 Sikeå-flaggor, stora nog att hissa
i flaggstången!
Två storlekar - 200 x 120 cm, och
240 x 150 cm – kommer att finnas,
sex av vardera, så det gäller ”Först
till kvarn...”.
Priset är inte fastställt i skrivande
stund, men under 1000-lappen vågar vi lova. I bästa fall har de kommit så att vi kan fira 6 november
med flaggan i topp. Om inte så garanterat till Nobeldagen.
Och som vanligt är det hos Sture
Svahn som flaggorna säljs.

Legdeå-Sikeå
Intresseförening
c/o Sture Bäckström
Brännstan 153
915 93 Robertsfors
0934/15353
E-post:
lsi@sikea.se

Bagarstugan
Bokning:
Wanja Brorsdotter
0934-152 10

Sikeå havscamping
Bokning husvagnsplatser:
Gunnar Lundmark 0934-15116
Bokning campingstugor:
Sture Bäckström 0934-153 53
Sture Svahn 0934-151 92

Andra Varvet
Maud Sjöberg
0934-153 15
Ingrid Hanke
0934-150 13
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Tredje etappen inleds på Sandgärdan
Höstmörkret med regn och
snålblåst har ännu en gång
kommit till Sikeå. Men vad
gör det. Vi har ju vårt ridhus,
Ivarhallen, att rida in i. Hästarna har sitt fina stall och
elever, föräldrar och instruktörer kan krypa in i en varm
och ombonad klubbstuga för
att ta en varm kopp choklad
eller kaffe. Mysigt!
Vad är då kvar kanske ni
undrar, för parkeringen där utanför är ju fortfarande som en
byggarbetsplats.
Vi fick tredje och därmed
sista projektet i Stad och Land
som ska slutföras 2005. Det
innebär att vi nu gör en sista
kraftansträngning för att få en
hel liten ridanläggning genom
att renovera upp Lon.Vi ska
brädfodra, fixa tak och få till
minst tre stycken boxar som

ridande utifrån ska kunna
nyttja när dom kommer på besök. Sedan ska allt förhoppningsvis vara klart så kommunen kan sätta upp en skylt vid
E4:an – Ridanläggning.
Vi har köpt in en ny Cponny, Fablesse, som kommer
från Huddiksvall, två hästar
har vi på foder Yasmine och
Greta. Fem hästar äger vi och
två hästar är inhyrda privat. En
plats är ledig men det är på
gång en häst till ridskolan.
BURK är som vanligt vårat
ALLT. Dom släpper ut hästarna på morgonen, mockar när
dom hinner och bygger allt det
dom kan. Dom river dagstidningar åt oss som vi blandar
med spån och strör i spiltorna.
Ni får gärna lämna alla
dagstidningar i vår stora gröna
soptunna märkt lämna tid-

ningar här. Sprätta bort alla
häftklammer är ni snälla.
I augusti hade vi vår första
stora dressyr tävling för ponny.
Det kom ekipage ända från Övik. Som vanligt var det bara
en tidning som uppmärksammade detta. Norra Västerbotten.
Lite nervöst var det men
tävlingen och allt kring jobb
gick över förväntan, utan några
stora insidenter.
I dag, när artikeln skrivs,
den 26 september var det dags
igen för en tävling. I dag var
det en hopptäving där det kom
flera ekipage både från Sävar
ridklubb och från Norra Umeå
ryttarförening NURF. Jätte roligt. I ponny klassen gick första och andra pris till Olivia
Bryndahl från vår ridklubb
RKS, tredje pris gick till

NURF och fjärde pris till Maria Andersson RKS. För häst
gick första pris till Kim Isaksson RKS och andra pris till
Sävar ridklubb.
Det vi nu önskar förutom att
ni lämnar in era dagstidningar
är att få en TV i vår klubbstuga.
Snälla ni, kolla i era föråd och
hör med era vänner det skulle
vara jättebra. Om ni har någon
kan ni ringa Mona A 15062 så
kan hon hämta.
Vi kan också hämta möbler
och annat som ni vill skänka
till ridklubben. Vi säljer allt vi
får på Andra Varvet nästa sommar. Alla bäckar små ger klirr
i kassan.

Vänliga hälsningar/
Mona Andersson

Fotot (troligen från 1944) är från skolan vid Korsvägen en vårdag, antagligen årskurs1–2. Lärarinnan hette Frida Markström. Övre
raden från vänster: Ingemar Bergström, Karl-Einar Andersson, Esko Kreutzer, Gösta Andersson, Kjell Asplund, Kjell Hållander,
Sture Bäckström, Gösta Holmberg, Stanley Vesterlund, Bert Asplund, André Svanström. Undre raden från vänster: Aina Forsman
(gift Lindmark) Marita Lind, Vivianne Säfström (g. Pettersson), Sylvi Öhman (g. Wigefjord), Gun-Eva Johansson (g. Nyman), Siv
Strömberg (g. Persson), Birgitta von Ahn (g.Söderström), Ulla Hedlund, Margit Pettersson (g. Konradsson), Gerd Eriksson.
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Det finns bara det nödvändigaste i en rallycrossbil. Och säkerheten är hög, sexpunktsbälte och kraftig störtbur.

Joakim sitter säkert bakom ratten
Från folkrace till rallycross
via en födelsedagspresent
och 500 timmar i garaget.
Joakim Andersson, Sikeåhamn, kör i år sin första
säsong i bilen han byggt
tillsammans med sin pappa
Peder.
Nästan uppvuxen i traktorn
och med en pappa som sysslat
med folkrace i drygt 20 år är
det bara naturligt att även Joakim Andersson blev motorintresserad. Folkrace har han
kört i tre år. Ämnet till rallycrossbilen fick han i present på
17-årsdagen i fjol.
Under vintern har Joakim
och Peder plockat bilen helt
ren, svetsat rost, trimmat motor, satt in störtbåge, sexpunktsbälte och förvandlat den
skabbiga bilen till en fullfjädrad rallycrossbil.
Men sommarens första tävling blev en missräkning. Ef-

mer akuta målsättningen i slutet av augusti när det här skrivs
är att hämta en motor och
bygga klart den till nästa tävling i september. Och med en
förstärkt hasplåt så kommer
bilen att hålla.
– Det kommer inte att
hända igen, lovar Peder Andersson.

Text och foto:
Lars-Göran Halvdansson
Bagaget är smockat med grejer. För att flytta vikt bakåt
finns här både batteri, kylare, spolarvätska och bränsletank.
ter första heatet gick bilen
plötsligt dåligt. En hasplåt under bilen var för vek och
tryckte upp oljetråget så motorn fick för dålig smörjning
och skar.
Joakim tävlar i norrlands
minsta klass i rallycross. Skillnaden mot folkrace är att far-

ten är högre, men framförallt
jämnare. Och det är roligt, säger han.
– Men hälften av nöjet
är ju i garaget. Att få bygga
igång alltihop och få det att
fungera.
Målet inför nästa år är att
vinna DM i rallycross. Den

LITE FAKT :
• Stomme: Mercedes Benz
190 E, 1987.
• Klass: 2150 cc.
• Effekt: 150–180 hästkrafter.
• Byggkostnad: Typ 40 000 kr.
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Problem med medlemsavgifter...
DRA PÅ TRISSOR vad tiden
går fort redan höst, Kungsöbryggan hembogserad, en del
båtar upptagna färdiga att dras
in i magasinet. Per-Olov och
Håkan har varit ut till Vännskär för att ta upp bryggorna
så att isen ej tar dom, en del
kanske har lagt märke till att
dom sitter på gångjärn för att
underlätta bärgningen nu är det
bara att luta upp bryggorna så
att de går fria för isen. Med
handwinsch går detta ganska

lätt. Som vanligt verkar det bli
knökfullt i magasinet tur att vi
har Stellan som verkar kunna
tråckla in båtar trots att det ser
fullt ut. Naturligtvis är vi
glada att så många båtar som
möjligt får plats i båtmagasinet och att de flesta betalar
sin avgift utan påminnelser,
vilket inte är fallet med medlemsavgiften.
Detta år har vi skickat 27
påminnelser till folk som ej
betalt. Det är knappast ekono-

miska skäl som gör att man blir
flera månader sen med betalningen, en del blir så sena att
när man äntligen betalt förra
årets medlemsavgift så kommer årets inbetalningskort, vilket får till följd att man ringer
kassören och säger jag har ju
betalt, man låtsas helt enkelt
inte om att man ligger nästan
1 år efter.
Vi vet inte riktigt hur vi ska
göra med de båtar som verkar
ha gått i pension i alla fall har

de ej varit sjösatta de senaste
tio åren utan står och samlar
fågelskit året om.
Vi i styrelsen tycker att
dessa vilande båtar borde säljas för rimlig penning eller tas
hem till ägaren så att vi får plats
med andra båtar. Båtmagasinet
tycker vi ska vara en tillgång
för aktiva båtägare som i alla
fall sjösätter sin båt och ej ett
förvaringsutrymme för överblivna båtar.
Alf Johansson

...och Sikfestivalen orsakade krupp!
BÅTKLUBBEN HAR synpunkter på Sikfestivalen. Vi är
mycket tveksamma till att
denna plats är särskilt lämpad
för dylika arrangemang. Gumbodahed skulle vara förträfflig för sådan seans då det där
redan finns ett insläpp så att
man kan sålla bort smått onyktra ungdomar och även
behålla publiken innanför
stängslet.
På Gumbodahed finns ju
även toaletter för nödiga. Inget
av detta har vi ju i Sikeå hamn.
Så vad gör man ifall man
skulle bli extraordinärt nödig,
en del försökte bryta upp vår
nymålade förrådsdörr i tron att
där bakom kompressorn och
högtryckssprutan skulle stå ett
sittvänligt porslin.
Båtklubben känner inget
ansvar till att ha klubbhusets
toalett öppen med tanke på
den förstörelsemani som tycks
råda.
Vi hoppas och tror att dessa
ligi… förlåt busungar ej är
sikabor eller robertsforsare
dessa har säkert en humanare
inställning till sin hembygd.
Själv höll jag på att få dåndimpen, krupp och hjärtstillestånd när jag upptäcker ett
gäng som tagit båtmagasinet
till sin boning och där en del
på det snustorra golvet njöto
tobakens varma rök, är det

Rockfestival på hamnområdet ställer sig båtklubben mycket tveksam till.
nånting vi är rädda för i
båtmagasinet så är det eld.
Detta ska inte tolkas som
att båtklubben är motståndare
till Sikfestivalen utan har full
förståelse för att man vill
ordna en sådan händelse och
att vi även inser vilket jobb
arrangörerna lagt ner. Vi har
dock uppfattningen att man
inte kan dra ihop så mycket
ungdomar utan ordningsvakter som patrullerar hela
området, det ska naturligtvis
även finnas tillräckligt antal
toaletter och helst även stängsel. Arrangemanget skulle
kanske kunna avhållas på försommaren så att hyss ej kan
utföras i skydd av mörker.

Så till den mer skämtsamma sidan.
Ett tips till att lättare samla
sina åhörare runt scenen skulle
kunna vara att använda sig av
samma teknik som den officer
som guidade oss runt på Bodens fästning var mästare på,
när han tyckte att vi började
prata och stoja alltför mycket
så sänkte han rösten för att till
slut nästan viska vilket resulterade i att vi lugnade ner oss.
Ifall rockfestens musiker tilllämpat denna teknik hade säkert publiken stannat vid scenen och ej som nyutsläppta
kalvar botanisera i grannskapet. Om musiken hade varit
något mer dämpad torde även

det par som bakom båtmagasinet kände sådan obeskrivlig
lust att föröka sig att de helt
enkelt blev tvungna att i lampans sken göra ett försök, ej
behövt oroa sig över att avkomman kanske har medfödd
tinnitus.
Alf Johansson

Arrangörerna av Sikfestivalen är välkomna
att svara på artikeln i
nästa nummer av Spiran, i så fall kontakta
redaktionen.
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Huset som spirar av företagsamhet
MITT I SIKEÅ, vid korsningen E4–Robertsforsvägen,
ligger industrihuset Spiran.
Fastigheten ägs i dag av
sikeåborna Ann-Britt och
Hans-Åke Andersson, genom
Sikeå-Hus AB.
Där jobbar i dag 55–60 personer – inte illa för en by av
Sikeås storlek!
Industrihuset byggdes i
början av 1970-talet när Götaverken Byggaluminium etablerade sig i kommunen. Det
företaget genomgick många
metamorfoser – till Götal,
Gotal, Rydgruppen, Sapa och
allt vad de hette – för att slutligen vara just ingenting. Så i
början av 1990-talet byggde
kommunen om lokalerna till
industrihus för många små och
år 2000 tog Han-Åke Andersson över.
Huset är på totalt 8 500
kvadrat meter, varav 400 kvm
kontorsytor, resten industrilokaler. Hyresgäster och antal
sysselsatta har varierat genom
åren.
– När det var som bäst jobbade runt 100 personer i huset, berättar Hans-Åke.
Men även om vissa företag
har försvunnit och andra har
krympt, så är det stor aktivitet. Kvar finns Cue Dee, Recticel, Tryckeriet, Glasbyggar-

Ett 60-tal människor bärgar sitt dagliga bröd i industrihuset nere vid E4:an i Sikeå.
nas konstruktionsavdelning,
Åkullsjöns Snickeri, Skanska
Drift och underhåll, som sköter vägarna i mellersta Västerbotten, BURK (Byautveckling
i Robertsfors Kommun) och
nystartade Nord Fasader AB,
som tog över Glasbyggarnas
tillverkning när de ville lägga
ner den delen.
Trots detta finns för närva-

rande 700 kvm hyreslediga för
industriverksamhet. Nu används de tillfälligt för vinterförvaring av husvagnar. Men
självklart önskar Hans-Åke att
kommunen ska agera kraftfullare för att ragga företag till
orten.

Gunnar Lundmark

Noterat på byn
■ Den ”sikanska” nationen har ju fått
sin flagga, men fortfarande saknar vi
nationalsången! Vi utlyser nu en
tävling där det gäller att skriva ny text
till en valfri melodi. Melodin ska vara
känd och lättsjungen. Texten ska
innehålla ortnamn, ord, uttryck och
företeelser som kan kopplas till Sikeå,
är typiska för Sikeå. Texten bör bestå
av tre till fem verser.
Vinnaren utses genom sluten
omröstning vid årsmötet i mars 2005.
Välkommen med ditt bidrag senast den
1 mars 2005 till Sture Bäckström.
Samtliga bidrag belönas med priser!

■ Nu ska vi tävla! Tävlingen består i att komponera en Sikeåbakelse! Bakelsen ska vara baserad
på en sockerkaksbotten plus något gott emellan
och eventuellt avslutas med grädde eller marsipan, men använd fantasin!
Designen ska vara sådan att man får Sikeå i
tankarna när man ser den.
Sänd recept och beskrivning samt helst också
en bild till Nymans eller Bäckströms så gör en
utsedd jury en provbakning och bedömning av
insända förslag.
Vinnaren eller vinnarna får se sin bakelse serverad
och omtalad på de berömda musikkaféerna nästa
sommar, om allt går som vi tänkt oss.
Curt Nyman

Studiecirkel
kring Legdeå/
Sikeås historia
Upptaktsträff på Träffpunkten söndag den 10
oktober kl 18.00.
Sture Bäckström ger en
introduktion med hjälp
av gamla kartor och bilder. Kaffeservering.

Välkomna, LSI

SPIRAN
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Efterlysning!

Ove Andersson och hans medarbetare är bra på
inglasningar.

F

Redaktören fick ett mejl från Olof
Karlsson, Sikeåhamn, som vi vill
göra läsekretsen uppmärksam på.
Intressant är bilderna som Olof
hade bifogat, längst ner på etiketten står det att läsa: J Åhmans
läskedrycksfabrik, Sikeå.
Vad är nu detta! Är det något lurt
i görningen eller har det existerat
ett bryggeri i Sikeå och var låg det
i så fall? Karlssons tomflaska är inte
den enda som finns i byn, det är
klarlagt.
Någon därute som vet att berätta
hur det ligger till, hör av er till redaktionen.

NORD FASADER AB
SOM NI KANSKE vet så har
Skanska Glasbyggarna drivit
verkstad, konstruktion och
projektkontor dom senaste fem
åren här i Spiran. Men från den
1 augusti har verkstadsdelen
köpts upp av oss fyra anställda.
Detta betyder att vi fortsätter
att tillverka objekt åt Skanska
Glasbyggarna, men också att
vi skall sälja och tillverka fönster, dörrar och fasader i aluminium till byggmarknaden.
Det betyder att att alla ni
som bor i hus eller sommarstugor och har ledsnat på att måla
om fönster och dörrar nästan
varje år nu har möjlighet att
skaffa underhållsfria fönster
och dörrar i aluminium. Vi har
även ett proffsigt system för

inglasning av altaner så att
dom går att använda även på
vintern. Tänk er en kall vinterdag sitta i en varm och go glasveranda och se ut över havet.
Vi ägare och våra anställda har
långt över 100 år i branschen,
så kunskapen och kunnandet är
stort.
Ni är välkommen till vårt
företag med förfrågningar eller besöka oss för en visning
av vad vi har att erbjuda er.
Vi önskar er en fin höst och
vinter!
Ove, Anders, Gullick och
Henry
Nord Fasader AB. Telefon:
0934-392 55, 393 55. Fax: 394
55
Ove

Mejlet
Hej Tor!
Denna Citronil-flaska hittade
jag i somras på en auktion
strax utanför Brednoret,
Bygdeå. Den såldes tillsammans med en Klass II Julöl
från Umeå Ångbryggeri och
fyra äldre kvartersflaskor
utan etiketter.
Denna digra samling fick
jag betala 250 kronor för.
Flaskan bedömer jag vara
från 1940-tal eller senare, det
vill säga yngre än er flaska
med patentkork.
MVH/Olof

Noterat på byn
■ Sikeå havscamping hade under den
gångna sommaren för första gången besök
av campare från Irland. Det var pensionerade flygingenjören Martin Muldou med
maka Gerry.
Paret kom från Dublin och var på väg
till Uleåborg med sin husbil. Under sina
två dagar i Sikeå hamn, hann de också med
att besöka ett musikcafé. Makarna Muldou
var imponerade av den välskötta anläggningen och jämförde med en camping
utanför Stockholm, som var både smutsig
och dyrare.
Gunnar Lundmark

■ Samarbete
mellan Sikeå
bredband och
Skellefteå Kraft
vid samtidig
nedplöjning av
elkabel och
optoslang SikeåLegdeå-Bergnäs.
På bilden syns
Gunnar Lundmark,
traktorförare
Söderström, Fred
Ågren och Ambjörn Eriksson.
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Naturliga Tankar om Sikfestivalen
Lördagen den 7 augusti gick den
årliga Sikfestivalen av stapeln nere
vid hamnen, i år kryddat med utländska artister.
Årets festival hade helt andra förutsättningar än de tidigare årgångarna. Nu hade
man nämligen rejält med klirr i kassan.
Via olika bidragsgivare hade man nu en
budget på 95 000 kronor. Det medförde
att man kunde hyra en riktig scen, rökmaskiner olika strålkastare samt till och
med lite pyroteknik. Att Sikfestivalen ingick i vänortsfestivalen gjorde att det medverkade ett norskt, ett ryskt och två finska band, behöver jag säga att de höll
mycket hög klass.
Utsatt startid var 15.30 och som sedvanligt är så började första bandet drygt
två timmar efter utsatt tid. Men det är ju
så det skall vara. Allt var upplagt för en
fin kväll och vädergudarna höll sig lugna.

Kvällens huvudnummer, powermetal-bandet Nocturnal Rites, var också det enda
bandet som kunde inkassera gage för att
spela. Under kvällen följde många minnesvärda ögonblick. Lars Lindqvist och
Nicklas Isaksson startade tillställning med
några instrumentala ”metalklassiker.
Undertecknads eget band Naturliga Tankar rev av några låtar vid halvsju tiden. Vi
består till 40 procent av Sikeå-bor så det
var förstås bejublat. Ett annat Sikeå-band
som spelade var the Stinky Cheeseman.
Jag kan knappast stoppa in dem i en genre
utan de har skapat sin egen. Deras låt ”Jag
är dum i huvet” är en modern klassiker.
Jag tänker inte göra någon full redogörelse av alla medverkande band, men alla
höll hög klass ibland på sitt egna sätt. En
personlig favorit hos mig var det finska
metallbandet Charisma. Stenhårt, men
samtidigt på något sätt en aning melodiöst. Tyvärr hade det inte kommit horder

av människor vid den tiden när de spelade. Men vi få tappra rockade vid scenen. Det var egentligen först vid tiotiden
som det började bli ordentligt fullt på
området. Till dem som föredrar lite lugnare musik så var Anna Leong ett utmärkt
val. Sahara Hotnights-kopiorna My Left
One spelade en utmärkt punkrock med
bra ös. Detsamma kan man säga om The
Colt som alltid lyckas skapa ett fantastiskt drag i publiken. Ryssland representerades av bandet Aspirin, som hade med
en fiolspelare som gav ytterligare en dimension till musiken.
Kvällens
huvudnummer
var
powermetalbandet Nocturnal Rites från
Umeå. De är ett väldigt välkänt band som
lockade cirka 700 personer till området.
Summa summarum så var det en mycket
väl genomförd festival. Alla som arbetade ideellt ska ha ett stort tack!
Viktor Anesäter

Ryska rockare Aspirin från Ryssland bjöd publiken på tungt rockigt ös från öst.

