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Spark-
stöttingen 

Fortskaffningsmedlens utmärkta 
egenskaper har länge varit kända 
för eller inom mänskligheten när 
till och med Fred Flinta i tiderna 
använde ett fordon – om man nu 
kan kalla det för ett fordon – men 
det gick att sparka sig fram med 
det. Och fram kom man troligen 
under alla förhållanden. Visste du 
att det också fanns en militärver
sion,  hopfällbar dessutom. 

Under vinterkriget i Finland 
övade manskapet via en sparkstöt
ting utrustad med granruskor före
ställande en pansarvagn att möta 
en fientlig sådan. Nöden har ingen 
lag heter det och manskapet för
stod säkert vad de så småningom 
skulle möta i skogarna.

I nödfall kunde tre man färdas 
på varje sparkstötting, en man på 
vardera mede som sparkade och 
en man sittande på sätet med rygg
säckarna i knäet, allt under för
utsättning att det fanns en hyfsad 
framkomlighet. Tänker man sig tre 
mans besättning på en spark så vill 
det till att man har en frusen, skarp 
och någotsånär plan yta att röra sig 
på, bäst i så fall direkt på is.

Kvarkens båtmuseum har under 
sin verksamhet samlat på sig en del 
sparkliknade typer, som skiljer sig  
i storlek och utförande från varand
ra. Cirka 10 stycken är registrera
de. Några försedda med en sits och 
en del utrustades med en låda som 
kunde bära aktuella bragder – och 
varför inte förse sparken med ett se
gel som vid goda vindförhållanden 
gav sparken en ordentlig skjuts! 
Sparkens enkla konstruktion ga
ranterar dess livslängd i tiotals år 
om inte mera vid rätt behandling.  

  Bror Antus 
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Sparkstötting med segel (KBM-885) använd av Herman Kulmala, depo-
nerad i Kvarkens båtmuseum av Nils Gästgivar 1990.  Nedan några av 
de 10 spark stöttingarna i båtmuseet, de flesta använda i fiske.  
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JANUARI-STARTEN PÅ DET NYA ÅRET kräver av 
var och en någon typ av sysselsättning, tankarna snurrar i 
huvudet – skall jag satsa på det eller det eller fortsätta som 
förut. Tidevarvet kan snabbt förändras, tänk bara på Brexit, 
ett politiskt ställningstagande (2019) utanför våra gränser 
vad det kan innebära. Oavsett vinst eller nederlag så ver-
kar årstiden sköta sig själv vad vi än tycker och tänker. 
  Låt oss rikta en tanke till forna dagars säljägare i 
Kvarken  området, dessa som var helt beroende av isarna 
för att kunna röra sig fritt. En yrkeskår som nästan har för-
svunnit eftersom underlaget i form av frusna vidder håller 
på att försvinna. 

   En bild som visar en sälbössa nära inpå mekanismen för 
ett lyckat skott. Jägaren måste vara mån om sitt, bland an-
nat geväret, för att på isarna ha en lyckad framgång. Hårt 
slitage i väglöst land gav sina skavanker inte bara på ut-
rustningen utan även på utövaren, solbränd i skinnet men 
kroppsligen hunsad av väder och vind 
och ett matförråd som inte fanns. Lik-
väl upprepades samma förfarande varje 
år så långt krafterna räckte. Det var ett 
etab lerat gäng som länge har gått i arv 
och även till sägner.
    Misströsta inte så länge vi kan se lju-
set i tunneln.
                           Text och bilder: Bror Antus 
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Förmodligen ligger uppvärmningen i våra trakter inte så långt bortom vår horisont dvs. för 
nulevande, och vad framtiden har att komma med vet vi inte. Låt oss visa några bilder från 
Malax, Åminne, år 2005 för ca 15 år sedan när isen håller på att stabilisera sig och solen ser vi 
ligga längst bak i horisonten.


