
Kung Bore biter ifrån. Även om vintern ibland låter 
vänta på sig så får vi i våra trakter vara beredd på att förr 
eller senare utmanas av väder och vind. Efter lång vän
tan, eller ibland mycket snabbt, kan vädret överraska med 
kompli kationer som följd. Vi pratar om vinterhalvåret.

Oförsvarligt (eller av glömska?) lämnar båtägare ibland 
sin båt vind för våg. Ägare till mindre eller större båtar 
borde ta ansvar för sina ägodelar när kung Bore bestämmer. 
En del hinner inte, andra bryr sig inte, utan riskerar att bli 
en båt fattigare till nästa båtsäsong. 

En båt byggd i trä kräver betydligt mera av sin ägare än 
t.ex. en båt byggd i glasfiber eller plåt. Utvändigt kan glas
fiberbåten se ut att må bra, men invändigt med ett dubbel
skrov kan ett läckage ge katastrofala följder och kostnader 
som ägaren inte räknat med till nästa säsong.

Båtar försedda med motorer kan inte heller lämnas åt 
sitt öde över vintern utan kräver en hantering som ägaren 
kan känna sig nöjd med när våren kommer. Spola kylkana
lerna med rent vatten och töm för all del kylmanteln! Gör 
man inte det spricker cylindern/cylindrarna vid frostgra
der. Töm tanken på bränsle och ge cylindrarna en dusch 
med välbehövlig olja innan du stänger!

Stort eller litet båthus –  ja, om båten inte ryms i båt huset 
så är det bara att placera den utomhus. Passa på så länge det 
är öppet vatten, om inte så låt båten stå, tids nog (?) kommer 
solen och värmen. 

Isläggning (iisleggning)

December 2014
MÅNADSBILD 

Kung Bore (Kung Vinter, Kung Frost) är nyckfull. Ett par dagar efter att bilderna togs (7 nov.) var hamnen igen isfri och vattnet svallade fritt. Foton: Göran Strömfors 

En båt mår mycket bättre om den har underlag att ligga 
på över vintern. En snötyngd båt med undermåligt under
lag riskerar att bli sned i formen såvida den inte guppar i 
vattnet. Dessutom bör båten helst vara täckt med en pre
senning, ordentligt fastbunden så att inte vinterstormar 
drar iväg med den. Tänk på det och glöm att det värker i 
styrarmen!     Bror Antus                                                                                    

Fint upplagd båt i väntan på full vinter invid Kvarkens båtmuseum. Båten har 
hösten 2014 donerats till båtmuseet och flyttar nästa vår in på museiområdet.



Lyftkranar, vinschar, block, taljor och dylika ”kraftpaket”, 
antingen handdrivna eller försedda med motor, har i många 
fall underlättat uppläggning av både stora och små båtar. 
Nere i hamnar kan man i dag överraskas av att kunna se 
och eventuellt få delta i ett evenemang med ovanstående 
utrustning, framför allt om proceduren verkar gå snett ...

Båtlänningar finns att beskåda i den österbottniska 
skärgården lite varstans, till och med i Lillån som i tider-
na har flutit parallellt med Malax å. Men numera är den 
nästan utdöd på grund av landhöjningen. Med båtlänning 
förstås en enkel hamn, i de flesta fall stensatt, en plats där 
allmoge båten kunde finna ett lugnt och hemvant ställe att 
vistas på, antingen hemma eller i skärgården

En slip behövdes i Malax, Åminne, och båthuset när-
mast fiskbryggan fick ge vika för en ”heimlaga” slip. Nu-
mera fungerar slipen till belåtenhet när en båt behöver dras 
upp för allmän översyn, eller när en skada ska åtgärdas.

                 Bror Antus 

Båtlänning och slip 
(boåtlening å sliip)

November 2014
MÅNADSBILD 

Bilderna uppifrån: båtlänningar på Norrskär, Korsholm (1996); 
övriga bilder är från fiskbryggan i Åminne, Malax: gammalt båthus 
som fått ge vika för en slip;  Martin och Lena Talvities fiskebåt 
Triton-Åminne som dras upp på slipen med traktor; fiskebåt på slip, 
båten byggd av Hans Köping i Åminne; motor med växel och rulle 
för slipens vajer. Bilden längst t.v. visar slipen i oktober 2014.

Foton: Bror Antus (de fyra Åminne-bilderna till höger) 
och Göran Strömfors (övriga bilder och layout).
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Nätstickan (fi. verkkopuikkari) är ett rätt oansenligt verktyg, 
men det fyller sin uppgift med heder. Stickan gjordes i tiden 
helst av en eller ett annat hårt träslag. Ibland inristades på 
stickan ett bomärke, årtal eller djupmått för nätet som skulle 
hanteras. En liten avart från den genuina stickan var en sticka 
med ”dubbelverkan” som  kunde snabba på upptagningen av 
bragden. Den finns i ett par exemplar i Kvarkens båtmuseum, 
märkta O. Erkas (bilden längst ner). Tyd ligen var denna typ 
inte så populär eftersom det finns endast  två exemplar i båt-
museets samling. De äldsta nätstickor na av trä i båtmuseet 
är från mitten av 1800-talet.

Tekniken går framåt och med plastens inträde i kon-
sumtionssamhället skattade trästickorna åt förgängelsen. 
De första stickorna i plast hade ett rundat tvärsnitt som 
snabbt övergick till ett mera rektangulärt. I det stora hela 
ser stickor i plast likadana ut som trästickorna, bortsett från 
färgen. Senare kom en låsfunktion i ett par olika utföran-
den. De gäller fortfarande för nytillverkade stickor.

Känner någon av läsarna igen tillverkaren av dessa typer 
av ”nätistickor” i plast så hör av er. Ur båtmuseets sam-
ling kan noteras att den i våra trakter mest förekommande 
beteckningen är AWL (=Aino Lindeman), men dessutom 
kan nämnas KH i upphöjd relief, eller M&A. Nätstickor 
märkta Made in China finnes också till försäljning.

Dagens yrkesfiskare använder sig knappast av nätstickor. 
Nu binds eller skarvas ett antal nät ihop till en enhet som 
markeras i bägge ändar med flöten när de är utlagda i vatt-
net. Men än så länge har du och jag möjlighet att plocka upp 
ett nät i sänder via nätstickan.
            Bror Antus 

Nätstickan (netisticko)

Oktober 2014
MÅNADSBILD 

Nätsticka 
som här fångat upp 
ett abborrnät bundet av 
Isak Johansson Lång 
(1845–1922). Hans 
hustru Albertina (1849–1926) 
har spunnit lingarnet. Nätet och 
stickan är gjorda 1906. På 
nätstickans andra sida finns 
initialerna I J L  (Isak Johansson Lång). 
Donation av Evert 
Långback 1988. 
KBM 852

Två ”dubbel-nätstickor” märkta O. Erkas. Under namnet på den nedre finns årtalet 1913.
– Alla sidans bilder är tagna i Kvarkens båtmuseum. Foton och layout: Göran Strömfors. 

Ovan ett collage av Bror Antus med moderna nätstickor. Nedan ett 
nylonnät som samlats på en nätsticka och placerats på ett gammalt 
stativ för nätlagning (bindklyka; dial. bindankrentjo). 

KBM 1213  35 cm 

KBM 1549  39 cm



                         
Hur definierar man bäst bogsering? I effektivt arbete eller 
hjälpbehövande? – i båda fallen förekommer en drivande part 
som bil, båt, osv.  Håller vi oss till vattnen kring Åminne och 
Malaxtrakten så ligger av naturliga skäl virkesbogse ring som 
nummer ett.

Med bogsering förstås att man via handkraft eller maskin kraft 
”släpar” fram någonting på land eller på vatten. Med hjälp av häst 
och släde släpades även vintertid stockar och props till avnämar-
na, antingen till sågen eller barkplat sen/uppläggnings platsen för 
att senare kastas ut i en grimma.

Under den aktiva flottningsperioden användes bogserbåtar 
av såväl trä som stål. De kanske mest kända bogserbåtarna i 
Åminnevattnen var bl.a. Svarten, Tricken, Sailor och Leo.

Bogsering på sjön spänner över att bogsera stockar till 
sågverk, och pappersved/props avsedd för export till fartyg, 
likaså färdigt sågade trävaror i form av plankor och bräder för 
export, som skedde från Vasa uthamn. Malaxpropsen lastades 
vid Sillgrund/Enskär.

Åminne såg uppehöll verksamhet från starten 1893 och tio 
år framåt av den duktige Herman Majors (1864–1948)  för att 
så småningom tyna bort i början av 1960-talet under ledning 
av Alvar Ek från Petalax. Sågen i Sundom, nämligen Kronvik 
Såg Ab, fortsatte verksamheten familjeägt fram till 1962 då 
nya ägare tog över. Sågverksamheten upp hörde helt 1983, då 
med Rauma Repola som ägare. Bogserbåtar för att transpor-
tera virke behövdes då inte läng re.

Bogsering ( boks ie r i ng )
Bogseringsmanskapet hade ett styvt jobb med bl.a. väder 

och vind och strömmar, tillika med obekväma arbets tider. 
Kördes grimmorna för fort smet propsen ur grimmorna, likaså 
i strömt vatten kunde jakten på props som var på rymmen bli 
betydande. Fartygen som låg på redden eller i hamnarna hade 
bråttom att få sina fartyg fyllda och det satte krav på manska-
pet som skötte lastning och bogsering att alltid se till att det 
fanns virke på plats att tillgå intill lastbåten. Pontoner skulle 
arrangeras till fartygssidan av bogseringsmanskapet, likaså 
skulle pontonerna returneras efter förrättat värv. Ab Blomberg 
Stevedoring Oy i Vasa var ofta anlitad för speditionen.

Till skötseln av bogserbåtar hörde även att man skulle 
fylla bränsle till motorerna för att inte få stagnation mitt uppe 
i arbetet.

Stockar och props kom inte av sig själva i grimman utan 
därtill fanns manskap som kunde sin sak.

Av naturliga skäl arbetade bogseringsmanskapet endast när 
det var öppet vatten. Båtarna skulle ha en översyn varje år och 
drogs upp på land eller slip och därmed gav de en del av man-
skapet jobb även vintertid i viss utsträckning.

Åminne såg

September 2014
MÅNADSBILD 

Bogserbåten 
Vasa

BOGSERBÅTAR

Kronvik såg i slutet 
av 1960-talet. Bilden ur boken Sågen och 
människan – boken om Kronvik sågsam-
hälle (2005). Kronvik byaförenings bild.

LeoTricken

WH 6

Flottningen upphörde i början av 1960-talet likaså an-
vändningen av bogserbåtar för 
detta ändamål. Med hjälp av 
bilder kan epoken i viss mån 
åskådliggöras. I flottningsskju-
let vid Kvarkens båtmuseum 
visas hur flottning och bogser-
ing gick till.
  Bror Antus

Bilder: Bror Antus hemarkiv (bogserbåtar); 
Malax museiförenings bildarkiv (Åminne såg). 
Layout: Göran Strömfors 



    Augusti 2014
       MÅNADSBILD

Välkommen till Åminne 
– en kulturhistoriskt värdefull hamnmiljö på riksnivå.
Här finns Kvarkens båtmuseum, öppet t.o.m. 10 augusti, ti–sö kl. 13–18. 
MALAX MUSEIFÖRENING 



    Juli 2014
       MÅNADSBILD

Sommarhälsning från Kvarkens båtmuseum 
Båtmuseet är öppet t.o.m. 10 augusti, ti–sö kl. 13–18. 
MALAX MUSEIFÖRENING 

Foto: Göran Strömfors

Välkommen!
Tervetuloa !
Welcome!



                         
Kompassen i våra trakter har enligt Museiverket en dona-
tion 1917 från Närpes att falla tillbaka på. En liten kompass 

liggande i en svarvad träask och 
tillverkad av en mångsysslare 
med utländsk bakgrund i Närpes 
i slutet av 1700-talet, nämligen 
Johan Granbom1.

I början av 1990-talet erhöll båtmuseet en donation av 
Malaxbon Karl-Erik Söderback i form av en kardanupp-
hängd vätskekompass, en fartygskompass (med en brist: 
nakterhuset fattas), av engelsk tillverkning med en graderad 
kompassros. Som serviceman med uppdrag på Bornholm 
i sin ungdom påträffade han ett strandat grekiskt fartyg på 
Bornholm där det stod fritt att hemföra det man orkade bära. 
Räkna inte med att man kunde nå fartyget torrskodd – nej, 
en utspänd lina mellan landbacken och fartyget blev den rutt 
längs vilken man kunde nå land med föremålet.

På kompassen är graverat: ”The Kelvite” I.C.S. Sole 
Makers, Kelvin Bottomley & Baird. Ltd Glasgow London. 

Kompassen (kåmpassi)

Juni 2014
MÅNADSBILD 

Målningen överst (beskuren) är gjord år 2008 av marinkonstnär Henrik Wiklund i Vasa. 
Illustrationerna nedtill från Internet. Foton (upptill) och layout: Göran Strömfors. 

Basingstoke, Compass No 9481.” Liknande 
kompasser som den här tillverkades mellan 
åren 1913 och 1947. Kompassen har fått re-
gist reringsnumret KBM-880 i båtmuseets 
sam  ling och har placerats på en ”piedestal” – en tallstomme. 
Den kan nu beskådas på Kvarkens båtmuseum.

Kan man lita på kompassen? Var inte så säker på att 
kompassen visar rätt. Den kan vara felaktigt monterad 
och därtill störas av järnföremål i en båt. Motorn kan t.ex. 
påverka en känslig kompass. Motorn har många järn- och 
ståldelar, och även elektromagnetiska visarinstrument kan 
vara en stör ningskälla. Mekaniska varvräknare och knop-
mätare kan också alst ra magnetiska fält som stör. Likaså 
segelbåtars järnköl och elmotorer, eldrivna vindrutetorkare 
osv. Ett par ölburkar placerade strax intill kompassen kan ge 
påtaglig missvisning liksom en transistorradio i närheten. 
Kom ihåg att kompassen är ett precisionsinstrument och tål 
inte alltför hårda stötar. 

Det finns något som heter missvisning, dvs. kompassen 
visar någon eller några grader fel på grund av att den mag-
netiska nordpolen inte riktigt överensstämmer med den 
geografiska. Missvisning anges alltid på sjökortet. Miss-
visningen är inte konstant.                     Bror Antus 

1 http://www.nba.fi/sv/nationalmuseum/samlingar/manadens_foremal2008/kompass
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Att bära flytväst ombord på en båt under gång är ju en 
självklarhet. Faller vi överbord så håller den oss flytande. 

Även en flytväst av sämre kva
litet är många gånger bätt re än 
ingen flytväst alls, och utan flyt
väst så riskerar den drabbade att 
för svinna i djupet. Ropar den 

drabbade på hjälp så töms lungorna och ingen flytkraft 
finns kvar i kroppen. 

   En äldre enklare variant var korkbälten, rektangulära 
korkar ihopsydda med canvas som överdrag till ett midje
bälte  och med en snörning runt midjan. 

   Modernare flytvästar utvecklades i annat material och 
med krage och grenband och med möjlighet att vända den 

Flytvästen (flyytvesti)

Maj 2014
MÅNADSBILD 

Flytvästarna tillhör Kvarkens båtmuseum där de också fotograferats. Foton: Bror Antus (flytvästar) och Göran Strömfors. Layout: Bror Antus och Göran Strömfors. 

drabbade så att ansiktet vätter uppåt mot solen i bästa fall. 
   Seglarvästen saknar krage och grenband och liknar 

vilken jacka som helst med blixtlås. Flytkraften finns, men 
är man kapabel att hålla huvudet ovanför vattenytan utan att 
det kyls ned och med risk att den drabbade drunknar? Nu
mera finns uppblåsbara flytvästar med en huva som skyddar 
från översköljande vågor.

   Inomskärs kan det gott och väl räcka med en typ enk
lare flytväst utan finesser, men ute till havs behövs en bättre 
rustad väst med nödljus eller en AISsändare som talar om 
var den drabbade befinner sig och visar på navigatorns bild
skärm läget för den drabbade. Förhoppningsvis är räddning
en då närmare.
     Bror Antus 

Varning för hård vind . . . 

Tillhört passagerar-
båten MALAKS

Tillhört passagerarbåten MALAKS

Tillhört passagerarbåten BergöTillhört passagerarfärjan FENNIA

Använd alltid flytväst på sjön!

Flytvästar av mera modernt slag

Midjebälte med kork



GenGasGeneratorn består av en ugn, i vars övre 
del bräns let, vanligen träkol (C), björksplint, tallkottar, 
gran kottar eller vad som fanns tillhanda påfylldes. Ugnen 
är i förbränningszonen tillverkad av värmebeständigt stål 
eller klädd med hög-eldfast tegel för att motstå den höga 
temperaturen. I ugnens botten finns en skakrost och ett 
askrum. Vid kolets förbränning i förbrännings zonen bildas 
koldioxid (Co2). när denna passerar reduktionszonen, dvs. 
den glödheta kolbädden i ugnens botten, sönderdelas den 
av de glödande kolen i koloxid (Co), som utgör huvud-
delen av gengasens volym tillsammans med kväve från 
förbränningsluften samt lätta kolväten.

Vid starten av aggregatet tillförs förbrännings luften av 
en elmotor eller en handdriven fläkt. Under gång räcker un-
dertrycket i motorns sugledning till för att suga luften genom 
generatorn. Gasen uttas ovanför rosten, avkyls och renas. 
I gasrenaren, som består av en låda innehållande vertikala 
plåtramar, överspända med dukar, avskiljs medföljande 
fasta partiklar. en blandare, som är ansluten till motorns 
insugningsled ning, blandar gengasen med förbrännings-
luften. För att underlätta start användes ofta bensin, varvid 
motorn i sådana fall måste vara försedd med förgasare.

   användning av gengas – som vi i dag 
upplever det  – var ett nödvändigt ont un-
der och efter kriget eftersom bensin var en 
bristvara. aggregaten tillverkades i våra 
trakter bl.a. i Petsmo för bogserbåtar (bild 
t.v.) och vid Ab Haldin Oy i Vasa där en 
modell svedlund gjordes för militära än-
damål. I Kvarkens båtmuseum finns tre 
olika tillverkare av gengasaggregat repre-
senterade. Malaxbon Lennart söderlund  
är den främsta representanten. Dessutom 
finns Wilhelm Tallgrens agg regat i Över-
malax, fullt användbart, kopplat till en i 
Vasa tillverkad olympia-motor.
         Bror Antus 

Gengasaggregat (jiengaasagregaat)
April 2014
MÅNADSBILD 

Wilhelm Tallgrens gengasaggregat med motor.
Ritningen om förbränningsmotorteknik är från 

Hermods korrespondensinstitut, 1960.

Gengasaggregat i Kvarkens båtmuseum, 
tillverkat 1941 på Haldins verkstad i Vasa av Lennart Söderlund, Malax.

Foton: Bror Antus (översta bilden) och Göran Strömfors (bilden nedtill; även layout). Haldins logo och reklamtext ur tidningen Julhälsning 1942 

Gengasaggregat 
användes inte bara  
i båtar – tvärtom:
de var vanligast
i landsvägstrafiken, 
i bussar, lastbilar 
och personbilar
under krigstiden. 



                         
Fortskaffningsmedel – vad är det? I stort eller smått något 
som gör livet lättare att komma fram med, även om det 
inte alls behöver röra sig om bekymmersamma situatio ner. 

Håller vi oss till det mindre formatet  
kan det vara en liten manick som vi 
kallar brodd och som fästes på ena 
skon, stöveln eller varför inte på båda 
för att uppnå maximalt resultat.

     Särar vi på broddtyperna så har vi en typ som får sin 
kraft genom trycket från tån. Den ger oss en välbehövlig 
avspark framåt på en blankslipad is. En annan variant får 
sin bästa funktion genom att fästas till hälen och då med en 
annan variant av infästning.
    Moderna isbroddar fästes med en speciellt utformad 
”gummisleif” utan remmar och dess design och fasthåll
ning kan diskuteras. Den äldre varianten spänns fast med 
spänn remmar som ger ett gedignare intryck på fasthållning
en av brodden under arbete. Många i den klassen var av 
hemgjord typ och robusta i sin utformning och inte sällan 
gjorda av bysmeden. 
      Bror Antus 

Isbroddar (iisbrådda)

Mars 2014
MÅNADSBILD 

Johannes Eriksson är ute 
och fiskar på blank is
2 mars 1930 – med brodd 
under högra stöveln. 

Isbrodd donerad av 
Sven och Helena Aspegren.

Isbroddarna är fotograferade i Kvarkens båtmuseum. Foton: Bror Antus (överst t.v. 2007) och Göran Strömfors (övriga färgbilder, layout). Svartvita bilden: Malax museiförenings bildarkiv. 



                         
Det finns olika sätt att ”ta sig genom isen”, att få ett hål i 
isen. Beroende på syftet behövs ibland ett större, ibland ett 
mindre hål. Att isbillen var först ut på plan kan man förstå 
av dess enkelhet. Varje fis ka re var försedd med en isbill 
för att väcka sin egen vak, antingen det gällde att sätta ut 

eller att vittja bragder. För 
att inte vaken skulle frysa 
igen  med en tjock isskorpa 
innan det var dags att vitt
ja på nytt täckte man över 

vaken med en separat isbit, vilket underlättade arbetet nästa 
gång det var dags att vittja.

Modernare tiders sportfiskare försökte efter bästa 
förmåga och resurser att på egen hand åstadkomma sin is
borr, som kunde vara handvevad eller motorförsedd för en 
effektivare upptagning av hål i isen.  Fiasko eller succé – vi 
vet lite om hur effektiva de hemgjorda isborrarna var, men 
förmodligen fungerade de eftersom en del finns bevarade 
i båtmuseet.      

Litteraturen ger oss i dag en vink om den enorma utveck
ling isborren genomgått beträffande sin effektivitet då det 
gäller skär av hög stålkvalitet som dessutom är utbytbara. 
Dia metern på borren varierar. Den kan vara 100–150 mm 
så det är upp till ”storfiskaren” att  bestämma vilken storlek 
på fisk man vill tampas med. Här nedan följer några isbor
rar med egna namn av rikssvensk modell. Troligen finns 
även finsk tillverkning i samma kaliber, fabriksgjorda.  

Isborrar och isbillar Finland torde ståta med ett patent på dubbel 
sväng i handtaget – inte illa.                                               
En bukett rikssvenska isborrar, 1960-tal:
Nr 1 Falubillen med 50 mm skär
Nr 2 Hjälmarebillen
Nr 3 Arjonborren     skär 105 eller 125
Nr 4 Mustadborren  skär 105 eller 125
Nr 5 Eminentborren skär 105
Nr 6 Moraborren      skär 105
Nr 7 Åseleskäret      skär 120 eller140

En ny generation isborrar presenterades 1968 och kal
lades Moraspiralen, en  typ med utbytbar krona. Den här 
isborrstypen blev världsledande med en produktion om 
100 000 isborrar om året.  

     Bror Antus 

Februari 2014
MÅNADSBILD 

Isbill
Isborrar  
(och två 
isbillar) i
Kvarkens 
båtmuseum.
Foto Göran  
Strömfors

Isborrar i Kvarkens båtmuseum. Foto och layout: Göran Strömfors
       Fiske i Malax skärgård. 
 En grön isborr och isbillen upptill på sidan användes för att göra hål i isen. Foto Johan Strömfors
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Även om bilden invid är från 1600-talet så 
kan man inte sluta förundras över en sak: 
Varför är den ena skidan längre än den andra? 
Var det kanske för att få ett bättre avskjut med 
högerskidan? Bärigheten kan knappast ha 
varit orsaken till skillnaden i storlek.

Konstnären har för övrigt rätt proportion 
till övrigt på bilden föreställande en lapp gubbe 
på de nordligare breddgraderna. Näbbskor 
för att passa in i skidornas bindningar, ljust-
ret för fiske, och mössan är troligen fordrad. 
Bältessöljan kan vara ett fäste för lasson. En 
tidsenlig mundering.

Låt oss återvända till senare tiders Malax och då inte att 
förglömma att här har också under årens lopp tillverkats 
skidor. Namn som Fogde, Nygren, Svenns och Löfqvist i 
Övermalax dyker upp när det blir tal om skidtillverkning i 
Malax under 1900-talets första årtionden. Malaxskidorna 
såldes på torget i Vasa till facila priser jämfört med skidor 
från Karhus och Järvinens fabriker. Korsholmare och andra 
kunde förse sina telningar med Malaxskidor under låt oss 
säga 1940-talet och inte bara Korsholmare utan närområdet 
i Malax försågs också med lämpliga storlekar. 

 Vad finnes kvar av produkten som vi kan kalla Malax-
skidan? Skidorna levererades utan bindningar. Köparen var 
tvungen att förse skidan med ”struffo”, antingen med en 
fjäder som omslöt skon eller pjäxan baktill, alternativt ett 
stycke gummi av gamla bildäck som kunde anskaffas och 
trädas igenom ett urtag i skidan. Kvalitetsmässigt uppfyll-
de inte böjningen framtill alla gånger köparens  belåtenhet. 
Problem uppstod när böjen i nosen framtill blev lika stor 
baktill så den skidåkande tog två steg fram och ett steg bak 
– säkert hade man egna idéer om hur skidan skulle utfor-
mas för att kallas duga. 

Skidor 

Malaxskidans tillverkningsprocess utgick 
troligen i sin enklaste form från ett stycke trä. 
En mer omständlig tillverkning av t.ex. lim-
made sektioner skulle fördyra produkten och 
man valde enklaste sätt för tillverkningen. 
Dessutom saknade man tillräckligt med lim 
under krigstiden.

 Det var inte tal om att skjuta ifrån med ski-
dan, utan huvudsaken var att skidan löpte väl. 
Vallning av skidorna förekom utom tävlan även 
hemmavid med t.ex. ett stearinljus och dylikt, 
men vem minns inte vallor som Lappgli, Swix 
och Klister och patentbindningar som t.ex. ”ro-
tanlukko”. Under senare tid har produktion-
en av skidor i alla dess former genomgått en 
stor förändring: allt från skidor försedda med 
hickory kanter till skidor av glas- och kolfiber.

Till skidor hörde även en stav på Gustav Vasas 
tid (1500-tal), och senare två stavar ”på Gunde 
Svans tid”. Stavar har tillverkats av trä, bambu, 

bambu överdragen med krympplast, glasfiber och kolfiber.
Träskidor hittar du i dag på museer – och vill du se dem 

i användning kan du se på tv-inspelningar från mitten av 
förra seklet. 

I Kvarkens båtmuseum finns ett antal längre och kor-
tare träskidor att beskåda. Vem som tillverkat dem är tyvärr 
okänt.          

     Bror Antus 

Gamla skidor i Kvarkens båtmuseum. Flera skidpar är böjda i båda ändarna. Paret 
längst till vänster, donerat av Erik Örndahl i Karperö, har spetsiga ändar även 

baktill. Längden är 317 cm (främre delen 160 cm, fotstället 27 cm, 
bakre delen 130 cm), bredden är 9 cm. De  flesta 

av skidorna är  Malaxskidor använda av 
Malaxbor på 1800- och 1900-talet.

I mitten ett par trästavar.  
  

Skidtävling vid Bygdegården mellan skoldistrikten i Malax 1958. Det segrande laget från 
Paxal med fr.v. Felix Sten, Alvar Rönnback, Eli Björkell och Uno Udell uppvisningsskidar 
för okänd fotograf. Träskidor användes fortfarande 1958, dock mest fabrikstillverkade.

Bilden överst på sidan (beskuren) är ur boken Lapponia (1673), skriven av Johannes Schefferus (1621–1679). Färgbilden ovan och layout: Göran Strömfors. 
Skidlöpningsbilden: Malax museiförenings bildarkiv, skannad 2006 från Felix Stens bild. 
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