
Välkommen till 
Musikfesten 

i Stärkesmark 2014
Tolv timmar underhållning 12.00–24.00

MuSikfeSTprograM 2014

arr.  STärkeSMarkS byaförening
byarna Tallberg, lillSjö, STärkeSMark och kVarnforS



Tack till alla sponsorer, markägare, publik och alla ni som jobbar ideellt för att 
göra denna musikfest  möjlig – utan er skulle vi inte kunna erbjuda tolv timmar 
underhållning.  parkeringsavgiften kommer att skänkas till välgörande ändamål.
ett tack till Tväråbäcksbygdens intresseförening för gott samarbete.

ur Stärkesmarks historia:
 
Svartkonster på kråkmyra

Ända sedan medeltiden har folk varit bofasta och odlat jorden i Stärkesmark. På 5-600 år hinner 
det hända mycket, och många människoöden har haft sin början och sitt slut här. En av de mytom-
spunna personerna i byns historia är Kråkmyr-Olle, Olof Andersson, som föddes 1841 på gården 
Kråkmyra som låg norr om Lillsjö. Bland byborna i Stärkesmark var Kråkmyr-Olle känd för att 
kunna stämma blod och koka mediciner. De läkande dryckerna kokades efter hemliga recept i 
stora grytor ute på gården.

Olles yngre bror Anders blev oväntat sjuk och dog. I bygden började folk prata om att allt inte 
stod rätt till. Misstankarna föll inte på Olle, utan på hans hustru Stina Jonsdotter, som enligt ryk-
tena hade förgiftat sin svåger. Det blev aldrig bevisat, trots försök att med hjälp av en trolldryck få 
Kråkmyrstina att bekänna. Hon vägrade dricka, och då gick det illa för Nils Jacobsson från Stär-
kesmark som skulle ta en sup av drycken för att bevisa att den var ofarlig. Hans syster Lotta, som 
var med för att klämma sanningen ur Stina, uppmanade Nils att dricka - och han drack och blev 
sjuk, ”sinnesrubbad” berättas det.

Först på sin dödsbädd erkände Kråkmyr-Stina att hon verkligen hade förgiftat Olles bror. Hon 
hade blandat syra i hans gröt. Lotta tog hand om sin sjuke bror så länge han levde, men hon före-
brådde sig under hela sitt liv för att hon uppmanat sin bror att ta supen.

En förmildrande omständighet får det ändå sägas vara att den här gången kom trolldrycken inte 
från Olles grytor, utan från en ”klok gumma” i Umeå.

Men Kråkmyr-Olle kunde inte bara koka medicin och stämma blod, utan också klara upp brott. 
Han tog betalt, men det kunde  vara värt en slant att få reda på vem som var skyldig. En mörk och 
regnig höstkväll under senare delen av 1800-talet kallades Olle till ett hus i Stärkesmark. Hus-
bonden hade förlorat en stor summa pengar ur sin börs. Kunde kanske Kråkmyr-Olle tala om vem 
som hade stulit pengarna?

Husets folk hade samlat vid den öppna elden i spisen, och Olle sade till om att en stor malmgryta 
full med vatten skulle sättas över elden. Om inte tjuven hade erkänt när vattnet i grytan började 
koka så skulle personen ifråga drabbas av något förfärligt: Tjuven skulle helt enkelt spricka itu 
och dö en plågsam död.

Snart sjöd det i malmgrytan, och en av pigorna skrek:
- Jag vill int sprick, det är jag som har tejji penninga!

Efter att ha löst fallet kunde Kråkmyr-Olle vandra hemåt i mörkret. Det var åtta kilometer att gå, 
och på den tiden var byn verkligen mörk om höstkvällarna. Men Olle hade en god förtjänst på 
fickan: 25 öre, sägs det.

Ingrid Marklund
(som hört berättas om Kråkmyr-Olle av Uno Bingebo i Lillsjö och 
Sven-Olov Eriksson i Stärkesmark)

Stärkesmarks byaförening hälsar dig välkommen till 2014 års musikfest! 



program

kvällen avslutas med fyrverkeri!

...med reservation för eventuella ändringar

12.00 Dagens presentatör: SM-mästaren, 
 fårfrisören,  höbalssprängaren och estradören -
 direkt från Hälje Gård; erik johansson.

12.15 yvonne rehnman 
 - Vindelns svar på Monica Zetterlund.

13.00 kent hellqvist
 - Tillbaka med melodier vi minns.

14.00 Widding Sandström band 
 - Melodisk fusionmusik med influenser från funk,  jazz, latin, rock m.m.

15.00 Square peg 
 - Kvartet med lokal anknytning, jazz och visor - en musikalisk resa.  

16.00 beckett
 - glesbygdsromantik paketerat i njutbar rock och pop.

17.00 Middagstimme
  - allt kan hända, överraskningar.  

18.00 bothnia rythm orchestra med ulvens döttrar
 - Ett mäktigt internationellt storband med turnestart i Stärkesmark.   
 Dont miss it! 

19.00 The pitifuls 
 - På scen igen med riktig partymusik!    

20.00 aporetics 
 - Egenproducerad pop med tänkvärda texter.         

21.00 hellbilly jokers 
 - Rockabillysväng med brylcremeluggar, snabba riff och    
 ståbasakrobatik! 

22.00 Tre trubadurer 
 - En trio som spelar en blandad kompott av röjarlåtar med allt från   
 Abba till Acdc. 

23.00 Mexicoma 
 - Rått, hårt och häftigt
 - en ljudupplevelse med fyrverkerieffekt.



Tack Till VÅra 
SponSorer 2014

agrisera ab • Vännäs

aviation advisors ab • umeå

bildelsspecialisten Vännäs • Vännäs

bingebos bygg • Tväråbäck

blomstertorget • Vännäsby

bothnia antik-Modärn • Vännäs

bolinders entreprenad ab • kamparbäck

boströms byggshop ab • Vännäs

brandts blommor och begravningsbyrå • Vännäs

bula ab • umeå

bW husvagnar ab • umeå

börje lundström • Vindeln

konsum Vännäs • Vännäs

cykel och Mopedshopen • Vännäs

elektriker benny björn • umeå

ersboda folkets hus • umeå

eVT ab • Vännäs

fbe –konsult • Vännäs

godstransportsservice i umeå ab • umeå

goodtech projects & Services ab • umeå

gulf • Vännäs

hotell Vännäs • Vännäs

häljegård • holmnäs

ica nära bjurholm • bjurholm

ica Supermarket • Vännäs

johanssons Maskin ab • Vännäs

familjen helgesson • Stärkesmark

Mixat Vännäs • Vännäs

Modemix • Vännäs

Motorbolaget umeå ab • umeå

nk lundströms Trävaror • Tväråbäck

Stallet ab • Vännäs

Statoil Vännäsby • Vännäsby

Stilboden • Vännäs

Stärkesmarks allservice • Stärkesmark

Tallbacken events • Tvärålund

TeS entreprenad • Tvärålund

Toontrack Music ab • umeå

umeå industriteknik ab • brännland

umeå energi ab • umeå

Vännäs bilverkstad • Vännäs

Vännäs plåt • Vännäs

Vännäs ur guld & optik ab • Vännäs

Zirkona ab • umeå


