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NY BY PA MORTI3ACKBRANNAN 1311R STORRT, AN (*TRASK BY

Sju pionjärer antecknade sig 'id mote 111Cd Landshövtlingen.

Sedan mAnga Ar har pa Mortbackbrannan i Vastra Ortrask planerats ett kulturarbete av stora
matt. Dar skall bit en ny jordbruksby, som skall oinfatta cit 20-tal nya jordbrukstastigheter.
Lantbruksnämnden i Vasterbottens Ian liar planerat tor den nya byn i flera Ar redan.
1 torsdags togs ytterligare ett steg mot förverkligandet av drommen om en ny jordbruksby, i
Ortrask. DA infann sig hela namnden pA on och stalk med landshovding Elof Lindberg i
spetsen. Inbjudan hade utsants till kommunala representanter frAn Ortrask samt till Adana
som anmalt sig vilja starta jordbruk i den nya byn och till (ivriga intresserade ortsbor.
En skirt antal personer var darför samlade vid en skogskoja ph owradet nan landshövdingen
oppnade sammantradet. Landshovding Lindberg inledde med alt i stora drag redogora for hur
det hela var tankt. De 500 hektar stenfri bördig odlingsmark som pa Mortbacksbrannan firms
sawlat i ett sammanhängande omrade pA (Wise sidor om landsvägen vantar bara pa' au
bearbetas. 35 hektar an redan uppodlade i lantbruksnamndens regi. till oniradet hot- 5000
hektar skogsmark.
Avvagningsmatningar och planering av vatten och avloppsledningarnas strackning ar redan
verkstallda och styckningar och uppdelningar i fastigheter skallske genom nämndens försorg.
SAdana fastigheter kommer sedan alt erbjudas hugade spekulanter till törmänligt pris. Man
tanker sig ett 20-tat fastigheter vardera owlattande 10 liar Aker, 10 liar odlingsmark och 75
liar skog. For att uppmuntra till kolonisation bar priset sails sa lagt som till 5000 kr per
jordbruksfastighet om 20 har.
Lantbruksnämnden förbehAller sig dock fri prövningsratt I varje enskilt fall. For att göra
byggandet av ekonomibyggnader sa fördelaktigt for kolonisatörerna amnar nämnden upplora
Adana i egen regi och sedan salja dem till de nya agarna av jordbruken. Genoa] ett sAdant
förfaringssatt skulie större användning av maskiner y id byggandet kunna möjliggöras an om
var och en byggde själv. Bostadshusen skall dock uppforas av vederborande fastighetsagare
sjalva. NAgon del av skogsmarken skall erbjudas At Skardabor till ink(ip for komplettering av
deras skog. Diskussion och sauna' foljde pa landshovdingens anforande, och manga frAgor
stalldes. Naturligt nog knôt sig intresset Lung fragor sow rOrde frägor sorn rorde
tinansieringen av jordbruken och tidpunkten for deras törverkligande. Byggnadsreglering och
dyrtid gjorde del givetvis omöjligt all saga nAgot bestamt i dessa hanseenden, t ltbyggriatten av
jordbruken kan inte ske hastigare an bymnadsregleringen Medger.
En första bOrjan skall dock gOras, och sedan far man hoppas alt byn sä smaningom 'tar sin
fulla storlek. Nan den blir verklighet en gang kommer den alt bli storre an hela Ortrask by av
idag.
Sju pionjarer tor den nya .jordbruksbyn tecknade sig under torsdagens sammantrade. De sow
förklarade sig vitja köpa jorbrukslastigheter tOn uppodling Mom del nya oinrädet var Sven
Nilsson, Tage Königsson, I ljalmar Svensson och Bert Jonsson alla Iran Vastra Ortrask Axel
Vidmark och Gustav Karlsson Vargtrask saint I lolmgren Nordmaling.
Sammantradet torde kunna betecknas sow det trevligaste och for bygden west betydelsefulla
soul pa manga ar hallits i Ortrask.

orcin ///1den exakni lusiorten 0111 projekier) slopades prinelacr!
IDu ,S11111 1 ,e1 waren kontahla redaktionen.

-
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R FI)A IKTION IN 111 A R ()IRDIET

Efter en fantastiskt vacker sommar samlas redaktionen för all ge er Örträskbor lite advents-
läsning.
Först granskar vi vad våra kommungubbar och gummor uträttat under året
Under året har en av de konmumala nämnderna börjat en försöksverksamhet kallad Bygg
först besluta sen. Faller försöksverksamheten väl ut kanske övriga nämnder kan göra en
liknande beslutsordning. Kommunledningen skulle ju då kunna upprätta en budget i slutet av
verksamhetsåret och därmed eliminera riskerna för budgetöverskridande.
Det här kan leda till ett ekonomiskt nytänkande för samhällsekonomin, som på sikt borde leda
till att Lycksele kommun tilldelas - Nobels- ekonomipris.
Vid kommunfullmäktigemotet 97 I -I 24 behandlades Två interpellationer som lämnats av
Christina Holmgren Den första handlade om Restaurang Pärlan och dess öppethållande:
kan Restaurangen vara öppen längre tid på dagen, kan den vara öppen alla veckodagar, måste
den vara stängd juli månad och finns det risk att den stängs helt? Socialnämndens ordförande
( Mnilla Johansson svarade att 

i grund av det ekonomiska läget kunde man ej utöka
oppethållandet men sade också att någon risk för definitiv stängning ej förelåg. På det följde
en ganska livlig debatt. På något vis kändes det som att dörren inte var slutgiltigt stängd, så
kom igen Christina.
Hennes andra interpellation gällde "Kunskapslyftet". Där frågade hon om undervisningen
kunde drivas som distansundervisning eller undervisning i närliggande kommun. Här verkade
dörren vara stängd för år 97/98 Men även här kanske det är lönt att komma igen året 98/99.

Det här numret av ÖA har liksom föregångarna ett ganska blandat innehåll

Fru Skardlund kåserar vidare den här gången om barndomens skogar och stigar

Hans Gustafsson fortsätter berätta om sin ungdoms upplevelser och arbeten ,han har dessutom
i en artikel redovisat sin syn på turism

Mer om turism rinns att läsa i den artikel som projektet ''Fem b yar- bidrager med

Vår fotograf har ju också tänkt på turister så under en vacker sommardag inhandlade han en
grodmansdräkt och en undervattenskamera för att dokumentera livet under Örträsksjöns yta.
Det måste ha varit något fel på kameran så det trängde in vatten. Eftersom vi inte har några
vattentäta sidor i vår tidning blir det inte något fotoreportage i delta nummer heller.

Vi citerar en artikel ur Västerbottens-Kuriren från 1951 om Mörtbäckbrännan. Vi frågar
varför lades projektet ner?

IntresseRireningen tar upp frågeställningar inför framtiden. Vi vädjar till alla bybor var aktiva
i Intresseföreningen. Om alla hjälps åt så händer det något.

Ja det är en del av innehållet i dagens nummer av ÖA men det finns en hel del annat läsvärt

Redaktionen tackar alla som bidragit med manuskript

Och så alla Orträskbor önskar vi er en rikligt COD.111 1 1.., OCH GOTT NYTT ÅR

REDAKTIONEN



- tryckt Lipp en ny broschyr um ( )rtrask
- arranger at en in msresa for

researrangörer. Feat Byar runt
ordnat en studieresa till I )alarna, sex
pet s n mer deltoL, Iran ( )rtrask

Christina
Holm-
gren
or kortle-

render,
Inger Dahl-
gren och
Kristina
Hawn,-
strthn upp,

iiihogsman
pmjektet oh
Mats Webi-
,jrn
illyckelgen-
,jo liar le-
presentanter
for Fredrika,

trash oh
TrehOming-
sjii vid sin
sida.
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Seinesiciottet I en Vat her nth levande landsb)gd

Sedan star ten april i ir hat vi bl.a.
vara med pa Ornexpomassan i ( )rnskOldscik

- deltagit pA lnlandsmassan i I,ycksele
- varit med pa Nolia i t ImeA med egen monter

i Lycksele kommuns talt
- hall cardskapet för rem Byars Irmo-ling

I nder hosier) pr( ektledarna deltagit
i oh La seminarier, dels for att lara mer
urn smaskalig turism dels for att knyta
kontakter och nate mins' halla oss mfor-
merade um cad sum bander i branschen. Vi
ti allas dessutom regelbundet i de olika
()yarn&

Fem 13yar i ()mask försöker stötta
Vel'ksamheter sum ska ti besäkare alt
stanna och konsumera i ( )rtraskbygden ett
Mita! dagar .111St nu torbereder vi, I samar-
bete ined Ortraskbygdens Intresseforening,

ett teaterlager i sommar For barn t aldern 7-12 Ar med förlaggning bus Fyra Ärstider. Alt kunna göra
trevliga saker och alt ha uttlyktsmal al- bra komplement till smaciltsjakt, fiske saint den vackra miljö
orn-ask i s i g hinder P ( )m allt gar sum beraknat kontmcr kanotuthyrnint4 'gang i sommar och t ill-
sammans med Vargtrask Intressetorening, startar uppbyggnaden av ett utsiktstorn pa Storsvarthden
redan till varen. Att salja stiO och kyla au fullt möjligt twit sjalvfallet ska aven vinterturismen utvecklas

1 Fent Byars budget ligger tyngdpunkten pa marknadsftwing och utbildning . Far byareningar och
alla mtresseforeningar sum Finns ar del El itt tram alt prova um 13yar Lan sponsra ett ecenemang
eller ett projekt Vi kanske Lan st:i Car vissa kostnader, reklamuttifter etc. Samarbete och utbyte med
de andra byarna mom tOreningslivet, Lan sakert ge inspiration i del fortsatta arbetet. (.;enom den
nyligen utskie,kade intresseanmalan tOr olika anmesomraden liar al la möjlighet all fora tram sina
onsLemal Mom just utbildning Vi hat fan en hel del scar, men tar garna emot Iler, alt ring till oss.

For ctt par ar sedan bolls traftlir dar en mangd förslag cackles angaende olika aktiviteter och

verksambeter varav nagra, sum namnts, nu hailer 
p att to form. I )e ocriga spinner vi vidare pa, men

atlas engagemang behövs. Vi liar ocksa till uppglit alt locka företag fran andra branscher an
turistnaringen alt etablera sig i bygden, darfor a r OrtrasksIndustrihus AB:s överlevnad sa viktig.

(1enom del treariga kll-projektet Ph vi lid och moilighet alt utveckla Or trask, I ,Angsele, Nyliden
SLut ti ask, Skaida och Vargh ask, vilket ska ge al bete pa oi ten I >et gemensamma malet at en levande
landsbygd, som bygger pa dot vi redan hat Visst vagar vi pfäval

Ivied hopp um bra skidföre i vi titer

Elisabet Ii Lycksell A lary ( )resto; A tontc,v,Ions•wfri
l irojektledare suppleant suppleant
tel 303 (13. 1 )93.`)-2()5 01 tcl 3!)) 74 ...--r lel 301 52



• fyra Årstider•
Camping stugor lägergärd i V Örträsk tel (1932-3(13 90

TACK FÖR I ÅR
Nu blickår vi mot 1998 Trångbodda? I lyr stuga hos Fyra

Studiecirkel med knölen i centrum Årstider.
Ni som bybor kan erbjuda hemvänd-startar efter nyår.
are 2.5%, rabatt på två stugrrä fler.Du so ID gillar denna knöl, än finns 

-' - -det tid att anmäla sig. i

I sommar blir det premiär för Fyra God Jul och Gott Nytt År i ', "::- •

Årsti n lers potatisrestaurang. önskar Fyra Årstider
1 '

SLOGANTÄVLING! VINN EN TRISSLOTT!

ÖRTRÄSA MOT 2010

Nu är det synnerligen angeläget att diskutera framtiden för Örträsk!
Hur går det med: Skola, Service, Arbete, Äldreomsorg, Öppet landskap, Nya Arbetsplatser,

Inflyttning, Bygdens resurser, o.s.v.

VILKEN ÄR DIN VISION OM ÖRTRÄSK MOT 2010
HUR KAN VI GÖRA ÖRTRÄSK MERA KÄNT OCH UPPMÄRKSAMMAT??

HAR DU ETT KÄRNFULLT UTTRYCK SOM DU TYCKER ÄR
"ÖRTRÄSK I ETT NÖTSKAL"

EI,I,ER HITTA PÅ SÄIJANDE EN SLOGAN OM ÖRTRÄSK.

',ämna ditt Kit : slag till någon av Kliande:
Monica Jonsson Cia Inemyr Anders Söderlund Mary Örestig
Va Öl träsk 220 Va örträsk 27 Box 66 (ÖR TRÄSK LIVS) Box 28

916 95 Örträsk 916 95 Örträsk 916 29 Örtriisk 916 29 Örträsk

Senast 10 Januari 1998 vill vi ha ditt bidrag.
6 st TRISSLOTTER lottas ut bland inlämnade förslag på VISION och SLOGAN.

DINA IDÉER OCH FÖRSLAG, DINA KUNSKAPER OCH DIN VILJA ÄR AVGÖRANDE
FÖR FRAMTIDEN 1 ÖRTRÄSK.

I NTRESSEFÖRENINGEN 8,1 FEM BYAR
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FAI:1)in i IFY(i(iFSBRANNING

Arbetarpojkarna at i kronoarbete hela sommaren. knvecka i taget ligger de borta pa skogen i nagon av
"kronans" manga kojor. Alfon at has for ett tiotal unga pojkar Iran byn. De hailer pa med hyggesbranning
uppe pa Svartliden. Man cyklar till I loillunda och gIr darifran till Svartliden.
Nar Allon lamnar hemmet pa mandagsmorgonen star nagra pojkar och vantar pa honom ute pa Oxmyren.
Eller vagen ansluter sig de ovriga pojkarna. Nils och Sixten har vantat lange vid posten innan Alfon
kommer. Verksamheten i byn ar i full gang. Pa varje Ord ar folk i Mrelse. 1 Skarda stannar de hos Naima
och Loper Pommac eller Champis. At ion rapar högljutt och del far bli signalen till uppbrott. Anton och
Norrman stannade inte utan cyklade vidare. 1 det första sandiga mollutet mot I loglundavagen ar resten av
ganget ifatt dem. De tva 411X1la utbrytarna styr cyklama sida vid slda. Pojkarna stiger inte av cyklama titan
star och trampar i upplörsbacken. De flyttar kroppstyngden Indian pedalema och tvingar de krangande
cyklama uppför backen. 'Erman de nar krone' är farten sh lag att de nara nog valter oinkull. De som
kommer efter försoker pressa sig forbi. Allon som ocksa klivit av cykeln betraktar lugnt kampen ow
metrarna.

Langre och brantare backar vantar i de manga asama som skall passeras. Natetabergets sydsida shatar ner
mot Vargan. I den langa utförslöpan far cyklisterna en hisnande lard. Sixten lutar sig tram Over styret for
alt minska lultmotstandet. Ryggsacksbotten gar sonder. t Jr ryggsacken ramlar brodpaket, smOrask,
plastpase, mkt flask ock all Ovrig mat sow tördelas likformigt i den langa backen. Arne kör Over limpan
som ligger i hans vag. Sixten marker ingenting, han Muter av fitrten och tavlar med de andra pojkarna
fiirst net. Han trampar nagra var y

 och böier sig djupare Over styret. Mjölkhamtaren pa styrstangen slat-
mot framgalIeln och unjolk stanker ut trots att locket ar lastbundet med snUiren. Framhjulet sparar i den
sandiga vagbanan och Sixten ar pa vippen alt LOra i diket. I moilmet eller berget dampas larten och
tavlingsmomentet upphör. Nu far Sixten att hans ryggsack gait kinder och hans mat ligger utspritt i
backen.
-Vi tar en rast har medan du samlar in maten, sager Allon.
Nils följer med och hjalper Sixten. Sixten betraktar limpan en stund. Bagaren Petters pOsiga
ragmjolslimpa har plattats till och dekorerats med grits. I Ian slanger limpan in i skogen.
Efter Vargan gar cykelvagen Ater brain uppför. Pojkarna kampar I det langsta alt cykla i upplorsbacken.
De star pa trampoma och tynger ner tramporna allt vad de kan, men i den brantaste delen waste de sluta
tipp. Alfon kommer langt damere i backen och styr sin cykel. Anton och Norrman syns inte till. Vagen ar
dryg med alla kurvor och backar. De sista kilometrarna förbi Golgokojan ar mera lattcyklad. Vagen gar
nara den svarta Golgatjarn i skuggan av det granskogsbekladda berget.
Ft-amine vid stigen till Svartliden stalls cyklauna under had i skydd mot vader och vind.
En Lout matrast tas innan man axlar ryggsackarna och gar stitlen till kojan. Stigen bar brant upplor !Oen
fOrbi storstammiga tallar. Allon gar forst och eller honom kommer hela raden av kronoarbetare. Det
frestar pa rygg och ben all bara mat tor hela veckan upp till kojan. 'Nils gar i lankar sow kretsar
obehagligt narganget mot den nya pigan Itos Fabricius. lngen ryugsack tynger hans unga steg och trots ail
hans arbetskamrater hörbart besvaras av sina sackar vacks ej Nils ur sina drommar. Forst nar laget Or
framme i Bergmyrkojan, efier fern kilometers vandring i den kuperade terrangen, saknar Nils ryggsacken.
Dyster till sinnes och forbnnande sin egen och kamraternas ouppmarksainhet atervander ban till vagen
Vid matrasterna missar Allon ej nagot tillfalle, alt fraga Nils ow hart har ryggsacken kvar 'id vagen och
behover ga och hamta den.
!tans Gustafsson

I foliande Hummel ilvsintas Hied I fl't.itiESIil ANNING'

Det (inns ett stout titbild av kurser for kvuntor pa tentat vaga tam °en : •)tarm . out

sjalvfortruende pa santmantraden. Men ingen liar konunn pa idén att starlit kurser for titan pa
temat I 1011 kiiften nar du inte bar nagot alt saga, eller Slina spela kompetent.
iir Spelet kring sjalvkanslan av Weimberg &.



Västerbottensvers.

Stilla vackra souunarkväll
skönt det är att leva
högblå välves hinunlens pell
långt i väst bak höga fjäll
sol 'n syns ned sig treva.

Örträsk kyrka lyser vit
ibland gröna lundar
vem vill inte skynda dit
ifrån vardagslivets härda slit
när det till helg sig stundar.

Vem vill inte vila här
vila kropp och ande
vid den strand som vittne här
att vårt Norrland litgrast är
utav allo !ande
Ört räsk långa vackra sjö
nu i kvällssols glitter - -
stilla stänk av lycka strö
innan dina vågor dö
vid aftonfågelns kvitter. L K.
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När jag gick igenom min mors gamla Ibtoalbuni fann
jag denna lina örträskdikt, som jag gärna vill att
flera skall få läsa
Kanske någon också vet vem I,.K. är, som tydligen
är författarens initstaler.

Margot Ericgon

DAGCENTRALEN ÖREGÅRDEN

Den 8/12-98 mellan Kl 10-12 har vi försäljning av handarbeten

sista gången före jul. Då bjuder vi på kaffe med dopp.

VÄLKOMNA
Vi öppnar igen den 19/1-98.

En GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR önskas er av

Ella och Mary

ÖRTRÄSKMAT
Förgammalt och nutid

RESEPTSAMLING PRIS 20 KRONOR

KONTAKTA BARBRO GUSTAFSSON TEL. 0932/33013

Mielesee~einem~~.~~)
Röda Korset har, som alla vet, haft en vecka i sommar med försäljning av bröd från
bagarstugan samt försäljning av lotterier.
Vi vill nu på detta sätt tacka alla bagerskor och lotteriförsäljare.som ställer upp varje år.
Tack till "Skardagänget" som gör det möjligt för Oss att ha lotterier med fina vinster.
Årets vinnare blev: Doris Karlsson Arne Gustavsson
Yvonne Andersson I larald Ericson Björn Eliasson.

Bössinsamlingen till "Världens Barn" blev 3610:-kr Ftt mycket bra resultat. 'rack..

1‘\\. w‘,

gm. Margot.
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Sommarvandring 1890
Den bantstäende tonsattaren Wilhelm Peterson-lierger pink: I 8(H) en sommarvandring ban Burtrask till
Willie!mina och vidare till t Mica tillsammans med hl a 11-Oluiarna Celina Vincent (Labyrinten) och Anna
I lallgren (Svarta grisen). I Ian fôr& dagbok under signalmen Spelmannen soul nu Finns i Musikaliska

Akademins bibliotek. Oken C. Vincent tjanstgiorde eller sin Ilirarrinnexamen en lid i I dagboken

Lan man las&
21 JUIL

Moiguncii uppgick sttalande olvei ()i II asket's vacki a tickle' lin an Innja ell (lag, smii ti
.n I abyt-ilitelis lii otvivtdakIgt boi laknas till (lc

hctydelseiiillaste Sirax pa iIulgoileIl beslois alt man skulk: en dagl tieuiiia plats, t1iiiviidstLli cii iui utl iaatskilliga kladespeiseillai

tvattade hhell andi
• a tbilltutigade Den pä mot gotten intiadatiLle t1euisteaiudeii Net' dal lin belastad med eti iitaiigd plagg

aninalinings
v a nla Inist pa hvitliet tydligt bat vittne ont de l'ougacinle (lagamas in(1(1(a, (id( dameina auiskuilade darjemic cit

med specialiteten klactsomilad, livilket temmintim, p tialstens diale1,1 kallad "syaisk
- genast sane till att tillverka ett pitu ',ohm itägut

mystiskt tyg, soul damerna kommil olver i ett av miens "elablisseilialiteC

Det ungdomliga sallskapet tog in i regel glisgivargardar. Varje 'nen by tycks ha halt ett glistgiveri och
Crtrask var inget undatitag i det avseendet. Organisten-klockaren-folkskolararen Nilsson och Labyrinten tycks
enligt daghoken tinna varandra sä till den grad all Spelmannen astadLommer ett pekoral inspirerat av Goethes

leidenröslein,
Dc musikaliska ungdoinarna blev inviterade till maltider och sallskaplig samvaro i prastgärdar kings lardvagen,

sa Liven till prastgarden i Ortrask.
turistgrupper var synnerligen ovatil

i ga I sltitet av 1 8 ( M-talet och sallskapet vackte slot' uppinarLsainliet pi Hera

ortel

For alt literga till Or egen lid ined en IllfiS111 S0111 Mel 0(.11 Iflel kominit alt praglas av all tinder nava
sommarveckor hinna uppleva sä inycket som mOjligt star denim sommarvandring i btiirt Lotrast. 1)et bar blivit

ltr mycket - tingel-tangel" i den moderna massuitismen, ett titbit(' av aktiviteter och upplevelser som kite

lainnar flagon tid Over all linna to 161 sjillen.
tinder manga ar liar jag halt 

binderingar P all skapa nagot fôr de inanniskor sum uppsLattar en tids Itign och

ro.„ en vilsain a y koppling ban det mordemserade sainhallet. katiske Lan vi hjalpas at att aterskapa nagot av (let

som farms i slutet av ltrra arlitindra I jag Ii'amst pa vilsamma miljOer, som stinitilerar till trevlig
samvaro och som bygger tipp den inre styrkan. Lit Itiristprojekt tnellan Hera narliggande byar.
Man Lan iordningställa vandringsleder mellan dessa byar dar garna vattendragen ativandes fOr rodd och

paddling. ()rdna övernattningsstalle
n , med tOrdel restamerade labovallar, dar naturlig samvaro Lan ske runt

lagereldar titomhus under sang och musik
Man horde kunna salja turistpaket sum ontrattar:
-gttidad rotvandring 10-15 mil med overnattning I vilsam mini) -inblick i ortens ganila bondektilttir

-Lanske en eller annuli studieda
g pa en labovall dar turisten lar sig hal:a tunnbrOd, largit gat ii, au t botanisera °ell

lam sig nagot um medicnalvaxter
-alt sOka "sinyckesstenar" och lara sig stenslipning, Lanske till och med vaska guld nu nart man vet alt guld

Innis I onirliden din ()waiver' bar s i na mtipmtedveten getiont alt studera lava och mossor.

linns intijItgliet till ett varierande tiihtmd sum Lan attraliera olika turistgrupper ban liar och ljairan. Speciellt

lig de yngre Lan man avsatta ett &miracle dar kojor av olika slag Lan byggas. Man Lan varje lordag anordna
thviinga wed ladbilar sum hyggs tinder veckan. 'ItiltIliger pa flagon vacker plats Lan vara lockande fOr

personalgrupper sum skall "svetsas
- saininan. Ri(lturer tiled Overnattning i taltlager. Paddling tangs ()realven.

I lundspann vinter sum sommar.
koinbinetade ined basttibad. Levan& Rihudvall med hitstar tjallkor,

getter, far, höns och gris. l)et som för oss i naturligt och henivant Lan upplevas somjnycket exotiskt tOi-

manniskor ban storstadsoinräden.
Jag ar Overtygad um all de turistsatsningar dar kommersialiseringen brett iit sig ined sin krims-krams av

souvenirer, konstlade .
iippon liar passerat sin liOidpunkt och lir i starld dalande. Storstadsmanniska

n liar i sin

vardag nog av stressig IMO och vill istallet uppleva en ren och otOrlalskad natur under sakkunnig ledning. Jag

tycker alt delta bör vara ett uppslag, vart all beakta
I somras talade jag ined en person i byn soni redan gen iipp och nienar all klockan lir slagen "fern Over tolv".
Men lat inte derma dystra uppgivenhet b naring och gro. Wilhelm Peterson-lierger (tell hans sallskap sag
bygdens skOnliet tOr iiier imi litindra lir sedan. Skönheten Mins kvar och 1)1 ii en tingling kit en exklusiv

t h ins ( itistalsson
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Mitt förhållande till skogen.

Min barndoms skog har betytt mycket för min utveckling genom
livet. Den fanns bakom haga'n vid sommarla"går - n. Där fanns
stigarna och spåren, likt labyrinter, som berättade om hur
djur och människor rörde sig i den. Korna från tre grann-
gårdar betade i skogen och därför bar marken dessa rikliga
märken av liv' och rörelse.

Det var storstigen, som var som en huvudled genom hela skogen,
tvärs över alla skiften. Den var korsad av grova rötter, ibland
stenig, fläckvis så slät att man lätt kunnat gå barfota på den
och ibland våt över fuktiga myrstråk. Den fortsatte österut,
bort mot grannbyn, men de markerna var för avlägsna för att
utforskas under barnaåren.

Det fanns en stig som gick förbi kärret, ett troliskt vattenhål,
inte långt från Per Albin-småbruket som var mitt hem. Vid tre
års ålder försvann jag ett ögonblick för mamma och återfanns på
väg dit i tidig nyfikenhet och upptäckarlusta.
Från storstigen gick mindre stigar åt olika håll. En gick över
Skvålabäcken, en pillerbäck som rann ned i Setmyrberg-grova.
Bortom den kom man till biliflydje,en bergbrant. En annan stig
gick till Enknaus'n, bergknalle där del ofta var gott om lingon.
Åt andra hållet gick stigen till Oxberget och ganska långt upp
efter storstigen kom man till Tvåknaus-myra. Där fanns alltid
snåttren att bevaka efter mognadsgrad. Ännu längre bort var
Setmyrberget, ett säkert bärställe och tjäderns tillhåll.

Vi fick tidigt följa mamma och pappa i skogen för att lära oss
plocka bär, kunna hitta själva och få naturupplevelser. Att leta
efter korna i höstmörker, när de villat bort sig av svampsökande
var spännande men inte svårt med det vittgrenade stignätet.
Skogen var sig alltid lik. Inga stora ingrepp gjordes. Man kunde
känna igen sig och fantisera om gläntor, vindfällor och stor-
granar där man gick. Det var en blandskog med övervägande inslag
av gran, stora och täta, en del tallbackar, lundar av björk och
asp. Inga stora kalhyggen med djupa spår. Inga enformiga bestånd
med monokultur.

Skogens och naturens skafferi hade stor betydelse för den enkla
matsedeln under 40-talet. Den förgylldes av sjöfågel, hare, orre
tjäder, ekorre, gädda och abborre. Genom föräldrarnas livsstil
fick jag min lärdom om skogens mångfald, dess betydelse för
människan som rekreationskälla, försörjning och den ekologiska
balansen. Den stora skogen har aldrig varit skrämmande för mig,
utan alltid givit mig trygghet, utan koppling till ägande.
De insikter i det moderna skogsbruket som jag fått med åren
väcker frågor och tveksamhet.

Om reinkarnation Vinns, tror jag att jag bodde under en gran i
mitt tidigare liv.

Fru Skard lund.
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RETAURANG PARLAN
VI SERVEPAR JULBORD

SOMDAG den 20/11 kl. 15.00
iM I 

1-1i-eh 44"IFREDAG den 5/12 Id. 12.00
SONDAC, den 7/12 Id. 15.00 PRN: 150:-

RING FOP BOKNIkle 0922/20216 DACTID .00-16.00

DUKAN AVEM BETALLA FOPIIAMTNIkle AV:

* M M *,q MOPC,htSTART A *_ci rki öRaM ALLAD *TARTOR*_q MA KAKOR
* MJUKA KAKOR * PILLAR.

RING 11n1 BERTALLMIAle, 1 (IOD T1D PA TEL. 09(-?2/ cM 16
kqTA AN1n1-(1ERD

naciaananaarmanaanaciocuanonouocoonaanocuppoopoompaaaapaaa

UTSTÄLLNING av
Hag Hans alster

Dagcentralen Oregárden.
Lördag den 6/12 och Sändag den 7/12
Kl. 10.00 - 17.00

Taylor * Matsevis * Kaffeservis * Glasserviser *
Karaffer * Vykort * Almenacka 1998.
Alit med djurmotiv.
Vi tar emot beställningar och lovar att Ni far det före Jul.

BRA J ULKLAPPS TIPS.
julklappenVi hat räven Uppstoppade dju till forsaljning. som syns

Korn och_se o_cl rick en mugg Julglogg,, och bestir!

i

.11

f4.


