
  

 

En rostig grind  
av Sonja Danielsson 

Född i Örträsk  

av Hans Gustafsson 

Nr 38 

2013 

De blå bergens mystik  
av Lennart Stenman 

Sportfiskeklubb  
bildad 

Örträsk Ryttarförening och 
Stallklubb 
av Ivar Söderlind 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta 

nummer av 
 
 

 
 

 

 

Anna Börjesson har  

ordet 

ÖA, Örträsk Allehanda  
utkommer som medlemstidning. Den finns 

även tillgänglig på Örträsk Livs och ICA, V. 

Örträsk, för tio kronor. TACK för alla bidrag 

som inkommit!  

Som vanligt är jag ute i sista minuten för att 

skriva denna text. Fördelen denna gång med 

det är att jag hunnit få riktiga sommarkäns-

lor. Blev som inte mycket av våren i år utan 

sommaren verkar ha bestämt sig för att 

komma direkt. Bäst att njuta, känns som att 

vi fått fler fina dagar denna vår än på hela 

sommarn i fjol. 

Planen för denna sommar ser ut som de sen-

aste somrarna gjort. 

Vi hoppas på en traditionellt fantastisk mid-

sommar med många besökare! 

Dans kring stången på midsommardagen och 

dans i logen på midsommardagen. 

Sen kommer en bubblare! Lördagen den 29 

juni kommer vi för första gången att ha lop-

pis runt sjön. Se mer info om detta på hem-

sidan. Roligt när det kommer nya initiativ! 

Mera sådant. 

Loppis är ju en populär aktivitet så det blir 

både loppishelg och loppisbord under hem-

bygdshelgen. 

Hembygdsdagen i år kommer till vår förtjus-

ning att ha med en teaterföreställning. Den 

ska enligt hörsägen vara särskilt rolig. Så 

missa inte den! 

I sommar kommer vi att starta vårt projekt, 

Örträskbygdens framtid, som vi jobbat med 

under en längre tid. I mitten av juni börjar 

vår projektledare, se mer inne i ÖA, så vi har 

en spännande tid framför oss. 

Som i fjol satsar vi på att avsluta säsongen 

med en skördemarknad. Så till er som har 

idéer på vad ni ska sälja, spåna vidare och 

producera mera. Vi ser gärna mer hem-

gjorda och hemodlade bidrag. 

 

Önskar alla en härlig sommar. 

Istället för att tänka att vi nu gör bort den i 

maj, kan vi väl se det som att den startar 

fantastiskt och hoppas att det fortsätter så 

här! 
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I sin bok Byfolket skriver Albert Viksten om en pojke, som drömmer om att en dag få 

komma till de blå berg som han ser i fjärran. Men en farbror talade om för honom, att 

bergen var alltid blå på avstånd. Men då man kom dit visade det sig att de bestod av 

gråsten. När man nådde fram till gråstensberget, syntes nya blå berg på avstånd, och 

det lockar oss att vandra vidare. Enligt författaren är det "just detta som håller männi-

skan uppe under vandringen". 

 

Alla har vi haft våra blånande berg, även om de för mig fanns bara i fantasin. Av någon 

anledning trodde jag, att de blå bergen låg i söder, och i den riktningen skymde Veaber-

get utsikten. Berget låg så nära, och jag lätt kunde konstatera, att det bestod bara av 

gråsten. Det enda blåa som fanns var en god tillgång på blåbär, som på den tiden inte 

var kända för sina hälsobringande egenskaper. 

 

Många i Örträsk tycks medvetet ha burit på drömmen om de blå bergen. Under 1950-

talet inleddes den stora utflyttningen. Tendensen förstärktes av att det från slutet av 

1940-talet blev möjligt att få stipendier för att gå i realskola och gymnasium. Efter ut-

bildningen fanns inga jobb i Örträsk. Såväl industrin som servicen i tätorterna behövde 

arbetskraft, och den frigjordes på landsbygden genom strukturrationalisering inom jord-

bruk och skogsbruk. Som exempel på utflyttningens omfattning kan nämnas en träff i 

Stockholm för utflyttade personer från Örträsk. Dit kom det över hundra personer som 

bodde i bara denna del av Sverige. Hur många utflyttade Örträskbor fanns då i hela 

Sverige? Vart gick flyttningarna? Förr kunde man under semestertiden på bilarnas regi-

streringsnummer se vart flyttningen gått. I ett nummer av Örträsk Allehanda visade 

Hans Gustafsson vad som blivit av hans klasskamrater. Jag blev förvånad över att så 

många stannat kvar i Örträsk eller i närmaste omgivningarna. Av mina klasskamrater på 

Västra bor bara en kvar i byn, och så långt jag känner till flyttningarna är resten spridda 

över landet. 

 

De många utflyttarna under 1900-talet har gjort den berömda "klassresan". Men 

"resmålen" har varierat. Det skulle vara intressant att veta, vart de flyttat, och vad det 

blivit av dem. Det tycks ha gått bra för flertalet. Många måste vara pensionärer vid det 

här laget, och ett fåtal har på "ålderns höst" flyttat tillbaka till Örträsk. 

 

De blå bergens mystik 
av 

Lennart Stenman 
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"Till flydda tider återgår min tanke än så gärna". Örträsk Allehanda bidrar till detta. I ett 

nummer fanns en plan över Öregården och uppgift om vem som på 1950-talet bodde i 

de olika rummen. Där återfann jag en av mina släktingar, och jag blev påmind om forna 

tiders jul- och nyårskalas. På den tiden skulle sju sorters kakor ha bedömts som torf-

tigt. Till traditionen hörde också, att det kaffebröd som man inte orkade äta upp, togs 

hem i en påse. Eftersom släkten var stor, brukade ett förtiotal släktingar samlas i mitt 

hem på nyårsafton. Officiellt bjöds inte på sprit, men herrarna brukade ta små diskreta 

promenader. Damerna fick inte ens vin. Så småningom steg stämningen, och vid ett 

visst läge brukade släktingen från Öregården deklamera Döbeln vid Jutas. Sedan sjöng 

han med hög och välljudande röst "Ty i vin ligger glömska." Vem kan i dag utantill läsa 

upp någon modern dikt? De stora jul- och nyårskalasen tycks ha dött ut med min föräl-

drageneration. 

 

Romanfarbrorn glömde berätta slutet på historien om de blå bergen, så därför får jag 

skriva en egen variant. ”När avståndet till barndomens berg blivit tillräckligt långt, intar 

de den lockande blå färgen.” 

Lennart Stenman 

SOMMARCAFÉ I VARGTRÄSK 
ÖPPET VARJE DAG UNDER JULI MÅNAD  

 
Under hela juli månad mellan klockan 1200 till 1500 har vi öppet vårt Sommarcafé i 

Grillkåtan i Vargträsk 

 

Servering av fika, våfflor, glass med mera. 

Tombolalotteri 

 

Kanotuthyrning under juli månad. 

Två kanoter, flytväst ingår ej 

Information 0932-320 11 

 

Fiske i Vargträsksjön 

och ett antal omkringliggande småsjöar och bäckar 

Information 0932-320 11 

Sportfiskeklubben i Örträskbygden vill bli fler medlemmar! 

Stöd verksamheten genom att bli medlem!  

50 kronor/medlem inbetalas på bankgiro 172 – 4665  
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När tiden tillåter funderar jag stundtals över egenskaper som karaktäriserar människor 

boende i glesbygd. Vilka själsliga krafter fanns i familjer förr i tiden som bosatte sig i 

väglösa trakter långt från grannar och utan sociala skyddsnät? De hade förmodligen 

små materiella krav på livet. Dagligt bröd till familjen, några slåttermyrar, jaktmarker 

och fiskevatten. Solnedgångar med ljusmättade horisontmoln i den oändligt tysta sko-

gen som kontrast mot den i samhällen tuktade naturen. Det finns minnen hos varje 

människa som är så undanträngda att man inte vet om de kommer från själen eller 

kroppen. 

 

Jag glömmer aldrig en söndagseftermiddag i slutet på trettiotalet, när mor och far kom 

tillbaka efter besök hos fattigvårdsnämndens ordförande i förhoppning om att få tillfällig 

ekonomisk hjälp.  Mor hade fött nio levande barn och dessutom överlevt fem missfall. 

Ett par av missfallen var mycket svåra. Dessutom var mor sedan födseln handikappad 

något som orsakats av en berusad barnmorska. Mors ena höft drogs ur led genom den 

vårdslösa förlossningen. Den stora barnskaran kom byn till godo, när bättre bemedlade 

familjer behövde pigor och drängar.  

Far och mor var hoppfulla inför mötet med ordföranden med i deras tycke starka argu-

ment i bagaget. En mödosam vandring nerför branterna i Utifälla och lika mödosam fort-

sättning över dammen och uppför sluttningarna till nämndens ordförande kändes över-

komlig, när ekonomisk hjälp fanns inom räckhåll. Hjälpen blev blygsam och överlämna-

des av ordföranden, som om det var hans personliga gåva till fattigfolket. Vilken förfär-

lig människa med denna tydliga brist på förståelse för en hjälpbehövande flerbarnsfa-

milj. Efter detta förnedrande bemötande ville mor aldrig mera anlita kommunen. Mor 

visade här prov på en egenskap som glesbygdsfolk har i större eller mindre omfattning, 

nämligen Stolthet. Vi  barn fick istället alltför tidigt bidra till  familjens försörjning.  

 

De små ängarna som ligger från kyrkogårdsmuren i sluttningen ner mot sjön brukades i 

min barndom av Manfred och Ida Jonsson under ett antal år. Som man förstår var dessa 

backar inte enkla att bärga även om Manfred och Ida hade barnen till hjälp. Ida var en 

generös kvinna, som visste vad en mor bäst behövde efter en krävande förlossning och 

bistod mor med salt mat vid några tillfällen. 

Karl och Maria Hedin var utplacerade av himmelska makter som änglar där dessa gjorde 

största nytta. Många dagar höll mor hungern borta genom att Maria sålde separerad 

mjölk till oss för fem öre litern. Mjölken dugde till tunnpannkakor som nygräddade sma-

kade och luktade gott. 

Karl och Maria var redbara människor. Min näst äldste bror Ragnar blev Karls lilldräng. 

Än idag kan Ragnar med välbehag tänka tillbaka på somrarna när han hjälpte Karl med 

höslåttern. Karl och Ragnar lieslog ängarna och hässjade på körar och stänger tills Maria 

ropade in dem till måltider. Efter maten vilade husbonden och lilldrängen i ryggläge på 

golvet och återvann krafter för nya tag ute på ängsmarken. Det fanns en tid som bara 

förflöt och inte behövde mätas. Vi barn tänkte aldrig på att tidens gång berörde oss. När 

den tiden tog slut ville vi bara gråta. Det var som när högsommaren var över och kalla 

vindpustar förebådade hösten.  

 

Vatten i den omgivande terrängen påverkas av ett osynligt kraftfält och kämpar inte 

emot utan underkastar sig naturkrafterna. I små strida bäckar samlas vatten från myr-

markerna till mer låglänta delar av byn och uppslukas till sist av sjön. Genom att byn 

ligger som i en skål där sjön är den lägsta nivån underlättas beskattningen av den vär-

defulla skogen på höjderna. I oräkneliga timmerlass har bygdens rikedomar transporte-

rats till kusten till ekonomisk vinning för vårt samhälle. Kronoskogen är vidsträckt och 

ger tungt arbete och små inkomster till många. Männen sover i dragiga och mörka 

Född i Örträsk 
av 

Hans Gustavsson 
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skogskojor fem nätter i veckan. Isolering under vintersäsongen från familjerna framkal-

lar oro och vemod hos dem. När elden på härden slocknar tränger kylan in i rummet. I 

nattens månsken skakar vinden trädens grenar till ett skuggspel  på den snötäckta mar-

ken. På kojans jordgolv kivas råttor om rester från männens måltider. Hemma i stu-

gorna nystar kvinnor upp garnhärvor som små barnarmar håller upp. Sedan stickar 

kvinnorna strumpor, vantar och även tröjor inför kallare dagar. De saknar sina män i 

vardagens göromål. För kvinnorna i arbetarhemmen är varje dag en utmaning.  

 

Det är inte negativt att byn ligger som i en gryta med branta sluttningar mot Öreälvens 

transportled, där lägesenergin kan utnyttjas.  

I våghalsiga färder har vinteravverkad skog körts på timmerdoningar från omgivande 

höjder till den isbelagda sjöns starka yta. I Kattnäset ligger den svåraste branten ner till 

sjön. Där krävdes det mycket mod av kusken att låta hästen trava undan för lasset.  

Albert Göransson visade sig äga denna egenskap som förde honom i olycka. Då hans 

timmerkälke stötte emot ett träd i en utförsbacke kom Albert i kläm mellan lasset och 

trädet. Albert uthärdade smärtan och fortsatte ner till avlägget på sjön. Innan han sökte 

läkarvård lastade han av stockarna genom att krypa runt lasset. En annan timmerkörare 

såg hur avigt Albert bar sig åt utan att förstå att en olycka inträffat. Albert bad heller 

inte om hjälp förrän han var hemma och hästen var stallad. Då först tog han Taxi till  

Bjurholms sjukstuga. Höften var så illa skadad att Albert blev invalid för resten av livet. 

 

Flottare, starrmyrslåtterarbetare, fiskare var särskilt utsatta för drunkningstillbud. Det 

har hänt tråkiga olyckor under flottning, fisketurer och båtturer i övrigt. Elsa som var på 

hemväg från EFS en söndag överraskades av att isen där hon befann sig rämnade i den 

starka vinterkylan. Sprickan, som då uppstod, sträckte sig längs sjön och blev flera 

decimeter bred. Det kraftiga ljud som bildades, hördes lång väg och skrämde säkert 

Elsa ordentligt. Ljudet utbredde sig i luften likväl som i vattnet likt råmande Storsjöo-

djur.  

 

En bybo värd att beundra var Gustaf Lövgren. Han färdades över isen många gånger på 

sin ”framhjulsdrivna” kälke. Barnförlamning drabbade honom i tvåårsåldern med följden 

att hans ben slutade växa. Resten av Gustaf utvecklades normalt och hans mentala för-

måga var klart lysande. Kalla vinterdagar kom han in till oss och värmde sina små fötter 

mot den varma järnspisen. Under tiden samspråkade mor och Gustaf om tolkningen av 

aktuella bibelavsnitt. Gustaf var i sin ungdom precis som många andra ungdomar begi-

ven på starka drycker. Pingstvännerna tog hand om Gustaf och ledde in honom i sun-

dare leverne. De fyllde hans sökande själ med värdefullt innehåll och höll missmodet 

borta. 

 

Helmer hade en mångsidig begåvning när det gällde att samla kapital. Min uppfattning 

om Helmer är att han var en driftig man och alltid beredd att göra affärer. Hans af-

färsidé var att köpa upp arbeten, då främst från skogsbolag, och sedan anställa arbets-

kamrater på ackordsbasis.  

Kan man säga att idoghet är en egenskap som behövs för att överleva i en karg natur.  

I så fall vill jag nämna att Helmer var idog med dragning åt girighet. Det fanns personer 

i byn som kombinerade girighet med falskhet och även de lyckades också bra. 

 

Uppfinningsrikedom är en talang, som sällan belönar den uppfinningsrike. I Königs 

fall är det klart, att om König hade haft bättre självförtroende så kunde hans mekaniska 

kunnande fört honom långt. Självlärd både i metallarbeten och träslöjd tillverkade Kö-

nig: spinnrockar, fioler, gevär, kottkaminer och spel för förströelse. Under nattliga vand-

ringar frestades König att ta del av gemenskapen i byn genom att stjäla sig till en föns-

tertitt i främmande hus. Det blev hans bittra öde att bli betraktad som en illasinnad va-

relse och inlåst under många år. Psykologer har sagt, att det är omöjligt att leva utan 

hopp.  
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Det fanns mästare i vår by, som i vissa kretsar framkallade stor munterhet genom att 

förlöjliga andra. Det fanns sårbara människor, som kränktes mer eller mindre öppet. 

Detta är elakt förtal till skillnad från humor. I skogskojor förekom ofta pennalism och 

skadeglädje som drabbade de mest utsatta personerna. Skadeglädjen från denna tid 

ligger delvis kvar som en sorglig kalldimma, som har svårt att lätta. Diffusa slumrande 

minnen  som  fortfarande  skaver  någon,  som  blivit  utsatt  för  råbarkade  skämt. 

  

Humor är en tillgång även om fattigdomen tar bort en stor del av glädjen. Jag har ingen 

humoristisk kandidat mer än Albert Norrman. Albert hade en sävlig framtoning och 

kunde locka fram spontana skratt genom sitt naturliga beteende. Man kunde tro att han 

irrade omkring utan mål och mening i livet. Han förstärkte detta intryck genom att ofta 

säga, ”Det gör detsamma!” Var hans tankar då befann sig annat än i en nödsituation 

blev aldrig känt. Långt efter hans död avslöjade en kvinna boende i byn med troligtvis 

god observationsförmåga för mig, var Albert brukade gömma sin vardagspilsner. Om 

Albert  haft  en mindre sträng hustru  kunde han som andra unnats att  njuta sin 

veckoranson hemma medan elden från järnspisen spred värme i rummet. 

 

Mina funderingar gör inte anspråk på att vara annat än flyktiga minnen från en svunnen 

tid. Människor som då levde i glesbygd måste i högre grad lita till sin egen förmåga än 

dagens glesbygdsbor. 

Stolthet, Uppfinningsrikedom, Humor, Idoghet, Tålighet, Självtillräcklighet och Tursam-

het kunde vara egenskaper som krävdes. 

 

Hans 

Örträskbygdens Intresseförenings Utvecklingsfond delade för år 2013 ut sitt stipendium 

till Stefan Svensson för sitt arbete på Bränna Gård. 

Vad är väl en gård på landet? 

...något alldeles underbart och förnyat när en liten Hjalmar 

återigen traskar på ängarna och en fjärde generation fötts  

på familjegården. Med nya visioner och framtidsmål verkar 

årets stipendiat tillsammans med sin familj för 

Örträskbygden och det öppna landskapet. 

Utvecklingsfondens stipendium går för år 2013 till: 

Stefan Svensson 

Jordbrukare och mekaniker på Bränna gård som förnyat 

lantmannaskapet genom att införa fåravel på ägorna och leverera 

förstklassigt lammkött, samt öppnat byns första riktiga 

gårdsverkstad. 

Linda Öhrman och Håkan Eleblad överlämnade blommor och stipendium till Stefan 

Svensson 
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I följande sammanställning beskriver jag något av Örträsk Ryttarförening och 

Stallklubbs verksamhet under det allra första året och bakgrunden till att före-

ningen bildades 1989. Material har jag bland annat fått från föreningens proto-

koll, informationsfolder, verksamhetsberättelse och minneanteckningar av 

medlemmar. Kommande års verksamhet följer i nästa nummer av ÖA.  

     
Örträsk Ryttarförening och Stallklubb bildades den 22 februari 1989. Det var vid en träff 

på Örträskkollektivet i Västra Örträsk (behandlingshem för missbrukare) med ca 20 per-

soner närvarande som beslutet togs. Enligt minnesanteckningar framgår att avsikten 

med träffen var att diskutera en framtida ridskoleverksamhet. För att kunna få ekono-

miskt stöd och gehör från politiker och berörda förvaltningar enades man om att bilda 

Örträsk Ryttarförening. Meningen var att skapa meningsfull fritidssysselsättning åt de 

unga i bygden, i synnerhet för flickor som man upplevde att i stor utsträckning flyttade 

från byn och för att skapa möjligheter för ridintresserade i Örträsk med omnejd att ägna 

sig åt olika former av hästsport. Klubben hade inledningsvis 40 medlemmar varav 25 

var under 18 år. Man bedrev verksamhet med tre hästar och utnyttjade den stallbygg-

nad som Örträskkollektivet redan arrenderade av Agneta Wiklund i Västra Örträsk. 

    

Stallklubben första styrelse hade följande sammansättning: 

 

Ordförande:   Nisse Stenström 

Vice ordförande:  Christine Holmkvist 

Kassör:    Lillith Gustavsson 

Sekreterare:   Ann-Christine Ringberg 

Ledamöter:   Rose-Marie Thorén 

              Elisabeth Göransson 

              Olle Svensson 

              Carina Norberg  

Suppleanter:   Inga-Britt Svensson 

                 Eva Larsson 

                 Kristina Bengtsson 

Revisorer:    Börje Jacobsson 

              Roland Jonsson 

 

Vid det konstituerande styrelsemötet den 15 mars 1989 beslutades bland annat att för-

eningen skulle öppna konto i Föreningsbanken, Örträsk, och att medlemsavgiften skulle 

vara 30 kr för enskild medlem och 50 kr för familjemedlemskap. Örträskkollektivet an-

svarade för att kartotek för medlemsregistrering och medlemskort skulle inköpas. Speci-

ellt viktigt var att födelsedata antecknades så att man kunde söka aktivitetsbidrag för 

ungdomarna. Block för medlemsvärvning delades ut. Framför allt bland ungdomarna 

satsade man på att värva nya medlemmar och i början av 1990 fanns det 59 registre-

rade medlemmar. Medlem i riksorganisationen Ridfrämjandet blev föreningen den 20 

september 1989.  

 
Startbidrag på 400 kr 

I april 1989 fick den nybildade föreningen ett startbidrag på 400 kronor från Fritids-

nämnden i Lycksele kommun. Meningen var att byborna i Örträsk skulle driva ryttarför-

eningen tillsammans med Örträskkollektivet. Vid en träff i april konstaterades att 18-20 

ungdomar i Örträsk var ridintresserade och därutöver flera vuxna. Den stallbyggnad i 

Västra Örträsk, som Örträskkollektivet vid denna tid hyrde av Agneta Wiklund, kunde 

användas av föreningen utan genomgripande förändringar. Där fanns redan en ladu-

Örträsk Ryttarförening och Stallklubb 1989-1990 
av 

Ivar Söderlind 
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gårdsdel med grisar, får och kalvar. I stalldelen fanns plats för fem hästar. Området 

omkring ladugården lämpade sig mycket väl för att iordningsställa en ridplan och bete 

fanns det också god tillgång till. "Ombyggnads- och reparationsarbeten ansågs ur peda-

gogisk synpunkt vara lämplig sysselsättning för kollektivets ungdomar" framgår ur min-

nesanteckningarna från första träffen. Drift och skötsel av verksamheten måste vara ett 

gemensamt ansvarstagande mellan medlemmarna i föreningen. Det behövdes tre häs-

tar för att kunna starta ridverksamheten och Ture Johansson, Lycksele lovade att bistå 

med råd och tips vid inköp av hästar. I april 1989 ansökte föreningen om bidrag på 150 

000 kronor för att införskaffa tre ridskolehästar samt kringutrustning. Den 24 maj 

samma år beviljade Fritidsnämnden i Lycksele kommun 70 000 kronor för inköp av 

minst två hästar. En informationsfolder om Ryttarföreningen sammanställdes och dela-

des ut till hushållen i Örträsk i maj 1989. I juni kontaktades ridklubbsinstruktören Ag-

neta Nordgren och instruktörsbidrag söktes hos Fritidsnämnden i Lycksele (enligt avtal 

högst 54.10/tim och reseersättning 19.80/mil). Kontakt togs då också med djurparks-

chefen i Lycksele om möjligheten att hyra någon av djurparkens ponnys. 

 

Nytt stall  

Redan under hösten 1989 sade föreningen upp hyresavtalet med Agneta Wiklund. An-

ledningen var den dyra hyresavgiften för ladugården på 18 000 kronor + moms per år. 

Detta upplevdes vara en alltför tung ekonomisk börda för den nystartade föreningen. 

Efter mycket arbete hittade man en ersättningslokal. Det var Per-Gunnar Löfgren som 

erbjöd föreningen att hyresfritt disponera hans ladugård i direkt anslutning till Vackra 

Dalens Stugby i Västra Örträsk - ett mycket fördelaktigt läge. Tanken var då också att 

kunna erbjuda turister olika former av ridaktiviteter i föreningens regi. 

 

Under hösten 1989 arbetade ung och gammal med iordningsställandet av stallet (ideellt 

arbete). Avsikten var att lokalen skulle få en genomgripande ansiktslyftning och anpas-

sas efter nutida krav på ändamålsenlighet. Föreningens medlemmar schaktade bort 43 

kubikmeter jord, grus och betong för att nå erforderlig takhöjd i det blivande stallet. 

(kostnadsberäknad till 86 625 kronor) Vidare iordningställdes en klubbstuga som var 

klar att användas i november (kostnadsberäknad till 71 129 kronor). "Allt till allas 

största belåtenhet" hette det i protokoll från den 16 november 1989.  En mycket upp-

skattad Luciafest ordnades av ungdomarna på Lägergården. Under slutet av året starta-

des en studiecirkel i den nya klubbstugan för att ge medlemmarna ökat kunnande om 

hästarna. 

 

Pengar till verksamheten 

Det första året arbetade föreningens medlemmar också i stor utsträckning med att få in 

pengar till verksamheten. Sponsringskontakter tog man bland annat med ICA-affären, 

Konsum, Föreningsbanken, Posten och Vuxenskolan. Flaskinsamling genomfördes under 

augusti 1989. Man medverkade vid hembygdsfesten i juli. Den 15 juli ordnades också 

kaffeservering vid ICA-affären i Västra Örträsk där det gavs tillfälle att åka häst och 

vagn. Rosemarie, Lillith och kollektivet bakade bullar och mjuk kaka medan Terese, Anki 

och Håkan stod för försäljningen. När det var "Öppen gård" hos Olle och Inga-Britt 

Svensson i Västra Örträsk den 29 juli ordnade Ryttarföreningen fiskdamm, där besökar-

na också erbjöds att få åka häst och vagn. Ungdomsmedlemmarna anordnade också 

ponnyridning vid flera tillfällen. Tanken var även att den fritidsledare som Örträsk 

Sportklubb vid samma tid försökte få till Örträsk även skulle kunna utnyttjas som ridin-

struktör. Den 23 oktober 1989 inköptes en häst hos Margareta och David Norberg, Särö 

för 22 000 kronor. I mars 1990 hade föreningen åtta hästar i stallet och ridskolverksam-

het sex dagar i veckan. Antalet medlemmar hade på ett år ökat "lavinartat" till 150 per-

soner.  

 

Föreningens målsättning  

Vid denna tid sammanfattades föreningens målsättningar och verksamhet på följande 

sätt: "Örträsk Ryttarförenings målsättning är att skapa en bra fritidssysselsättning för 

våra ungdomar i glesbygden. Det är dock en sysselsättning som kräver stora tillgångar 
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både ekonomiskt och idéellt. Det är viktigt för vår bygd att vi har en syssla som ger 

våra flickor en meningsfull fritid, samt en positiv syn på deras hemort. Vår förhoppning 

är att vi ska skapa en längtan efter att flytta tillbaka efter skoltiden. En annan viktig del 

i vårt arbete är att ungdomarna lär sig ta ansvar och får erfarenhet av föreningsteknik. 

Det får man genom den väl fungerande ungdomssektion som finns inom föreningen. 

Ungdomssektionen har möte 1-2 gånger per månad där man planerar och genomför 

olika aktiviteter t ex tävlingar, läger, spökkvällar, uteritter, körning av turister i släde 

eller vagn m m. Ungdomarna ansvarar även för stallets skötsel samt den ridning som 

bedrivs där på helgerna. Dom har trots sina unga år visat en enorm organisationsför-

måga." 

Maths Örtbring på Chappis 

Runa Inemyr på Rosie 

Susanne Nygren på Bellman 

Bilderna är tagna i samband med 

klubbtävling den 7 september 1991 

och har lånats ut av Linda Öhrman 
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Förskolan Öringen skickar en stor sommarhälsning till alla läsare av ÖA och önskar alla 

en riktigt skön, varm och solig sommar. 

Barn och personal 

Förskolan Öringen 
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Djupt nere i Småland i en liten by, bodde en så kallad ”Klok gubbe”. Han var vida känd 

för att alltid kunna svara på de frågor du ställt till honom. Var är katten? Vem tog min 

cykel? Var har jag tappat min ring? Det var många frågor och gubben hade alltid ett 

svar, ett svar som gjorde att du fann din katt, cykel och ring. Kloka gubben var en gam-

mal man, kort till växten och inte särskilt talför, han mumlade mest eller ”hummade”. 

När han ”sökte” efter det du frågat om, så gick han omkring i sitt lilla kök och flyttade 

lite på olika saker, kaffepannan, en gryta eller sockerskålen. Det lät som om han förde 

ett samtal med någon osynlig. Nåväl, vid ett tillfälle hade en släkting till mig, haft en 

fest i sin lägenhet. När festen var slut, saknade de sin plånbok med hela månadslönen i 

och nu var den alltså försvunnen. Frun blev förtvivlad, vad skulle de nu ta sig till. När 

mannen nästa dag gått till sitt arbete, ringde frun till ”Kloka gubben” och berättade. 

Först hade hon nervöst gått omkring i lägenheten, skulle hon våga ringa honom, den 

gamle kloke mannen. Till slut tog hon mod till sig för det gällde ju mycket pengar. Sig-

nalerna gick fram, nervöst väntade hon på svar och när han så svarade blev hon så 

skakig att hon inte fick fram ett ord. Då hörde hon ”Kloka gubben” tala med låg djup 

röst ”Jag vet vad du vill, jag ska hjälpa dig men då ska du sätta dig i garderoben och 

sitta stilla där till allt blir lugnt, för jag måste söka igenom er lägenhet först för att se så 

ni inte lagt den någonstans och sedan glömt det. Nu kan det låta oljud men det är ingen 

fara, det är bara jag som letar”, sa han. 

Han bad henne ringa igen när allt var tyst och lugnt och sedan lade han på luren. Min 

släkting blev alldeles knäsvag men rusade snabbt in i en garderob, stängde dörren och 

satte sig ner på golvet och väntade. Efter någon minut hörde hon hur lådor drogs ut, 

skåpsdörrar smällde och grytor skramlade och oljudet var så högt att hon fick hålla för 

öronen. Nu var hon så rädd att hon skakade, vad var det egentligen hon gett sig in på? 

När det till slut blev tyst, smög hon sig ut ur garderoben, viss om att få se en hemsk 

oreda men blev förvånad då allt var som det skulle, allt på sin plats. Hon lyfte luren och 

ringde ”Kloka gubben” igen.   

”Jag har nu sökt igenom ert hem och där fanns ingen plånbok men jag har hittat den 

hos en av era gäster ni hade igår, jag har nu satt fart på honom och han är på väg till 

dig nu. Öppna och ta emot när han kommer, adjö då”. Min släkting fick fram en fråga, 

hon undrade vad detta kostade? ”Tri dosor blir bra”, svarade han. Hon tackade och lade 

på. Efter en stund ringde det på dörren, många täta signaler. När hon öppnade stod en 

bekant där utanför och han hoppade och skakade hela tiden. ”Ta den, skrek han, ta den 

för Guds skull, ta den!!!”  Upp ur hans jackficka hoppade plånboken och föll till golvet. 

Min släkting böjde sig ner och tog upp den, alla pengarna var kvar. Då slutade mannen 

skaka och lutade sig, helt utmattad mot väggen. Han skrek rakt ut att han tagit deras 

plånbok och att han vaknat på morgonen av att en gammal man lutat sig över honom, 

viskande, ”Ve dig tjuv, nu ska du skake, spring och lämne pengerne tillbake” och sedan 

hade gubben försvunnit och han själv hann knappt få på sig kläderna förrän han börjat 

skaka och sedan förts mot dörren. Väl ute hade han fått sådan fart att det inte gått att 

hejda, inte förrän han var vid min släktings dörr och plånboken ramlat ut.  Ja vad var 

det egentligen som hänt? Min släkting blev så glad över att pengarna var tillbaka så hon 

morska till sig lite. ”Jo du, oss ska du inte försöka stjäla något från igen, för vi har kon-

takter ser du, farliga kontakter, så passa dig!” Sedan stängde hon dörren och leende 

ringde hon maken och berättade vad som hänt. Han visste mycket väl vem ”Kloka gub-

ben” var så han tyckte frun varit mycket modig. Glada över att ha fått tillbaka pengar-

na, ringde frun igen till ”Kloka gubben”. Jag vill tacka, sa hon, för att ni räddat våra 

pengar. Tre dosor snus är alldeles för lite betalt, låt oss få skicka en summa pengar 

istället. Som svar på detta, mumlade ”Kloka gubben” en stund och sen sade han, ”Nåja, 

säg fyre doser då, e ho nöjder anners då?” Min släkting tackade och sade att, de var så 

nöjda så men hur kunde han få sådan fart på tjuven? På det hade ”Kloka gubben” sva-

Kloka gubben 
av 

Rebecka Lejonbalk 
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rat att, han hade hjälpe ”sum vart i fart se”. Alltså hade han hjälp som kunde sätta fart 

på något/någon. Min släkting skickade tio dosor snus och tre hundra kronor som ersätt-

ning för den värdefulla hjälp de fått. Något tack eller så kom inte som svar från den 

Kloka gubben men några dagar senare hördes grytor hoppa i grytskåpet och då log min 

släkting och sa rakt ut i luften ”Ja varsågod, det var så lite så”.  

Kloka gubben finns tyvärr inte mer. Denna händelse utspelade sig under sjuttiotalet. Vid 

flera tillfällen hade min far och min morfar uppsökt ”Kloka gubben” och de var mycket 

nöjda med de svar de fått. 

 

Rebecka 

 

      Kloka gubben                

 

 

Loppishelg 
Hyr bord i Örträsk och sälj dina loppisgrejor eller 

hantverk eller annat 

Logen 13-14 juli mellan 1400—1800 

100 kr/bord för båda dagarna 

Anmälan till 070-282 00 02 eller ake@runnman.se 

  

Loppisbord på hembygdsområdet i samband med Örträsksjön Runt den 20 juli 

Hyr bord och sälj dina loppisgrejor eller hantverk eller annat 

Logen mellan 1000—1500 

50 kr/bord 

Anmälan till 070-282 00 02 eller ake@runnman.se 

mailto:ake@runnman.se
mailto:ake@runnman.se
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Go’ fika på Dalgården 
av  

Elsebeth Wälivaara 

Även denna sommar är vi tacksamma för att ni duktiga bagare/bagerskor bakar vete-

bullar och långpannekakor åt ÖIHF. Det behövs mer långpannekakor än bullar och vi 

kommer att behöva bröd till dans, midsommarhelgen, hembygdsdagen mm. 

Hör av er till Margareta Munther-Lindberg, Alex Lejonbalk eller Rebecka Lejonbalk. 

Har du gjort en vinds– eller garagerensning? 

Vill du skänka saker (men inte skrymmande eller kläder) till 

 

LOPPISEN 
 

på hembygdsdagen den 21 juli? 

 

Lämna då in dem i Erik Larsgården under  

torsdagen den 18:e juli 

mellan klockan 1600—1800 

 

eller kontakta Agneta Höglund på telefon 073-049 59 32 

 

TACK för ditt bidrag! 

 

Styrelsen för Örträskbygdens Intresse– och Hembygdsförening 



15 

 

Inför 28:e Örträsksjön Runt den 20 juli 2013 
av 

Ivar Söderlind 

Örträsksjön Runt i löpning med Örträsk Sportklubb som arrangör i anordnas varje år 

(premiär 1986) numera alltid i samband med hembygdsdagarna den tredje lördagen i 

juli. Ett hundratal elitlöpare och motionärer från hela länet brukar delta. Målet är belä-

get på östra sidan intill skolan och prisutdelningen äger rum under eftermiddagen på 

hembygdsområdet nere vid sjön samtidigt som det pågår en uppskattad loppmarknad 

intill eller i danslogen.  Män och kvinnor tävlar på kvartsmarathon, 10549 m (start i 

Västra Örträsk), motionärer och ungdomar 14-16 år löper, från och med 2011, 5 km 

(start i Fårberget), ungdomar 9-13 år springer 1500m (start vid Oxmyra) och för ung-

domar 8 år och yngre gäller 500 m.  

 

Tävlingar runt Örträsksjön har lång tradition 

Tävlingar runt Örträsksjön har anordnats långt innan Örträsksjön Runt i löpning startade 

1986. Redan 1940 deltog åtskilliga Örträskbor i hela Sveriges gångpropaganda 

"Riksmarschen" vars syfte var att hålla svenska folket i trim under en tid då krigshotet 

vilade över landet. Gångsporten i Örträsk hade sin verkliga höjdpunkt i slutet av 1950-

talet och början av 1960-talet. "Gång 1957-1958" var den stora gångpropagandan mel-

lan landets kommuner då man tävlade om vem som skulle bli bästa kommun procentu-

ellt till kommunens folkmängd och där Örträsk kommun i finaltävlingen placerade sig 

som tvåa. Örträskmarschen runt Örträsksjön (24 100 m) anordnades åren 1960 -1972. 

Start och mål var intill skolan på östra sidan. Ofta deltog Sveriges bästa gångare. Det 

sista året, 1972, deltog totalt 48 gångare, en deltagarsiffra som betraktades som ut-

omordentligt bra. Efter gångepoken anordnades åren 1975-1985 stafettlöpning för sex-

mannalag runt Örträsksjön (24 100 m) i regel med ett tiotal deltagande lag. 

 

Premiär för individuell löpning runt sjön 1986 

År 1986 var det, i långloppsvågens spår, premiär för Örträsksjön Runt i individuell löp-

ning med två sträckor: halvmarathon och kvartsmarathon. I det dåliga vädret med hård 

blåst, regn, 10 plusgrader och dessutom vägombyggnad på ett par kilometer av banan 

kom 29 löpare till start, 25 män på halvmarathon och två män och två kvinnor på 

kvartsmarathon. Benny Isaksson, Öråns SK, segrade på halvmarathon med mycket 

goda 1.12.10, före Kjell-Olov Österberg, Nordmalings IF, med 1.13.53. Det var dock 

nära att Benny missat starten. Han kom så sent att starten försenades en minut. Benny 

upprepade för övrigt segern året därpå. Från och med 1987 ingår Örträsksjön Runt i 

Västerbottens Grand Prix i långlöpning, vilket innebär att stora delar av länseliten alltid 

ställt upp. Fram till och med 1996 gällde halvmarathon som GP-distans för herrarna me-

dan kvartsmarathon har varit manlig GP-distans från och med 1997. I alla år har kvarts-

marathon varit GP-distans för damerna. Åren 1987-2003 anordnades minimaran (4.2 

km) för pojkar och flickor. 1999 infördes 1500 m för pojkar och flickor 12 år och yngre 

som redan första året blev en deltagarsuccé med 24 startande. Från och med 2001 kan 

ungdomar 8 år och yngre springa 500 m som också blivit en succé med som mest 29 

deltagare 2009! 

 
Deltagarrekordet är 116 löpare 
Redan andra året 1987 passerades 100-strecket i antalet deltagare (101). Totalt sju 

gånger har tävlingen haft tresiffrigt deltagarantal med som mest 116 löpare 2002. Efter 

en nedgång i antalet deltagare 1997 och 1998 (50 fullföljande båda åren) hade Örträsk-

sjön 1999 samlat 78 startande, år 2000 87 startande, 2001 86 startande, 2002 delta-

garrekordet 116 startande, 2003 89 startande, 2004 76 startande, 2005 57 startande, 

2006 66 startande, 2007 70 startande och 93 startande 2008. Flest segrar i Örträsksjön 

Runt har åttafaldiga totalvinnaren av Västerbottens Grand Prix Kristina Hugosson, Skell-

efteå IF, med sex Örträsksegrar på kvartsmarathon åren 1988-1998. Tre segrar var på 
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herrsidans halvmarathon har Melker Fredriksson, Öråns SK, (segrade 1988-1990) och 

Lars-Gunnar Skoog, Skellefteå IF, (segrade 1992-1994). Lars-Gunnar innehar banrekor-

det på sträckan med 1.11.00  noterat 1992. Flest segrar på kvartsmarathon för män, 

som blev GP-distans 1998, har Anders Hemmyr, Skellefteå IF/IFK Umeå, och Andreas 

Brodin, IKSU Friidrott, med fyra segrar var. Andreas vann senast 2007. Han var tvåa 

2008 och trea 2009. De senaste två åren har Kristoffer Österlund, IFK Umeå, segrat på 

herrsidan. Fyrfaldiga GP-ettan Jenny Jansson, Kattisavans IIF, dök upp i Örträsk 2009 

och vann därmed sin första seger i loppet. Sedan dess har det blivit ytterligare tre seg-

rar. Här följer summeringar av tävlingen från några år under 2000-talet.  
 

Landslagsmannen Alfred Shemweta i Örträsksjön Runt 2002 

Landslagsmannen Alfred Shemweta, Hässelby SK, segrade i Örträsksjön Runt 2002 med 

banrekordet på 34.31 på kvartsmaran. Närmaste konkurrenterna Kristoffer Österlund, 

IFK Umeå, och Håkan Stenberg, Skellefteå AIK, lyckades följa med de fem första kilo-

meterna men sedan blev de efter och var vid målet intill skolan några hundra meter ef-

ter. Alfred berättade att det var en trevlig bana fast backen uppifrån Öreälven tog en 

del på krafterna. Om det behövts hade han kunnat springa fortare. Anledningen till att 

han kom till Örträsksjön Runt var att han sprungit för Electrolux i Vindelälvsloppet och 

att chefen för bolaget Stefan Kembe har släkt och sommarstuga i Örträsk. Det var på 

hans inbjudan som Alfred nu kom till Örträsk. Tilläggas bör att även segraren i damklas-

sen Helena Hansson, Flemingsbergs IF, brukar tävla för Electrolux. Hon segrade nu två 

minuter före 2002 års GP-vinnare Jenny Jansson, Kattisavans IIF. 
 

Premiär för spurtpriser 2004 

Det blev favoritsegrar i 20:e upplagan av Örträsksjön Runt som avgjordes lördagen den 

17 juli. Förhandstippade Andreas Brodin, IKSU, Kristoffer Österlund, IFK Umeå, Anna 

Rahm, Rånäs 4H, Karin Harnesk, Skellefteå IF, och några till motsvarade förväntningar-

na och tog tätplatserna i loppet. Sommaren kom till Örträsk denna dag, solen sken och 

publiken myste i värmen. På kvartsmaran tog Andreas Brodin och Kristoffer Österlund 

täten. Strax bakom fanns landslagskvinnan Anna Rahm. Efter att ha följts åt större de-

len av loppet kom Andreas först i mål elva sekunder före Kristoffer. Precis som väntat 

vann meriterade Anna Rahm damklassen på nytt banrekord. Med tiden 38.26 förbätt-

rade hon Kristina Hugossons rekord från 1997 med 21 sekunder.   

– Det är en fin tävling i en skön och vacker terräng fastän backarna mellan 7 och 8 km 

är lite tunga, berättade en nöjd Anna Rahm som numera flyttat från Obbola till Uppsala. 

En nyhet i loppet var spurtpriserna vid "Tratten" med 2.5 km kvar till målet. Premiärvin-

nare blev Kristoffer Österlund och Anna Rahm. En nyhet var även sträckan 3000 m för 

motionärer och ungdomar (ersätter minimarans 4.2 km). Vi noterar även att Jakob 

Dahlgren, Örträsk SK, för andra året i rad vann pojkarnas 500 m och att Angelica 

Wiklund, IKSU, upprepade segern från 2003 på flickornas 1500 m.  Totalt var det 76 

tävlande, något färre än 2003. Det är enbart i flickklasserna som deltagandet minskat.  

Efter loppet hölls sedvanlig prisutdelning i strålande sol nere på hembygdsområdet vid 

sjön där alla fick priser. 

 
Imponerande prisbord 2006 

För tredje året i rad fick IKSU:s Andreas Brodin kliva högst upp på prispallen vid GP-

loppet Örträsksjön Runt. Han dundrade i mål på 35.30 efter en sololöpning från start till 

mål, dryga minuten sämre än hans eget banrekord från 2005. Knappa minuten efter var 

IFK Umeås Tim Kerro med klubbkamraten Daniel Pettersson på tredje plats ytterligare 

en minut efter. På kvinnliga kvartsmaran segrade Ulrika Bjuhr, Jalles TC, på 48.24 före 

Nina Bäckström, Bjurholms IF, med 51.06. Slutsegrarna Andreas och Ulrika vann även 

spurtpriserna vid "Tratten" med 2.5 km kvar till målet. Samtidigt som de första löparna 

på kvartsmaran korsade mållinjen vid Örträsk skola fick Siv Söderlund, Örträsk och de 

andra sanna motionärerna en välbehövlig dryckespaus vid Valdy Eliassons vätskekon-

troll på andra sidan sjön. Totalt i alla klasser deltog 66 löpare, vilket var nio fler än 

2005 men långt från deltagarrekordet 116 från 2002. 15 löpare kom från hemmaklubb-
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en Örträsk SK varav Håkan Eleblad på kvartsmaran tillhör de verkliga trotjänarna. Flest 

deltagare hade just herrarnas kvartsmara med 18 fullföljande. Vi noterar att det totalt 

var så många som 37 deltagare i ungdomsklasserna som sprang 500, 1500 eller 3000 

m. Timmen efter att siste löpare sprungit i mål var det prisutdelning nere på det vackra 

hembygdsområdet vid sjön. Som vanligt var det ett imponerande prisbord med priser åt 

alla löpare. I Västerbottens Folkblad kunde man i måndagens tidning läsa: ”Örträsksjön 

Runt går på en naturskön och kuperad bana i en vidsträckt inlandsby. Tävlingen har ald-

rig lockat de stora massorna … När VF-sporten lämnade Örträsk hade regnet börjat falla 

över bygden, byborna hade plockat in sina stolar och Örträsksjön Runt hade passerat 

revy för 21:a gången.” 

 

Mycket IFK Umeå 2008 

Det blev mycket IFK Umeå i Örträsksjön Runt 2008. Klubben vann både damklassen och 

herrklassen och i herrarnas tävling blev det IFK på de tre första platserna. Tony Berg-

lund heter herrsegraren och damsegrarinna blev Linn Sömskar. När löparna kom fram 

till Knösavägen efter fyra kilometers löpning var Tony Berglund och hans klubbkamrat 

Kristoffer Österlund ensamma i täten. De båda följdes tills det var cirka 500 meter kvar. 

Då lyckades Tony rycka till sig ett försprång som sedan gav honom segern med åtta se-

kunder. Trea blev Niklas Berglund, segraren från Viskaterrängen i Fredrika helgen in-

nan.  Segertiden blev 34.33 endast fyra sekunder från Andreas Brodins banrekord från 

2005. Linn Sömskar, skidtjejen från Röbäck och tävlande för IFK Umeå, var och hälsade 

på en kompis i Örträsk och fick plötsligt för sig att vara med. För henne blev det första 

GP-segern medan Tony Berglund tog sin 15:e. Ungdomsklasserna hade förhållandevis 

bra med deltagare och totalt fullföljde 93 löpare årets Örträsksjön Runt. Så många har 

det inte varit sedan 2003 då det också var 93 i mål i Örträsk. 

 

Banrekord och 107 deltagare 2009 

Det blev nytt banrekord igen för IFK Umeås Tony Berglund vid Örträsksjön Runt 

den 18 juli. Helgen innan hade han satt banrekord i Viskaterrängen i Fredrika och 

nu blev det rekord i Örträsk. Det nya rekordet lyder på 34.17 och det är tolv se-

kunder bättre än det gamla. Tvåa blev Tonys bror, Niklas, och det var han som 

skötte farthållningen några kilometer i början innan Tony efter cirka fyra kilometer 

gick upp i täten. Tony jagade sedan ensam mot mål och vann med en marginal på 

2 minuter 45 sekunder. Han berättade efter loppet att han siktat på banrekordet 

och att han nu efter sju sorger och åtta bedrövelser med skador känner sig åter-

ställd. Niklas däremot känner av den skada han har dragits med ganska länge men 

kunde ändå sno andraplatsen från IKSU:s Andreas Brodin. Två sekunder blev tids-

skillnaden mellan dem i mål. Fjärde man blev Lukas Borgemo, Vännäs, som är ett 

intressant löparnamn, som kommer allt närmare den absoluta länseliten. Jenny 

Jansson, Kattisavans IIF, vann som väntat damtävlingen och verkar vara helt utan 

konkurrens i länet. Hon hade hoppats komma under 40 minuter men nu blev det 

40.58 efter en resa på 90 mil dagen innan. Segermarginalen blev över fem minu-

ter och tiden är i alla fall en av de bästa som någon dam har gjort i Örträsksjön 

Runt. Totalt i tävlingen deltog 107 löpare. Det är inte långt ifrån deltagarrekordet, 

som lyder på 116 deltagare (2002). Tio ungdomar sprang 3 km, 16 sprang 1 500 

meter och 29 hade valt distansen 500 meter. 
 
Inga skrällar i Örträsk 2011 
Skrällarna uteblev även i 2011 års upplaga av Örträsksjön Runt. Loppets GP-

sträcka är en kvartsmara och den evigt unge Kristoffer Österlund, IFK Umeå, tog 

hem herrklassen på tiden 36.59 medan klubbkollegan Jenny Jansson vann dam-

klassen i överlägsen stil på tiden 39.29. 

Efter loppet berättade Kristoffer att han började lite avvaktande men lyckades 

rycka ifrån vid den sista långa utförsbacken ned mot bron över Öreälven. Formen 

känns väl inte på topp, men det här var en riktigt bra genomkörare. I mål var 

Kristoffer halvminuten före klubbkamraten Johan Sandberg. 
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Jenny Jansson menade att formen var på gång upp igen efter en lång förkylning 

och att det kändes bra. Det var roligt att springa i dag och hon satte nytt person-

ligt rekord på just den här banan. De båda segrarna drygade nu ut sina respektive 

ledningar i Västerbottens Grand Prix. 

Totalt deltog 91 löpare i tävlingens 26:e upplaga varav 44 på kvartsmarathon (33 

manliga och 11 kvinnliga löpare). Glädjande var också att så många som 28 ung-

domar (17 pojkar och 11 flickor) deltog i yngsta klassens 500 meter för löpare 8 

år och yngre. Stämningen var på topp och längs banan hade många bybor samlats 

för att titta och heja på löparna 

 
Väntade vinnare i Örträsksjön Runt 2012 

Spridda regnskurar gjorde luften fuktig och temperaturen behaglig för de 98 delta-

garna i 27:e upplagan av GP-tävlingen Örträsksjön Runt. För första gången testa-

des en femkilometersbana (endast 5 deltagare). I övrigt var tävlingen sig lik med 

IFK Umeås Kristoffer Österlund och Jenny Jansson som väntade vinnare av GP-

sträckans kvartsmarathon. Kristoffer tog vara på de fina förhållandena i loppet och 

gick ut hårt för att testa sig inför Barentskampen kommande helg och SM på halv-

marathon med start och mål på Stockholms stadion den 18 augusti. Han berättade 

efter loppet att han hållit ett bra tempo i början och i slutet av loppet men i lång-

backen efter bron över Öreälven gick det långsamt. Kristoffer segrade på goda 

35.22, och vann tävlingen för andra året i rad. Kristoffers bästa tid i Örträsk är 

34.41 från 2008 då han blev tvåa efter klubbkamraten Tony Berglund. 

För Jenny Jansson blev det tredje raka viktorian i Örträsk, denna gång efter en 

sjukdomspräglad uppladdning. Hon hade varit sjuk veckan innan och gick bara in 

för att ta sig igenom loppet. Segertiden blev ändå så bra som 39.57, vilket visser-

ligen är 28 sekunder sämre än hennes personliga rekordtid från i fjol, men en av 

de bättre damtiderna i loppets historia. Både Kristoffer och Jenny drygade nu ut 

ledningen i Västerbottens GP. 

I det nystartade femkilometersloppet drog Niklas Mannberg, Lulekamraterna, det 

längsta strået. Som god tvåa sprang Christoffer Fredriksson från Vännäs in. Han 

kallade sig själv en glad marathonmotionär på 40+ som tyckte det varit jätteroligt 

att vara med. Arrangörsklubben Örträsk SK gladdes åt en lyckad tävling där delta-

garantalet ökade med sju löpare från fjolårets 91 men var en bit ifrån deltagarre-

kordet 116 löpare från 2002. Prisutdelningen med hundratals löpare och anhöriga 

ägde som vanligt rum nere på hembygdsområden vid Örträsksjön, i år inne i dans-

logen på grund av regnskurarna.   

 
Här redovisas slutligen segrarna på huvudsträckan för män och kvinnor. 

Segrare 1986 – 2012 i Örträsksjön Runt   
Män, kvartsmarathon - 10549 m, start Västra Örträsk       Antal deltagare              
1986  Bengt Lövgren, Kågedalens SK  52.25                      2 

1987  Mats Andersson, Skellefteå AIK  36.36                  34 

1988  Kjell-Olov Österberg, Nordmalings IF  36.26               33 

1989  Kjell Hemmyr, Jalles TC  38.00                         37 

1990  Lars Emanuelsson, IFK Umeå  38.03               36 

1991  Sten Dahlbäck, Sandviks IK  38.03       41 

1992  Peter Bäcklund, IKSU  37.14        35 

1993  Bo Schefströn, Riviera FI  36.29        42 

1994  Anders Hemmyr, IKSU  35.44         22 

1995  Anders Hemmyr, IKSU  35.33         49 

1996  Gaber Beraki, IKSU  36.15         40 

1997  Mats Lundin, Skellefteå IF  35.43       23 

1998  Anders Hemmyr, Skellefteå IF  35.18       30 

1999  Ludvig Edman, Skellefteå AIK  35.41        40 

2000  Ola Torstensson, IFK Umeå  35.53        29 

2001  Ludvig Edman, IFK Umeå  34.42        21 
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2002  Alfred Shemweta, Hässelby SK  34.31      37 

2003  Anders Hemmyr, IFK Umeå  37.02       24      

2004  Andreas Brodin, IKSU Friidrott  35.56        25 

2005  Andreas Brodin, IKSU Friidrott  34.29      23 

2006  Andreas Brodin, IKSU Friidrott  35.30        18 

2007  Andreas Brodin, IKSU Friidrott  36.52       10   

2008  Tony Berglund, IFK Umeå  34.33       28 

2009  Tony Berglund, IFK Umeå  34.17 (banrekord)             40 

2010  Niklas Berglund, IFK Umeå  38.08        29 

2011  Kristoffer Österlund, IFK Umeå  36.54                            33 

2012  Kristoffer Österlund, IFK Umeå  35.22                                30     

 
Män, halvmarathon - 21097 m (gammal huvudsträcka)           Antal deltagare 
1986  Benny Isaksson, Öråns SK  1.12.10       25   

1987  Benny Isaksson, Öråns SK  1.12.17                 36 

1988  Melker Fredriksson, Öråns SK  1.13.18                34 

1989  Melker Fredriksson, Öråns SK  1.13.43               38 

1990  Melker Fredriksson, Öråns SK  1.14.12               29 

1991  Johan Sandberg, Öråns SK  1.18.05               14 

1992  Lars-Gunnar Skoog, Skellefteå AIK  1.11.00 (banrekord)    22 

1993  Lars-Gunnar Skoog, Skellefteå IF  1.12.39                25 

1994  Lars-Gunnar Skoog, Skellefteå IF  1.11.55               19 

1995  Örjan Gustavsson, Skellefteå IF  1.12.39               19 

1996  Daniel Ranneby, IFK Umeå  1.14.08                10 

1997  Tord Elveljung, FK Volvo  1.25.52                  4 

(halvmarathon har inte arrangerats efter 1997) 

 

Kvinnor, kvartsmarathon - 10549 m, start i Västra Örträsk      Antal deltagare 

1986  Katarina Levisson, Öråns SK  53.01           2  

1987  Maria Eriksson, Skellefteå AIK  42.34                  8 

1988  Kristina Hugosson, Skellefteå AIK  40.40       20 

1989  Maria Eriksson, Skellefteå AIK  44.20                15 

1990  Kristina Hugosson, IKSU  39.43                   9 

1991  Susanne Lundberg, Sandviks IK  41.31                10 

1992  Carina Lindgren, IFK Umeå  40.14                  9 

1993  Kristina Hugosson, Skellefteå IF  39.28                 6 

1994  Susanne Lundberg, Sandviks IK  40.14                 5 

1995  Kia Marklund, Skellefteå AIK  44.28               14 

1996  Kristina Hugosson, Skellefteå IF  40.14                 9 

1997  Kristina Hugosson, Skellefteå IF  38.47         4 

1998  Kristina Hugosson, Skellefteå IF  40.09                   5 

1999  Margareta Eriksson-Lif, IKSU  45.42                 7 

2000  Lotta Huselius, SLK Oxelösund  46.26                   8 

2001  Ida Thellenberg, IKSU  44.21                 10 

2002  Helena Hansson, Flemingsberg   42.37                 12 

2003  Karin Harnesk, Skellefteå IF  42.56               15 

2004  Anna Rahm, Rånäs 4H  38.26 (banrekord)    16 

2005  Karin Harnesk, Skellefteå IF  41.42                  7      

2006  Ulrika Bjuhr, Jalles TC  48.24                    6 

2007  Therese Bäckström, Bjurholms IF  43.52                  9  
2008  Linn Sömskar, IFK Umeå  46.51                12  

2009  Jenny Jansson, Kattisavans IIF  40.58                    10                     

2010  Jenny Jansson, Kattisavans IIF  41.04                    13     

2011  Jenny Jansson, IFK Umeå  39.29       11 
2012 Jenny Jansson, IFK Umeå  39.57                                19 
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Tätklungan passerar högsta punkten på västra sidan sjön under tävlingen 2011 med  

Örträsket i bakgrunden. Slutsegraren Kristoffer Österlund med nummer 7 på bröstet. 

Restaurang Pärlan 
Har öppet hela sommaren 

Måndag –fredag 0730-1400 

Dagens lunch serveras mellan 1100-1400 

 

Ann-Gerd kommer att fortsätta driva Pärlan 

fram till och med den 30 september 2013 

 

Med en önskan om en riktigt skön sommar till 

er alla 

 

Ann-Gerd, Rolf och Anitha 

Uthyrningsansvarig 
Om Ni vill hyra någon av lokalerna på hembygdsområdet, Dalgården, logen, bagarstu-

gan osv ska ni kontakta Rebecka Lejonbalk.  

Hon har telefonnummer: 076-104 14 23, och mailadress: rebeckalejonbalk@gmail.com 

 

Information om vilka lokaler som finns, kostnader, bilder mm finns på:  

www.ortrask.se/hembygdsföreningen/Hyra av hembygdsgården  
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Av utrymmesskäl återger vi endast själva verksamhetsberättelsen. 

Hembygdsföreningen Ekomuseet 

Lappmarksbyn Vargträsk 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 maj 2012 – 31 dec 2012 

Styrelse 

Ordförande  Elisabet H Lycksell 

Kassör   Anette Norberg 

Sekreterare  Jan Östen Sölvebrand 

Ledamöter  Håkan Eleblad 

   Gun Rehnman 

   Elisabeth Nilsson 

Antal medlemmar 

Antal medlemmar är 22 st, där Örträsk och Vargträsk Intresseföreningar ingår som två 

juridiska personer. Detta hindrar inte att enskilda medlemmar tecknar sig i hembygds-

föreningen. Förra verksamhetsåret var antalet medlemmar 24 st. 

Möten 

Styrelsen har haft ett par styrelsemöten under det drygt halva verksamhetsår som 

verksamhetsberättelsen täcker pga övergången till kalenderår istället för brutet verk-

samhetsår. Dessutom har styrelsen haft kontakter per telefon. 

Ansökningar/skrivelser m.m 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen, Lycksele, vilket 

beviljats, se nedan under bidrag. 

Artiklar i Vargträskbladet och Örträsk Allehanda 

Aktiviteter/Verksamhet 

Öppet hus i samband med Vargträskdagen 7 juli 2012. 

Guidade besök i utställningen under övriga juli månad som vanligt. 

Betesputsning av ekomuseets åkermark via ”fritidsbonde”. 

Framtagande av förslag till placering av en ny intressant utställning med skalenliga mo-

deller av gårdarna i Vargträsk, vilken Paul Karlsson arbetat fram. Lösningen blir att en 

del av den östra sidan av ladugårdsvinden görs i ordning som ett rum i rummet. 

Demontering och transport av golvplank från en ladugård i Inre Öreström till kornlogen. 

Utredning av olika försäkringsalternativ för ekomuseet, vilket resulterat i medlemskap i 

Västerbottens läns hembygdsförbund och försäkring genom förbundet till en lägre kost-

nad. 

Erhållna bidrag 

Verksamhetsbidrag har erhållits från kultur- och fritidsförvaltningen med 5000 kr. 

Årsbokslut 

Med verksamhetsberättelsen medföljer årsbokslut. 

 

Styrelsen vill tacka alla som arbetat och ställt upp för föreningen på olika sätt och fram-

för ett särskilt tack till Paul Karlsson, som aktivt arbetar för att utveckla ekomuseet och 

visualisera livet i Vargträsk under nybyggarepoken. 

Vargträsk 2013-03-15 

Styrelsen 

Elisabet Lycksell  Anette Norberg  Jan Östen Sölvebrand 

Ordförande   Kassör   Sekreterare 

Håkan Eleblad  Gun Rehnman  Elisabeth Nilsson 

Ekomuseets verksamhet 2012 
av 

Elisabeth Lycksell 
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Öppet i sommar 2013 
Lö 6 juli Öppet hus kl 14 - 16 under Vargträskdagen 

Sö 7 juli Öppet kl 12 - 16 

Sö 14 juli Öppet kl 12 - 16, ev med ett tema som affischeras 

Sö 21 juli Öppet kl 12 - 16, om vädret tillåter anordnas en slåtterdag 

Sö 28 juli Öppet kl 12 - 16, vi berättar om nybyggarlivet i Vargträsk 

Reservation för ändringar av teman. 

 

Obs! Övriga tider har Ekomuseet 

öppet efter överenskommelse, 

tel 073-083 08 59 eller 

070-667 84 93 

 

 

 

 
Trevlig sommar 
önskar 

Hembygdsföreningen Ekomuseets styrelse 
Ordförande Elisabet Lycksell 070-331 41 53, sekrete-
rare Jan Östen Sölvebrand 070-657 90 66, kassör 

Anette Norberg 0932-320 15, Elisabeth Nilsson 0932-
303 35, Håkan Eleblad 0932-302 00 och Gun Renman 
070-686 01 65 
 

Nya tag 

I sommar ska vi färdigställa logen och se över 

en del skavanker på våra byggnader. 

Vidare ska den östra sidan av ladugårdsvinden 

inredas som ett rum i rummet för att 

möjliggöra visning av den nya utställningen 

Paul Karlsson gjort, nämligen fina skalenliga 

modeller av gårdarna i Vargträsk. 

Ekomuseet 

Vargträsk 
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Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) har sett dagens ljus. 

Föreningarna i byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk har under de senaste 

åtta vintrarna gemensamt arrangerat pimpeltävlingar och siktar i framtiden på 

ett SM-arrangemang. 

– För att formalisera befintliga pimpeltävlingar, men också för att utveckla 

verksamheten så har vi bildat denna sportfiskeklubb, berättar ordförande Gun-

nar Eriksson om klubben som har tävlingsarrangemang och ungdomsverksam-

het som två hörnstenar. 

 

Storfiskar’n i Örträskbygden har arrangerats sedan 2006 och det med pimpeltävlingar 

tre lördagar på raken i nämnda tre byar. 

– Vi fortsätter självklart med det och har redan vissa funderingar framme vid 2015-års 

tioårsjubileum, berättar tävlingsledningens Sverker Jonsson, Jan Östen Sölvebrand och 

Rolf Wahlberg. 

Pimpeltävlingsarrangörerna i Örträskbygden nöjer sig dock inte med det. 

– Vi har dessutom en del andra idéer och uppslag och har därför organiserat oss och 

bildat denna klubb som nu också är med i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

(allmänt benämnt Sportfiskarna), berättar Elsebeth Wälivaara som är kassör i nybildade 

SPÖ, som Sportfiskeklubben i Örträskbygden förkortas till. 

De stora planerna för framtiden är att få arrangera SM i pimpelfiske om två, tre, fyra år. 

– Vi har ansökt om detta nu i juni månad och det med Lycksele kommun som samar-

betspartner, berättar Gunnar Eriksson. Vi har haft en mycket positiv dialog med kom-

munen sedan i fjol och är nu överens om tagen kring denna ansökan. 

Om och i så fall när det kan bli aktuellt står i dag skrivet i stjärnorna. 

– Vi har absolut ingen brådska, säger Åke Runnman, informationsansvarig i SPÖ.  

Det finns även andra tävlingstankar på framtidens agenda. 

– Varför skulle vi inte kunna ha gäddfisketävlingar, metartävlingar och specifika ung-

domstävlingar här i bygden, menar Rolf Wahlberg och Kenneth Edlund. 

– Vi har många idéer, nu gäller det bara att sortera begreppen och förverkliga detta allt 

eftersom. Vi ska dock självklart inte gapa över allt detta samtidigt. 

Det enda som hittills är klart är att SPÖ ansökt om att få arrangera SM i pimpelfiske vil-

ket brukar locka någonstans kring 700, 800 deltagare till två dagars tävlande. 

– Något som självklart skulle vara positivt på många sätt och vis för vår bygd, men 

också för hela Lycksele kommun, säger Gunnar Eriksson och fortsätter: 

– Viktigt kring vårt klubb-bildande är dock att poängtera att vi inte på något sätt ska 

konkurrera med andra föreningar, organisationer och verksamheter i bygden. Vi tror 

tvärtom att vi ska kunna bidraga till hela bygdens utveckling genom att vara aktiva och 

samarbeta med andra intressenter. Våra huvudpunkter är att arrangera tävlingar och 

rekrytera ungdomar, något som var tämligen vita fläckar i Örträskbygden före det att vi 

drog igång Storfiskar’n i pimpelfiske 2006. 

Organisatoriskt har SPÖ en interimstyrelse (se nedan), men också en stab på dryga 20-

talet personer från byarna Långsele, Vargträsk och Örträsk. 

– Denna stab och våra redan befintliga pimpeltävlingar är grunden till allt, utifrån det 

ska vi nu jobba vidare och självklart ser vi gärna att antalet intressenter, läs medlem-

mar, ska kunna bli trevligt många, avrundar Gunnar Eriksson. 

Interimstyrelse (fram till årsmötet 130820): Gunnar Eriksson, ordförande, Elsebeth 

Wälivaara, kassör, Jan Östen Sölvebrand, sekreterare, Kenneth Edlund, Åke Runnman 

och Rolf Wahlberg. 

Sportfiskeklubb bildad i Örträskbygden 
av  

Gunnar Eriksson 
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Några av alla de som är inblandade i SPÖ och Storfiskar´n. 

Jag önskar mig en Ängel 

Som ger mig av sin godhet 

Och visar mig vägen 

Så min vilsna själ kan få ro. 

                             Bobbo S 

AKTIVITETER I VARGTRÄSK 
 

21 juni klockan 1900 Allsång i midsommarkväll vid Grillkåtan 

 

6 juli klockan 1100 Vargträskdagen med servering, underhållning, loppis mm 

 

10 juli klockan 1800 Kyrkans sångkväll i Grillkåtan 

 

17 juli klockan 1800 Bingo i Grillkåtan 

 

VÄLKOMNA! 

 

Örträsk Handel och Bensin 
 

Öppettider: 
   Mån — Ons 09.00 — 17.00 

              Tors — Fre 09.00 — 18.00 
          Lör 09.00 — 15.00 

           Sön 12.00 — 15.00 
 

ATG Harry Boy 
Lotter 

Apotek 
Bensin 

 
Alla är välkomna och alla önskas en trevlig sommar! 
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Hon vann inte någon av de tre deltäv-

lingarna, men när pimpelarrange-

manget Årets Storfiskare i Örträskbyg-

den totalsummerades kunde Majvor Sö-

derlund från Västra Örträsk jubla. 
- Jag tror knappt att det är sant, jag 

skakar faktiskt av spänningen, sa Maj-

vor som var rejält överraskad över sin 

egen triumf. 
  
Trippelarrangemanget i Örträskbygden har 

genomförts under åtta vintrar, men det har 

näppeligen hänt att någon totalsegrare inte 

vunnit någon enskild deltävling av de tre 

som genomförs i byarna Långsele, Vargträsk 

och Örträsk. 
- Men det spelar ingen roll för mig, sa Maj-

vor som tappade en gädda i Vargträsk, drog 

upp en i Långsele vilket räckte till en tredje-

plats där och nu blev det fyra, fem små 

rackare vilka dock totalt inte vägde mer än 

47 gram. 
Detta räckte i alla fall till totalsegern och titeln ”Årets Storfiskare” vilken var värd 5.000 

kronor plus hederspris. 
- Jag hade ingen som helst vision att vara med och slåss om någon totalseger, men det 

här var självklart fantastiskt skoj och det inte bara för att jag uppskattar att det händer 

något här i bygden utan givetvis också för att det gick så bra, kommenterade Majvor 

som bor på andra sidan den stora Örträsksjön där finalen nu avgjordes. 
Totalt fick Majvor 870 gram över de tre tävlingarna och med det en marginal på 48 

gram ner till tvåan, fjolårets segrarinna Karin Nyström. Totaltrea blev Sune Eriksson 

från Vinliden. 
I sammanhanget ska självklart också nämnas att Majvors make Torleif 2009 totalvann 

Årets Storfiskare. 
Den här finalen var ”fiskfattig” och vanns nu av Joakim Ögren från Umeå på 228 gram, 

en abborre. 
- Jag var chaufför och fokuserade mest på att fotografera, jag är ju ingen fiskare, men 

plötsligt fick jag napp och så gick det så här, skrattade Joakim som aldrig tidigare varit 

med i en fisketävling. 
Blodad tand… 
- Njaa, kanske bättre att sluta nu när jag står på topp, sa Joakim och skrattade igen. 
I ungdomsklassen var det inget snack om vem som skulle totalvinna. 
Karim Königsson från Knaften har tidigare vintrar vunnit enskilda deltävlingar, men ald-

rig totalsegern. 
Nu vann Karim alla tre deltävlingarna och självklart totalt varför han kunnat räkna in 

6.500 kronor över tre pimpellördagar. 
- Pengarna ska jag spara till dess jag blir äldre och ska köpa en snöskoter, segerkom-

menterade Karim. 
Barnklassen för de upp till och med åtta år totalvanns av Love Nylund från Umeå, men 

denna dag var mycket unga Albin Mejtoft bäst. 
Arrangörerna av Årets Storfiskare summerade årets tre tävlingar med belåtenhet. 
- Vi har haft bra väder, fina isar och noterats för den totalt näst bästa deltagarsiffran 

sedan starten 2006, sa Rolf Wahlberg, tävlingsledare för Örträsktävlingen. 

Årets Storfiskare i Örträskbygden 
av  

Åke Runnman 

Totalsegraren i vuxenklassen i Årets Stor-

fiskare 2013 

Majvor Söderlund, Västra Örträsk 
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Fisketräff med Lycksele kommun 
Från vänster i främre raden: Sverker Jonsson, Långsele, Elsebeth Wälivaara, Örträsk, 

Greger Jonsson, Lycksele, Rolf Wahlberg, Örträsk 

Bakre raden från vänster: Karl-Göran Svalberg, Örträsk, Berndt Wahlberg, Vargträsk, 

fritidschefen Ulf Öhlund, Lycksele 

Bakom kameran Gunnar Eriksson, Vargträsk, som även han deltog i mötet 

Måndag - Fredag 9,30 - 17,00 

Torsdagar 9,30 - 18,00 

Lördag 9,00 - 13,00 

Öppethållande 

Tel: 0932-30015 

Vi är ombud för: 

Vi önskar alla en skön 

sommar! 

Gynna våra handlare. 

Handla lokalt så hjälper 

du till att hålla bygden 

levande 

Bastuflotten kommer att renoveras under 

2013. Arbetstimmar behövs. 

Ring Stefan på 070-365 30 02 

Bygghjälp sökes! Kan 

du avsätta en helg, dag, 

kväll för att hjälpa till att be-

vara byggnaderna. 

Ring Reidar 070-210 77 21 
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En rostig grind 
av  

Sonja Danielsson 

Ur Meloder, nynningar och melodejor 

Visor från Lappland 

2009 
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36:e upplagan av Västerbottens långlöpningsserie för både motionärer och elit. 

Tävlingsklasser för män och kvinnor, GP-medalj och utlottning av fina priser. 
  Man deltar i utlottningsdelen av GP oavsett vilken sträcka man springer i varje tävling. 
   För tävlingsregler se vidare i VFIF:s  tävlingskalender och på hemsidan www.vfif.se 

                                                              Foto: Leif Stening 
 

 
 

      Våromgången       Höstomgången 
GP 1 4 maj L Vännäs Halvmarathon 

Vännäs SK 
GP  9 20 juli L Örträsksjön Runt, 10,5 km 

Örträsk SK 
GP 2 18 maj L Stensele Runt, 10,5 km 

Stensele SK 
GP 10 21 juli L Orrböle Runt, 7 km 

Nyåkers IK 
GP 3 20 maj 

  
T Gammliaterrängen, 8 km 

Jalles TC Umeå 
GP 11 17 aug L Tavelsjö Halvmarathon, 

Tavelsjö AIK 
GP 4 3 juni A PRK1, 1500 m 

Skellefteå AIK FI 
GP 12 22 aug A DM-VDM, 10000 m 

Skellefteå AIK FI 
GP 5 20 juni A Nolia Cup 1, 5000 m 

IFK Umeå 
GP 13 24 aug T Röbäckskneget, 7 km 

Röbäcks SK 
GP 6 3 juli L Luspenlöpet, 10 km 

Storumans IK 
GP 14 8 sep L Umemilen 

IFK Umeå 
GP 7 6 juli L Lövångersloppet, 15 km 

Lövånger-Uttersjöbäcken AIK 
GP 15 14 sep T Salomon Trail Tour, 5 km 

Täfteå IK, Umeå 
GP 8 13 juli L Viskaterrängen, 15 km 

Fredrika IK 
GP 16 22 sep A Umeå Öppna, 5000 m 

IFK Umeå 
        GP 17 12 okt L Umemaran 

Jalles TC Umeå 

 

www.vfif.se 

Västerbottens 
Friidrottsförbund 

http://www.vfif.se
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           ÖRTRÄSKBYGDENS INTRESSE & HEMBYGDSFÖRENING   

 VERKSAMHETSPLAN 2013 

Verksamhetsperioden april - september 

 

Löpande under året kommer vi att jobba tillsammans med Tillväxt och planeringsutskot-

tet i Lycksele kommun med handlingsplan för Örträskbygden. 

Leader Lapplandprojektet har förhoppningsvis beviljats och vi söker en projektledare 

för att genomföra detta inflyttnings- och turistprojekt under året. 

Årsmöte 7 april 

Fikaförsäljning i samband med pimplingstävlingen den 13 april i samarbete med fis-

kevårdsföreningen. 

Fikaförsäljning i samband med draghundstävlingen Örträskdraget 23 februari i 

samarbete med Dra mig baklänges.  

Traditionellt valborgsmässofirande på hembygdsområdet planeras till 30 april. 

Nationaldagen 6 juni hålls öppet med servering kl 12.00-15.00 

Midsommarafton 21 juni hålls öppet med servering kl 12.00 – 15.00. Lekar och dans 

för barnen kommer att anordnas i samarbete med lokala spelmän.  

Midsommardagen 22 juni: Dans för gammal som ung anordnas i logen 21.00 – 02.00  

Serveringstält med Brännlands värdshus middagsbuffé från kl 18.00. 

Dansbandet Umbrella i logen och i restaurangtältet coverbandet Riff Raff Ruff  

23 juni Traditionell mogendans på logen kl 18.00 -23.00 

Under juli månad hålls öppet dagtid med servering kl 12.00 – 15.00 två dagar i veck-

an. När Dalgården är uthyrd inställs öppethållandet och detta meddelas på anslag vid 

vägskylten. Loppis planeras i logen under helgen 12-14 juli. 

Loppmarknad anordnas lördagen den 20 juli samma dag som löpartävlingen Örträsk-

sjön Runt. 

Hembygdsdagen firar vi söndagen den 21 juli med underhållning och aktiviteter. 

Surströmmingsfest i augusti. 

Augusti/september Skördemarknad i samverkan med lokala råvaruproducenter. 

  

Kurser och föreläsningar kan komma att inplaneras under året.  

 

Reparationsarbeten som planerats och ännu inte genomförts 

Utvändig målning av Erik-Lars gården. Fasadrenovering samt invändig målning i ett av rum-

men i av Erik-Lars gården. Bagarstugans grundstenar har gett efter i ena hörnet och gjort att 

golvåsen släppt i sitt fäste.  

 

Utvändig målning av logen. Inbokat samarbete med Bjurholms idrottsförening för att ge-

nomföra detta med hjälp av fotbollsungdomarna. 

 

Då sökandet av pengar till reparation av Dalgårdens kök hittills har resulterat i 150 000 kr i 

bygde- och avgiftsmedel från Lycksele kommun, så är planen att under hösten starta  renove-

ringen med de medel vi lyckats spara ihop under de senaste åren. Detta för att se till att ska-

dorna inte blir ännu mer omfattande. 

 

Örträsk 2013-03-25 

Styrelsen för Örträskbygdens intresse- & hembygdsförening 

Anna Börjesson ordförande 
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AKTIVITETER 2013 
JUNI 

6 juni 
Nationaldagen firas på Dalgården med servering kl 1200—1500 

21 juni 
Midsommarfirande på hembygdsområdet kl 1200—1500 

22 juni 
Midsommardagsdans med restaurangtält 

23 juni 
Mogendans—Ola&Jag spelar mellan kl 1800—2200  

29 juni 
Loppis runt sjön 

 
JULI 

Servering tisdagar och onsdagar kl 1200—1500 Dalgården 

12-14 juli 
Loppishelg på hembygdsområdet 

20 juli 
Loppis på hembygdsområdet 

Örträsksjön Runt 
21 juli 

Hembygdsfest med teater ”När greven kom till byn” 
 

AUGUSTI 
17 augusti 

Surströmmingsfest kl 1900. Surströmming, potatis, hembakt tunnbröd 
och dans efteråt 

 
Ytterligare aktiviteter finns att läsa om på  

www.ortrask.se/aktiviteter 

Redaktionens kontaktpersoner:  

Cia Landström, 0932-303 14     

clandstrm@gmail.com 

Åke Runnman, 070-282 00 02 

ake@runnman.se 

Linda Öhrman, 0932-301 14 

lindelin@passagen.se 

Medlemsavgift:  

Fullt betalande medlem: 150 kr/år 

Bankgiro: 5374 - 3753 

 

GLÖM INTE att skriva ditt namn och 

adress på inbetalningen! 

Manusstopp 

Redaktionellt material är alltid välkommet. Maila gärna ditt bidrag 

som en word-fil till våra kontaktpersoner. Det går också bra att 

lämna in handskrivna bidrag.  

Manusstopp är 15 maj för sommarnumren och 15 november för 

vinternumren.  

För stavfel och andra misstag ansvarar Tryckfelsnisse. 


