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Nu drar det ihop sig, sommaren kommer 

mot oss med stormsteg. 

Planeringen för grävningen av bredband till 

byn är långt gången och köket på Dalgår-

den städas för fullt och är snart klart. Taket 

på Dalgården ska bytas och vår loge är ny-

målad. 

En ny broschyr för bygden har gjorts ge-

nom projektet och sista helgen i maj kom-

mer vi att representera Örträskbygden på 

Utemässan i Lycksele. 

Vi har genom projektet fått ett helt nytt 

samarbete tillsammans med Långsele som 

vi verkligen gläds åt. Driver vi saker till-

sammans tar vi oss längre. 

I stort sett varje helg under sommaren är 

Dalgården bokad med start sista helgen i 

maj.  

Blandat släktträffar, bröllop, FINNSAM-

konferens, midsommarfirande, hembygds-

firande och loppishelg. Så hör av er snart 

om ni har planer på att hyra. 

Jag vill i denna ledare passa på att tacka 

alla som hjälpt till i föreningen under vå-

ren. Ingen nämnd och ingen glömd. Bygg-

nationer, takläggning, städning, sortering, 

projektarbete, avverkningar, bredbandsför-

beredelser etc. Listan kan göras lång. 

Det har hänt mycket denna vår och det 

hade inte varit möjligt utan er alla. 

Jag tycker att vi ska ta denna sommar och 

se möjligheterna vi står inför. Denna höst 

ska vi enligt planen ha bredband i byn. Vad 

öppnar det för nya dörrar för vår bygd?  

Vi ses i sommarsolen! 

 

 

 

 

En glad sommar önskar 

vi från styrelsen er! 

 

 

Anna Börjesson har  

ordet 

Ordföranden har ordet 2 

Förskolan Öringen 3 

Södra FiberLänken 4 

SM i pimpelfiske 4 

Gustaf Evert Jacobsson 5 

Restaurang Pärlan 8 

FINNSAM-konferens 8 

Vävstolar bortskänkes 9 

Renoveringen på Dalgården 9 

Vid en välta 10 

Gamla skolan blir som ny 11 

Gamla församlingshemmet i Örträsk 13 

Sommaraktiviteter i Vargträsk 14 

Örträskbrev 15 

Bonuspredikan i midsommartid 17 

Loppis runt sjön 21 

Storfiskar’n 22 

SPÖ-information 23 

Projektet Örträskbygdens framtid 24 

Marknadslif i Örträsk 24 

Marknaden i Lycksele 25 

Jakt i olika former 26 

Utemässan i Lycksele 27 

Midsommardagens dans 28 

Västerbottens Grand Prix i långlöpning 29 

Ekomuseet Vargträsk 30 

Föreningsverksamhet 31 

Aktiviteter 32 



3 

 

Förskolan Öringen 

av 

David Henriksson 

 

 
En, sedan många år, återkommande aktivitet på förskolan/fritids Öringen är att vi på 

skärtorsdagen samlas och går påskkärring. Även lediga barn är välkomna, att i förälders 

sällskap, delta. Vi samlas på förskolan och sminkar samt klär ut oss. Sedan vandrar hela 

följet till affären och Öregården. Där sjunger vi några sånger och visar upp oss. För-

hoppningsvis får vi även med oss något gott till Blåkulla. 

Vi i personalen tycker detta är jättekul. Extra roligt är det när vi blir så här många barn 

och föräldrar. Visst är vi riktigt söta! 

Förskolan/fritids har i dagsläget 13 inskrivna barn. Ytterligare 2 kommer att börja inom 

en snar framtid. 

Efter en, ganska tråkig, vinter hoppas vi nu på en härlig sommar med mycket sol och 

bad! 

Trevlig sommar önskar alla barn och personal på Öringen! 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för att stödja den/de föreningar ni vill ge ert bi-

drag till. Kom också ihåg att skriva ert namn och adress i samband med inbetalningar-

na. Avgifter och kontoinformation hittar ni på www.ortrask.se under Information. 
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Södra FiberLänken 

av 

Åke Runnman 

Arbetet med Södra FiberLänken går framåt så tillvida att vi 

har fått 120 fastigheter som vill ansluta sig. Vi har gjort klart 

med berörda fastighetsägare om marktillträde. Vi har nästan 

gjort klart vilken sträckning huvudledningen ska ha. Vi håller 

på med att sprida utsättningspinnar så vi ska veta var fastig-

hetsägarna vill ha in fibern i sina fastigheter. Vi väntar på att 

de slutliga ritningarna ska bli klara från Lyckseles sida så vi 

kan börja anlita entreprenörer och begära utsättning av el-, 

telefon, vatten, avloppsledningar samt få reda på var jord– 

och bergvärme finns nergrävd. 

Det är fortfarande omöjligt att säga vad den slutliga kostnaden kommer att bli eftersom 

vi nog kan räkna med att några som tidigare inte önskat anslutning ångrar sig, dvs det 

beror på hur många som ansluter sig och då vi inte vet den exakta slutgiltiga dragning-

en. Naturligtvis är det också helt omöjligt att nu kunna avgöra vad en eventuell fram-

tida anslutning kommer att kosta, men en grov uppskattning kan vara en fördubbling av 

kostnaden för en anslutning i dag. Detta eftersom man där står ensam med kostnader-

na för grävning, material och anslutning. 

SM I PIMPELFISKE TILL ÖRTRÄSK 2016 
 Om knappt två år, 9-10 april 2016, kommer SM i pimpelfiske att arrangeras i Lycksele 
kommun med Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) som officiell arrangör. 

– För oss är det här självklart en mycket härlig och stimulerande utmaning, säger Åke 

Runnman, informatör i SPÖ, om det evenemang som då kommer att prägla bygden. 

Beräkningarna säger att 600 till 700 deltagare från i princip hela riket kommer till de två 
dagarnas tävlande där lördagen handlar om kamp om de individuella SM-medaljerna me-

dan söndagen ägnas åt lagtävlingen. 

– Dessutom ska vi under dessa två dagar även arrangera alternativa tävlingar för de som 

inte är med i båda dagarnas SM-tävlande, berättar Runnman. 
Lycksele blir centralort för SM:et och kommunen var också med som samarbetspartner 

redan från ansökningsförfarandet. 

– Även för kommunen är det här SM-
klartecknet ett glatt besked och helt enligt 

våra intentioner att locka fler besökare till 

kommunen, menar fritidschefen Ulf Öhlund. 

Det är i dagsläget inte fastställt vilka fiske-
vatten som ska användas. 

– Nej och det är ingen direkt brådska, men 

vi kommer självklart att redan denna som-

mar inventera och planera kring just tänk-
bara tävlingsvatten, säger Rolf Wahlberg, 

SPÖ. 

SM I PIMPELFISKE 

av 

Åke Runnman 

Representanter för Lycksele kommun och SPÖ träffa-
des i Lycksele för att berätta om SM i pimpelfiske. 
Frv Åke Runnman, SPÖ, Ulf Öhlund, Lycksele kom-
mun, Jan Östen Sölvebrand, SPÖ, Rolf Wahlberg, 
SPÖ, Greger Jonsson, Lycksele kommun och Gunnar 
Eriksson, SPÖ. Foto: Örjan Holmberg  
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Gustaf Evert Jakobsson från Västra Örträsk – svensk lagmästare på skidor 

Tidigare har jag skrivit i ÖA om skidåkaren Harald Eriksson och kastaren/

tyngdlyftaren Eugen Jonson, båda från Örträsk, som blev svenska mästare för 

drygt 60 år sedan. Men byns förste svenske mästare är Gustaf Evert Jakobsson 

från Västra Örträsk. Det kände jag inte till förrän vår närmaste granne i Ör-

träsk, Karin Svensson, född Jakobsson, uppmärksammade mig på att hennes 

farbror under 1920-talet varit en duktig skidåkare. När jag kollade upp fann 

jag att Gustaf år 1923 blev svensk lagmästare på skidor för IFK Umeå 

(tremannalag) och samma år även lagsegrare i Vasaloppet.  

 

Gustaf Evert Jakobsson (1895-1975) föddes och växte upp på Gammnäset i Västra Ör-

träsk i en syskonskara på 12 barn under fattiga förhållanden. Fadern hette Jakob Ja-

kobsson (1870-1945) och var torpare. Modern hette Hulda Kristina (1872-1955) och 

hette Hällgren som ogift. Gustaf gifte sig 1923 med Hildur, född Sundvall (1896-1980) 

från Arvidsjaur och de fick sonen Kjell 1924. Efter att han utbildat sig till skogsfaktor 

flyttade Gustaf till Jörn där han sedan var bosatt resten av sitt liv.  

 

Tvåa vid skidtävling i Hällnäs 1922 

Åren 1921-1922 utbildade sig Gustaf på Skogsskolan i Hällnäs där han, enligt de uppgif-

ter jag fått, gick i ”Kolarskola” och studerade som nämnts till skogsfaktor. Vid denna tid 

segrade han vid en tävling i kulskytte och tävlade under 1922 för nystartade Hällnäs 

Skidklubb (bildades i februari 1922). Redan i början hade klubben en livlig verksamhet 

med 138 medlemmar, varav ungefär en fjärdedel skolbarn. Vid skidklubbens tävling på 

30 km den 19 mars 1922 blev Gustaf tvåa bland 32 startande. Segrade gjorde den 

framgångsrike skidåkaren Anton Stenberg (Vasaloppstvåa 1924) som vid denna tid täv-

lade för Lycksele IF. Antons segertid var 2 tim 9 min och 45 sek medan övrigas tider 

inte redovisas. I ”På skidor 1923” framgår att loppet avgjordes i 28 minusgrader i segt 

före med nysnö i spåret. 

Jag har ingen uppgift om att Gustaf Jakobsson deltog i någon av de tävlingar som Ör-

träsk Idrottsförening (bildad 1922) arrangerade i Örträsk under de närmaste åren utan 

han verkade koncentrera sig på några större tävlingar. 

 

Svensk lagmästare på skidor 1923 

1923 var alltså året då Gustaf tillsammans med sina 

klubbkamrater i IFK Umeå, John Lindgren och Anton 

Stenberg, blev svenska lagmästare på skidor 30 km vid 

SM i Härnösand och även lagmästare för distriktslag 

(Västerbotten). Loppet avgjordes söndagen den 25 feb-

ruari på en envarvsslinga i stark kyla och blåst. John 

Lindgren, från Hedlunda utanför Lycksele (tävlade för 

IFK Umeå fram till 1926 då han gick över till Lycksele 

IF) gjorde ett suveränt lopp och vann på 1:57:53, 

drygt 3 minuter före Sven Utterström från Bodens BK. 

Johns SM-tid överträffades för övrigt inte förrän 1941 

då SM avgjordes i Umeå. På en fin 10:e plats i Boden 

1923 kom Gustaf Jakobsson med tiden 2:06: 02 och 

strax efter på 11:e plats Anton Stenberg (2:06:15). 

Lagguldet räddades till IFK Umeå med endast 33 se-

kunders marginal före Bodens Bandyklubb. Totalt del-

tog 147 skidlöpare och Gustaf slog många av den ti-

dens storåkare.  

 

Gustaf Evert Jacobsson 

av 

Ivar Söderlind 

Segerplaketten från SM på 30 km 1923 
då IFK Umeå tog hem lagsegern .  
Foto: Ivar Söderlind 
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Lagsegrare i Vasaloppet 1923 

Redan veckan efter lagsegern vid SM blev Gustaf Jakobsson lagsegrare för IFK Umeå i 

det andra Vasaloppet den 4 mars 1923. Tillsammans med Anton Stenberg och John 

Lindgren fick han ta emot den eftertraktade Kungapokalen. De tre vann lagguldet med 

tiden 20:12:19, nära nio minuter före Dala-Järna IK. Bland 158 fullföljande slutade 

Örträsksonen på 13:e plats med tiden 6 timmar och 48 minuter jämnt, två placeringar 

före fjolårssegraren Ernst Alm från IFK Norsjö. Först i mål var fjolårstvåan Oskar Lind-

berg, IFK Norsjö, med tiden 6:32:41. Det var drygt timmen bättre än Alms vinnartid 

från Vasaloppspremiären 1922. Anton Stenberg åkte in på femte plats (6:42:08) och 

John Lindgren blev sexa (6:42:11). Dagen innan loppet hade det snöat en hel fot men 

vid starten kl 6.00 på söndagsmorgonen var det upphållsväder, 8 köldgrader och fint 

före.   

 

Ståtlig prissamling 

I Västerbottens-Kuriren kan man läsa att IFK Umeås framgångsrika skidlöpare i norr-

gående tåg dagen efter Vasaloppet förde en ståtlig prissamling upp till Västerbotten. 

IFK Umeås segrande lag fick förutom konungens vandringspris (Kungapokalen) också 

vandringspriset ”Zorns minne” och löparna i laget diplom. Dessutom fick de främsta 

individuella priser enligt givarnas föreskrifter. Gustaf Jakobsson erhöll ”landshövding 

Kvarnzelius hederspris”. Med sig hem hade de också lagpriserna för SM-insatsen veck-

an innan Vasaloppet då IFK Umeå tilldelades ”Generalkonsul Hagströms vandringspris” 

och tidningen ”Ljusnans vandringspris” till bästa distriktslag. 

Efter insatserna vid SM och i Vasaloppet sammanfattade Västerbottens-Kurirens skri-

bent: ”Det anses allmänt att Umeå IFK:s löpare torde vara det kraftigaste lag man kan 

få se. Bästa distrikts- och föreningslag på 30 km och bästa lag på 90 km (Vasaloppet).  

Det är äkta, sega och seniga västerbottningar.”  

I VK kunde man vidare läsa att biograferna Imperial och Odeon i Umeå under följande 

vecka ”visade den svenska idrottens största kraftmätning och de västerbottniska skid-

löparnas dubbeltriumf. De synnerligen lyckade bilderna lockade stora folkskaror till de 

nämnda biograferna.”  

 

Deltog vid SM på skidor i Filipstad 1924 

Även 1924 deltog Gustaf vid SM (Vinterspelen) som avgjordes i Filipstad den 19 febru-

ari. Detta år verkar han inte ha varit lika vältränad som året innan och hamnade 

längre ned i resultatlistan på 30 km. Bland totalt 122 deltagare kom han på 40:e plats 

med tiden 2:47:56 drygt 25 minuter efter segraren Ragnar Gustafsson, Säfvsnäs IF. 

John Lindgren, IFK Umeå, slutade på andra plats endast 37 sekunder efter segraren. 

IFK Umeås lag, där även Anton Stenberg och Oscar Bång ingick, kom tvåa på 7:27:47, 

förargligt nog endast 20 sekunder efter segrarna Bodens Bandyklubb med Sven Utter-

ström i laget. I ”Svensk Skidsport” framgår att det kvällen innan loppet var full snö-

storm som upphörde strax efter midnatt. Vid starten kl 9.00 på morgonen hade det 

klarnat upp och var 7-8 grader kallt. Banan var något av det värsta som löparna upp-

levt. Den var snårig och risig och ”det syntes märken i ansiktet på många löpare efter 

de snärtar de fått av kvistar och grenar under loppet”. Det fanns besvärliga stigningar 

på något hundratal meter och kilometerlånga utförslöpor och ”många av löparna 

gjorde mer eller mindre vådliga kullerbyttor under de hisnande färderna utför.”  

 

Vasaloppet 1924 

Också i det tredje Vasaloppet 1924 fanns Gustaf Evert Jakobsson med på startlinjen 

vid Vasastenen i Sälen, denna gång i 15-gradig bister kyla. Detta år platsade han inte 

i IFK Umeås segrande tremannalag utan slutade på 43:e plats (7:26:19) bland 108 

fullföljande med tre skidåkare från IFK Umeå före sig i resultatlistan. Efter ett taktiskt 

perfekt lopp segrade IFK Umeås John Lindgren med tiden 6:53:26 före klubbkamraten 

Anton Stenberg (6:55:14) och med lagets tredje man Oscar Bång på 10:e plats 

(7:02:21). Vilken fantastisk succé för IFK Umeå som vann lagtävlingen drygt åtta mi-

nuter före Bodens BK och för andra året i rad fick ta emot Kungapokalen.  Detta lopp 



7 

 

var lite speciellt för Gustaf då han strax efter målgång fick reda på att han blivit far och 

att hans hustru Hildur nedkommit med en välskapad son. 

Jag har inga uppgifter om att Gustaf Jakobsson fortsatte att tävla på skidor efter 1924. 

Helt säkert är att han inte någon fler gång deltog i Vasaloppet eller vid SM på skidor. 

 

Källor 

Förutom skriftliga källor från 1920-talet som ”Västerbottens-Kuriren” och årsboken 

”Svensk Skidsport” har muntliga uppgifter till denna artikel kommit framför allt från 

Gustaf Evert Jakobssons sonhustru Ulla Jakobsson via Gustafs systerdotter Märta Ädel.  

Även Gustafs systerson Göte Edvinsson, Västra Örträsk,  och brorsdotter Karin Svens-

son, Örträsk, har lämnat värdefull information. 

Från vänster: Anton Stenberg, John Lindgren, Gustaf Jakobsson och Oskar Bång, IFK 

Umeå, efter Vasaloppet 1923. Foto i Länsmuseet. 

Aktuell information om det som rör Örträskbygden hittar ni 

enklast på www.ortrask.se. 

Ytterligare en sida som kommer att innehålla information om 

sevärdheter, aktiviteter mm. med inriktning mot besökare uti-

från finns på www.vackradalen.se. 

Denna sida är under utveckling. 

Välkomna! 
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Restaurang Pärlan sommaren 2014 
 
Öppettider:  23 juni - 8 augusti är restaurang Pärlan öppen mellan 0730 - 1400 

 

Lunch serveras 1100 - 1330 måndag till fredag. Se meny på 

www.ortrask.se. Kaffe, fikabröd och smörgåsar serveras från 

0730. 

 

Kontakta mig gärna för beställningar såsom till bröllop, fester,  

smörgåstårtor, tårtor och catering på 070-233 24 51. 

 

Välkommen in! 

 

Anneli med personal.  

FINNSAM-konferens 

av 

Åke Runnman 

Under månadsskiftet maj/juni avhölls FINNSAM:s vårkonferens 2014 i Örträsk. 

FINNSAM, som betyder ”FINNbygder i SAMverkan”, är ett nätverk öppet för 

alla med syfte att underlätta samarbete, forskning och samordning av finn-

skogsaktiviteter.  

Konferensen började redan på torsdagskvällen med 

en mycket uppskattad musikstund i Örträsk kyrka 

där Eva Lycksell och Magnus Olsson, båda Lycksele, 

sjöng och spelade visor av flera av våra stora låtma-

kare eller vad sägs om Olle Adolphsson, Dan Anders-

son, Povel Ramel, Birger Sjöberg, Beppe Wolgers 

med flera och där Eva på ett fint sätt mellansnack-

ade om farfar som ”sjöng för koen i laggårn” så de 

skulle mjölka bättre. De avslutade med en Van Mor-

rison-låt och därefter fick de som ville lyssna till 

Evens Löfgren, vaktmästare, som berättade och vi-

sade kyrkan från källare till kyrkklockorna och svarade på allehanda frågor på ett kun-

nigt sätt. 

Fredagen var avsatt till föreläsningar nere på Dalgården och där samlades drygt 60-talet 

nyfikna åhörare för att lyssna på initierade föreläsare som tex Maud Wedin, Margot 

Elfving, Gudrun Norstedt, Anette Norberg, Jan Myhrvold, Maarit Kalela-Brundin och Tord 

Eriksson som alla bidrog till att sprida sina kunskaper inom sina respektive områden. 

På lördagen satte sig deltagarna i en buss för att göra en resa från Örträsk över Knaf-

ten, Kattisavan, Rusele och Gammplatsen i Lycksele för att ytterligare höja kompeten-

sen kring de skogsfinska nybyggarnas ut-

bredning i vårt län. 

Söndagens årsmöte för FINNSAM hölls på 

restaurang Pärlan och därefter återstod en 

lång bussresa neråt Sverige till bussens slut-

destination, Karlstad. 

En mycket uppskattad tilldragelse i bygden 

och för de besökande från alla delar av vårt 

avlånga land vilket märktes på de positiva 

kommentarer som lämnades. 

 
Jan Myhrvold inför andäktiga åhörare. 

http://www.ortrask.se
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Vävstolar bortskänkes 
av 

Åke Runnman 

Renoveringen av köket på Dalgården är 

klar. 

Efter ett idogt arbete under vintern av Rolf 

Wahlberg och Reidar Lindberg är nu renove-

ringen av köksdelen avklarad. Nu återstår en 

del arbeten på övervåning och läggning av 

nytt yttertak samt brädfodring av norra ga-

veln. Fortfarande finns möjligheten för de 

som har en stund över att kontakta Rolf eller 

Reidar och tala om när och med vad ni vill 

hjälpa till med. 

Rolf— 070-287 65 22 

Reidar—070-210 77 21 

Eftersom den tidigare så verksamma vävstuguföreningen nu har lagt ner sin verksam-

het finns ett antal vävstolar i gamla skolan. Vävstolarna, sju stycken, är av varierande 

ålder, bredd och skick.  

Först till kvarn har flest alternativ att välja på. Ta chansen att skaffa er en fin vävstol 

och hjälp föreningen att tömma den gamla skolan. 

Om någon är intresserad av en vävstol kan ni kontakta Åke Runnman, 070-282 00 02 

eller mail: ake@runnman.se. 
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Vid en välta 
av 

Sonja Danielsson 
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Gamla skolan blir som ny 

av 

Ivar Söderlind 

saxat ur Västerbottens Folkblad den 16 september 1960 

 

Örträsks gamla skola som har 80-85 år - minst – på taknocken håller som bäst 

på att renoveras, ja, inte bara det; den skall byggas ut också. Det betyder nu 

inte att samtliga 112 skolbarn kan flytta in i de nya fina lokalerna. Men barnan-

talet sjunker och om ett par år räknar man med – om nu prognoserna håller – 

att skolan skall kunna rymma samtliga skolbarn inom Örträsk och de förhyrda 

lokalerna i ett bönhus skall bli obehövliga. 

 

Och vad gör man nu åt den gamla Örträskskolan, som under årens lopp hyst så många 

bygdens barn inom sina stockväggar? Först och främst kommer den att rymma fler 

klassrum. Tidigare var det bara bottenvåningen som innehöll klassrum plus, för att ci-

tera rektor Torsten Nilsson, ”mycket provisoriska barnbespisningslokaler”. Rektor Nils-

son betonar i sammanhanget vilket utomordentligt gott arbete personalen vid bespis-

ningen utfört i dessa lokaler. 

Nu byggs skolhuset om på så sätt att, för att nu börja uppifrån, övre våningen får två 

klassrum och nedre botten två klassrum, slöjdsal, bibliotek och lärarrum. Det blir på 

bottenvåningen vidare två verkrum och två materialrum. Vad det gäller klassrummen på 

övre våningen får de ett för en skola något 

originellt tak. Det blir nämligen snedtak åt 

båda hållen och med synliga åsar. 

I den nya byggkroppen 

som byggs ihop med gamla skolhuset blir 

det en stor lokal som skall tjäna dels som 

matsal för barnbespisningen och dels som 

gymnastiksal.  Där blir det också bastu och 

den liksom gymnastiksalen är det meningen 

att allmänheten skall få nyttja. Ett populärt 

beslut, ingen tvekan om den saken. Värme-

centralen placeras också den i nybyggnaden 

liksom arkivet.  

En ny skola i Örträsk skulle ha kostat minst 

700 000. Den lösning man nu håller på att 

realisera har kostnadsberäknats till 300 

000. Som synes en ganska nätt besparing.  

Åt den nya gymnastiksalen 

är söta och trevliga Sigrid Nilsson speciellt 

glad, Sigrid som ju är en av våra allra bästa 

gångerskor med tre DM-tecken i denna inte 

minst för Örträsk populära och framgångs-

rika sport, har under fem säsonger lett fri-

villig gymnastik i byn. I vintras hade Sigrid 

en husmodersgrupp om 17 deltagare och en 

flickgrupp bestående av ett 20-tal intresse-

rade, Ja, Sigrid har till och med ibland lett 

fotbollspojkarnas träning.  

I vinter blir det alltså sjätte gymnastikvin-

tern för Sigrid och att den får begås i en ny 

och ändamålsenlig lokal gläder henne och 

undra på det. Hittills har man hållit till i ett 

Två av Västerbottens lovande gångare 

åren omkring 1960, junioren Arnold Kö-

nigsson, Örelångsele IF och senioren Si-

grid Nilsson, Örträsk SK, tillsammans med 

riksinstruktören Arne Lundberg. 

Foto: Martin Axelsson  



12 

 

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! 

Posten Frimärken 

 

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! 

klassrum och det har varit bökigt med det eviga flyttandet av bänkar fram och tillbaka, 

Nu får man också redskap av olika slag fast det är inte utan att Sigrid känner sig en 

smula ängslig för de övningar redskapen medför. Men samtidigt blir det ju tillfälle till 

mer omväxling i gymnastiken. Det blir svårt att variera och förnya utan några som 

helst hjälpmedel. 

Den första november är det meningen att de nya skollokalerna skall stå färdiga för in-

flyttning. Det bör bli en glädjedag för hela bygden, men naturligtvis framför allt för 

skolbarnen, och för Sigrid och hennes elever i gymnastiken. 

Hill-Gustafsson 
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2002 flyttade jag in i Örträsk gamla församlingshem. Jag trivdes direkt både med själva 

byn och med alla underbara, hjälpsamma människor som bor här. Jag brukar säga att, 

det finns ingen annan plats i detta land där alla människor, på en och samma plats, är 

så snälla, trevliga och hjälpsamma som i Örträsk. Här har vi mått bra och haft det bra. 

Denna underbara natur finner man ingen annanstans än just här, utsikten slår allt i 

jämförelse! Det första jag lade märke till är sjön och dess yta. Ni har väl märkt att ytan 

ofta ”drar” åt åtta olika håll, att malhål syns på hösten och att ett ljussken syns i sjön 

nedanför Svantes hus under sensommaren. Det ljuset är en oval som lyses upp nedi-

från, har ni sett det? Jag har tagit kort på det och nog är det lite märkligt att det kan 

uppstå så där bara utan vidare. Jag har också sett andra märkliga ting i sjön men det 

väljer jag att inte skriva ner för ni skulle nog inte tro mig i alla fall, hahaha. Vid ett till-

fälle sände jag in foton till Svenska Geologiska Institutet och de granskade de foton jag 

skickat med, men kunde inte förklara det fenomen som visades på bilderna. Dock blev 

de väldigt intresserade och ställde en hel del frågor som jag tyvärr inte kunde svara på. 

Nå, församlingshemmet då, vad har jag upplevt där? Ja, en hel del faktiskt och jag tar 

chansen och skriver ner det här och hoppas att ingen tror att jag har ”tomtar på loftet” 

fast det kunde ju vara lite trevligt kanske, särskilt i juletid då, haha. Jag hör ofta psalm-

sång och det är mycket vackert. Ibland kan jag gå och nynna på en psalm och blir då 

förundrad över, hur jag plötsligt kom på den. Då, när jag lyssnar, hör jag psalmsången 

och en gammal orgel. Hur åtgärdar man sådana fenomen? Revaxör? Nej, vi tycker bara 

det är trevligt med psalmsång, särskilt om man kan sjunga med, hårdrock hade varit 

svårare att acceptera, för att inte tala om att sjunga det också. Flera märkliga händelser 

har vi upplevt här men både Alex och jag låter det vara och bryr oss egentligen inte alls 

om det, för kan man känna sig mer lugn än i ett före detta församlingshem där Guds 

ord förkunnats.  

 Hus har ju en själ, sägs det och jag kan i sanning säga att gamla församlingshemmet 

har det, en själ. Detta hem accepterade mig direkt vilket jag är mycket glad för även 

om det då och då hörs ett eko från förr i huset. Tänk vad min morfar skulle ha trivs här, 

han älskade goda fina byar med lika goda fina människor. 

Strax före jul bestämde jag att vi skulle flytta från Örträsk ner till södra delen av landet. 

Hälsan har försämrats mycket och jag saknar min familj. Jag sade inget till någon utan 

fortsatte att tänka, att väga för och emot är svårt, särskilt när det väger jämnt. Så små-

ningom berättade jag för Alex om mina tankar. Alex förstod men menade att det skulle 

bli en stor saknad efter Örträsk och alla goa och hjälpsamma människor vi lärt känna 

och inte minst alla fina och duktiga kursdeltagare vi haft så skojigt ihop med. Men, men 

nu packar vi för fullt och flytten går väl inte förrän huset är sålt eller i alla fall, jag hittat 

något likvärdigt.  

Ska vi säga att det troligen drar ut på tiden till hösten eller senare. Detta hus har vi äls-

kat och vårdat så gott vi kunnat. Min syster har lagt ner en förmögenhet på att rusta 

upp huset så nu är det så gott som tipp topp som man sade förr. Vi kommer att ha lop-

pis på mycket saker och möbler för vi kan inte ta med allt. Troligen blir det i samband 

med loppis runt sjön.  

Efter förslag från bybor gjordes en förfrågan till Lycksele kommun att göra församlings-

hemmet till en byastuga men de har inga pengar så det blev inget med det tyvärr. 

Vi, Alex och jag, har i Örträsk och församlingshemmet mått så bra, vi har ingen annan-

stans känt en sådan trygghet och vänlighet som just här. Alla vännerna här i byn, affä-

ren där man träffar alla och står och pratar och är i vägen för Siv som rusar till kassa 1. 

Verkstaden där min bil är känd, Pärlan med dess goda mat och trevlig personal och Öre-

Gamla församlingshemmet i Örträsk 
av 

Rebecka Lejonbalk 
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gården med sina underbara hjälpare, Dal-

gården och alla goa stunder man haft där. 

ÖIHF inte att förglömma som arbetar så 

ihärdigt för byn och bevarandet av dess 

kulturella och historiska arv men också 

nyskapande. De försöker även ta vara på 

och återskapa äldre traditioner. Ja, allt 

denna by representerar, godheten och 

sammanhållningen, det kommer vi sakna 

så oerhört mycket. Örträsk gamla försam-

lingshem, Örträsk by en plats med anor 

och historia. Jaa, vilken underbar plats! 

(Tror jag lämnar kvar en tomte från det 

luddiga loftet så jag har lite koll på läget) 

 

Rebecka och Alex 

 
20 juni Midsommarafton kl 1900. Midsommarfirande med allsång i Grillkåtan 

  
5-27 juli Sommarcafé. Öppet alla dagar kl 1200 - 1500. 

  

9 juli Kyrkans sångkväll i Grillkåtan kl 18.00. 

  

12 juli Vargträskdagen kl 1100 - 1500. Underhållning av Håkan Westling, Loppis. Serve-

ring. 

  

13 juli Årsmöte i Vargträsk Intresseförening. Grillkåtan kl 16.00.  

  

13 september Surströmmingsfest i Grillkåtan kl 18.00. 

Sommaraktiviteter i Vargträsk 

av 

Jan-Östen Sölvebrand 
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saxat ut Västerbottens-Kuriren den 30 januari 1923 

 

Ja, nu sedan helgestiden är över vill jag innan vardagslivet och arbetets bekymmer helt 

tar min tid i anspråk dra mitt strå till stacken genom att i korthet berätta huru förhål-

landena här uppe ha varit. Först och främst får jag då önska Kurre och alla dess läsare, 

ja förresten varenda en, god fortsättning på det nya året  

 

På det hela taget har denna jul- och nyårstid förflutit mycket lugnt och trevligt. De 

närmaste dagarna före jul kom en mängd julgäster hit för att åter en gång få fira ferier i 

sin hembygd med släkt och vänner. På julkvällen börjades det med att jultomtarna voro 

så kvicka och trevliga och förärade en och var några julklappar. Och på julmorgon var 

det julotta förstås. Som vanligt var den mycket talrikt besökt och kyrkan bra upplyst av 

ljus. På tredjedag jul var det fest i bönhuset med några berättelser föredragna av kyr-

koherden, handlande om kyrksägner mm. I nyårshelgen var här bröllop, ett mycket 

trevligt och angenämt sådant. De som ej fingo deltaga roade sig med att stöpa tenn och 

följa diverse andra nyårstraditioner. Under mellandagarna var det mest ett ständigt ka-

lasande och vad som kanske mest roar ungdomen nämligen baler.  

Så den 8 och 9 januari var här marknad. Rörelsen var rätt livlig och kommersen gick 

bra. Det hade kommit flera handlanden hit och en av dem var Gottfr Andersson från 

Bjurholm den bäst sorterade. På marknaden var också en ivrig efterfrågan på timmer-

huggare som genast begåvo sig till skogsarbetet. Nu börjar allt gå sin gilla gång igen 

utan några märkvärdigheter. Skolorna började den 8. Samtidigt började fortsättnings-

skolan med sex elever.  

 

Med undantag av några snöiga dagar har väderleken varit mycket mild och vacker. Oft-

ast har det varit tö till ledsnad för våra idrottsmän. Men nu vänta de bara på idrottsvä-

der, ty då skall det bli tävling av. Ja, lycka till 

Rikah 

 

 
Örträsk Idrottsförenings skidtävlingar 1923 och 1924 
av Ivar Söderlind 

 

Den tävling som det refereras till i ”Örträskbrev” ovan är Örträsk 

Idrottsförenings enda skidtävling under 1923.  Föreningen bilda-

des vid ett sammanträde med idrottsintresserade i Örträsk den 17 

april 1922 (nedlagd 1930). I en årsrapport till Västerbottens Id-

rottsförbund, undertecknad av föreningens ordförande Gustav 

Jonsson den 3 februari 1924, framgår att det under 1923 arran-

gerades en enda skidtävling i Örträsk å 30 km och att en vand-

ringpokal uppsatts som pris. I rapporten framgår även att före-

ningen hade 42 medlemmar och att styrelsen hade följande sam-

mansättning:  

Ordförande: Gustav Jonsson, e kronojägare 

Vice ordförande: Lars Skarin, skräddare  

Sekreterare: Karl Lundgren, e kronojägare  

Kassaförvaltare: Gunnar Königsson, skogspraktikant  

Förrådsförvaltare: Albin Karlsson skomakare.   

 

 

 

Örträskbrev 

av 

Ivar Söderlind 

Gustaf Jonsson, ord-

förande i Örträsk 

Idrottsförening un-

der 1920-talet. 

Foto: Klara Persson 
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Försenad prisutdelning 

Någon resultatlista från tävlingen har vi inte fått fram men 

i en artikel i Umebladet den 5 januari 1924 skriver skollä-

rare Henning Johansson-Odenram om den mycket förse-

nade prisutdelningen. 

"Örträsk Idrottsförening som under ett helt år fört en näst-

an livlös tillvaro har återigen visat tecken till liv och på nytt 

hävdat sitt anseende åtminstone som festarrangör. Samti-

digt med fest den 29 december förrättades prisutdelning 

från föregående år. Idrottsmännen hade nog en del uppgi-

vit hoppet om att få något pris men den som väntar på nå-

got gott väntar aldrig för länge heter det, och det kan min-

sann sägas i detta fall, ty priserna voro rundligt tilltagna i 

förhållande till prestationerna. Att åka 3 mil på 2.26 á 2.30 

och få så stiliga bägare torde locka den slöaste och mest 

ointresserade yngling till en liten ansträngning. Högtidligt 

var det, när idrottsentusiasten, skräddarmästaren Lars 

Skarin höll högtidstalet och till sist utbragte ett leve för 

våra duktiga idrottsmän.” 

Klubbmästerskap på skidor 1924 

Från motsvarande tävling året efter rapporterades i Ume-

bladet. Örträsk Idrottsförening anordnade klubbmästerskap 

på skidor söndagen den 9 mars 1924. Anslutningen var 

ovanligt stor både från tävlandes och intresserade åskåda-

res sida. Det var inte mindre än 19 personer som fullföljde 

tävlingen och tiderna ansåg man också vara mycket bra. 

Tävlingen avslutades med damernas lopp över 7 km. "Starten för damerna skedde 

klockan 1 vilket var synnerligen olämpligt, enär föret var alldeles förstört av solen. Att 

de sleto ont kunde man förstå när man såg dem komma "gåendes" i mål fullkomligt 

utan glid." (Ur Umebladet den 13 mars 1924) 

30 km herrar 

1. Bertil Lundberg    2.07.49 

2. Otto Karlsson      2.11.34 

3. Lars Höglund       2.12.17 

4. Otto Karlsson      2.21.09 

5. Edvin Jonsson      2.24.37 

6. Gustaf Königsson  2.32.40 

 

7 km gossar under 15 år 

1. Gustaf Johansson   32.34 

2. Otto Jakobsson     34.08 

3. Sven Hedman        35.20 

4. Ernst Jonsson      35.22 

5. Samuel Öhrman      36.05 

6. Erik Jakobsson     37.07 

7. Teodor Öhrman      38.41 

 

7 km damer 

1. Anny Öhman         56.28 

2. Anna Lindgren      1.01.03 

3. Bella Öhman       1.01.16 

4. Dagmar Königsson  1.02.29 

5. Ingrid Jakobsson  1.10.19 

6. Tea Arvidsson      1.40.19 

Henning Johansson-

Odenram, skollärare i Ör-

träsk under många år. 

Foto: Klara Persson 

I Umebladet redovisas två herrar Otto Karlsson. 

Felskrivning eller inte? 

Bertil Lundberg, segrade med bred marginal vid 

skidtävlingen i Örträsk 1924 

Foto: Klara Persson 
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Min yngsta dotter och jag cyklar i god tid iväg till Nyliden. Vårt hastigt påkomna upp-

brott beror på sommardagens behagliga väder och en längtan att bevista gudstjänsten i 

Nylidens lilla kapell. En punktering i Vindelvägsbacken försenar oss. Mary Örestig lånar 

ut sin cykel till Anna-Maja och uppe på Lekattmyren försöker vi köra in förlorad tid. Vi 

cyklar så gruset sprutar om däcken och passerar Floxen som rinner genom vägtrumman 

med varmt humusrikt vatten från Bladtjärn.  

Blommande skvattram mättar våra luktsinnen med kryddstarka dofter. Tjäderns kyck-

lingar ute på myren söker skydd bland växterna när röjan varnar för närgångna rävar. 

Det knastrar om rävens smygande tassar och förråder hans närvaro. Fågelmamman ris-

kerar sitt liv när hon till synes vingskadad bjuder ut sig som en lättfångat byte. När rä-

ven låter sig luras och tar upp jakten på röjan dröjer det inte länge innan fågelmamman 

lyfter på starka vingar. 

Solen fördelar rättvist ljuskvanta till alla levande varelser från minsta kryp i myrens 

starrtuviga marker till älgtjuren i Risbergets vidsträckta, kådiga barrskog. Det är en livs-

bejakande söndag som överraskar Lappland med sin intensiva solstrålning. Det känns 

rätt att leva just i denna stund och att vara närvarande i Guds fria natur. Inga hotande 

faror förmörkar vår horisont utan istället väntar en gudstjänst tillsammans med gamla 

vänner på Nyliden.  

 

När jag var vallpojke på Nyliden under fyrtiotalet slutade den allmänna vägen där Ver-

ner och Judit bodde med sin lilla dotter Lilian. Där öster om gården, som stod ytterst på 

liden, fanns skylten: ”Här slutar allmän väg”.  

Då, för mig som blott var ett skolbarn, kändes vildmarken skrämmande nära. Skuggiga 

gömslen, tusentals spanande ögon, vilsegångna ekon, kvävda ångestskrik, klibbiga 

spindelnät och ringlande huggormar var det som troligen väntade den ensamme pojken. 

Skogen omslöt vändplatsen och träden knakade i den svaga vinden. Det var världskrig 

och all tänkbar ondska kunde förekomma. Landsvägen övergick i en rotknölig men väl 

upptrampad stig i skogsmarken. Blåbärsris växte frodigt på ömse sidor om stigen i den 

sidlänta marken öster om liden. Strax före vändplatsen fanns en farbar väg upp till Ver-

ners. Den färdades jag med byns kor, kalvar och får de flesta av veckans dagar. Judit 

hade sin ladugård invid skogsbrynet innanför sommarhagens grind. Hennes djur vän-

tade på oss betande längs kärrvägen mot Vittanträsket.  

Den på liden högt belägna byn badar i sommarens ljus i skarp kontrast mot gransko-

gens mörker. På liden kan urskiljas bosättningar för fyra bönder med familjer, ett pens-

ionärspar, en skogsarbetares familj och en chaufför och hans hustru. Timrade hus för 

bondfamiljen samsas med bagarstuga, ladugård, härbre, en smedja, förrådsbyggnad, 

kanske en rökbastu och loge. Varje generation har bidragit med hus efter behov. Bön-

dernas viktigaste byggnader har gårdsplanen gemensamt. De övriga husen har place-

rats där närheten till boningshuset är av mindre betydelse. Nere vid landsvägen har 

varje bonde utom Verner en sommarladugård. 

En rask promenad i östvästlig i riktning från landsvägen över liden till byns motsatta 

sida tar högst tio minuter. Byns odlade mark följer åsen och är endast ett par kilometer 

i längd. I åsens sluttning mot väster rinner en liten bäck som användes för att driva en 

spånhyvel. Hyveln är av mycket enkel konstruktion. Ett vattenhjul driver ett hyveljärn i 

en fram- och återgående rörelse. Den vassa eggen skär loss spån från undersidan av en 

tallklabb som hålls nedtryckt i spånhyveln. Uppströms hyveln ligger dammen som ma-

gasinerar tillräckligt med vatten för tillverkning av spån till ett hustak.  

Jag satt här sent en kväll några regniga timmar vid hyveln och frös. Det var meningslöst 

att gå vidare till Erlandsträsket och försöka återfinna tre kalvar som stannat kvar i sko-

gen. Ingen av kalvarna hade skälla. När augustimörkret tätnade återvände jag till byn. 

Resten av natten sov jag i en hölada, för utan kalvar vågade jag inte återvända till går-

Bonuspredikan i midsommartid 

av 

Hans Gustafsson 
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den. Dagen därpå kom kalvarna glatt skuttande fram ur Dosliden när jag på aftonen 

passerade dess skogar med kohopen. 

 

Skillnaden i växternas livsmiljö syns tydligast i blåbärsriset. I södervända sluttningar 

mognar blåbär redan veckan efter midsommar medan skuggiga växtplatser fördröjer 

mognaden till slutet av juli. Tre getarsomrar på Nyliden lärde mig allt om markernas 

skiftande miljöer. Stigar som förde ut till tjärnar, bäckar och framförallt till sjöar tram-

pades av kronarbetare, jägare, fiskare, slåtterfolk på väg till myrslåtter och boskap som 

vallades i skogen. Sällan besökta platser välkomnar mig genom spillkråkans revirtrum-

mande. I Vittanliden växer stora tallar och att dessa trädjättar skall komma i skogsarbe-

tarnas våld är inte troligt. Skogsfåglar trivs i den orörda skogen och ljudliga uppflog 

överraskar när man minst anar det. Tjädertuppar lyssnar på de främmande ljuden i sina 

revir och håller sig stilla om inte besökaren stannar och det blir knaktyst i skogen. Först 

då anar tuppen ugglor i mossen. Han flyr området till fots i skydd av trädstammar innan 

uppfloget sker. 

 

Anna-Maja och jag kom i tid till EFS-lokalen och här står jag nu på kapellets bro och tit-

tar rakt österut över skogslandet. Två små tjärnar blänker vänligt mot mig. Händelser, 

som kvarlämnar besvikelser i sitt kölvatten, fastnar som kardborrefrön i minnets väv. 

Därför blir jag inte överraskad när en av barndomens olyckligaste dagar bubblar upp till 

ytan.  

 

- Jag var elva år och det var midsommarafton och solen sken från molnfri himmel. Jag 

var mycket olycklig trots sällskapet från råmande kor och bräkande får som jag vallade i 

skogen. En tung smärta klämde ihop mitt lilla hjärta som ljög på min fråga – Hur mår 

du hjärta? Fint, var hjärtats svar. 

 

Dock gavs denna dag en lindring i smärtan genom Theas goda omtanke om byns lille 

getare. Jag upptäcker en saftflaska vid första titten i konten och förnimmer därav lycko-

känslor inför den söta drycken. En getare rastar många gånger under en lång dag i sko-

gen och äter utan tanke på gott bordsskick av bondens vardagsmat. I konten finns: 

tunnbröd, smör, kokta ägg, falukorv, hemrökt fläsk, kalla tunnpannkakor, hemkokt sylt 

och ljummen mjölk.  Den medhavda maten skall räcka hela dagen. 

 

Saften tänker jag spara till aftonen när längtan efter sällskap värker som mest i mitt 

bröst. Varje gång jag öppnar konten gläds jag över Theas saft. Vid tjärnarna med utsikt 

mot Nyliden mitt i solblänket skall jag njuta av drycken. En getardag i skogen är som 

vanligt lång och obehaglig genom alla insekter som dras till boskapen. Flugor och broms 

surrar och biter mig trots flitig användning av finsk beckolja. Det är vissa stunder förfär-

ligt plågsamt och att fundera på hämndaktioner hjälper föga. De stunder vinden sking-

rar insektsmolnen är efterlängtade men sällan varaktiga.  

 

Så blir det slutligen afton även denna dag. Jag samlar ihop boskapen och driver dem 

mot tjärnarna. Lappmarkslinjen som skiljer Lappland från Västerbotten passerar här 

strax öster om tjärnarna. På en lavbevuxen sten i Lappland nära tjärnets blänk öppnar 

jag konten för sista gången den dagen. Då drabbas jag av total besvikelse. Flaskan är 

tom!  

 

Ord sammanlänkade till meningar med sakralt innehåll stärker församlingens livsmod. 

Jag tycker om stämningen i kapellet och den fördjupas ytterligare ett snäpp när EFS-

kören grupperar sig bakom Mina och hennes brusande orgel. Hon trampar på pedaler 

och trycker på tangenter och tidvis tycks hon få hjälp i musiken av vattnet från Vittan-

träskbäcken. Gräsändernas kvack-kvack bryter igenom vattnets skvalpande och utterns 

lockrop kan stundtals höras. Enkla sånger med kända texter exekveras tonsäkert av den 

blandade kören. Lappmarkskvinnornas ljusa röster samsas med tenorer och basar och 

kören lyfter sången om blomman förgätmigej till hisnande höjder. Sedan sitter jag en 

stund och harmas över min slöhet att inte lyda min inre röst när jag i hemmet betrak-
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tade vägslänten nedanför. Marken lyste i fagraste blått av rikligt blommande förgät-

migej. Tanken att plocka en bukett förgätmigej och medföra den till kyrkorummet före-

speglade mig. Det blev ingen bukett.  

En pastor från Balsjö håller dagens predikan vars budskap har fallit mig helt ur minnet 

trots min odelade uppmärksamhet. Han hämtade sin predikan från heliga källor vars 

flöden aldrig sinar. Dock upplevde jag att de heliga orden som formades i hans mun 

var tänkta för den himmelske fadern. De pilade iväg som glada, nyanlända svalor. Det 

finns mycket att säga om sanningen, livet, döden och Gud. Många av dessa tankar ut-

mynnar i syndens förlåtelse. Det är lätt att ryckas med och inför sig själv lova bot och 

bättring i framtiden.  

Efter körens framträdande och pastorns fortsatta predikan om rena jungfrur, sjung-

ande änglar och tråkiga helgon, blir vi inbjudna till ett väldoftande fikabord. Här har 

Nylidens ”Martor” satsat mycken tid på det timliga utbudet. Nu ser vi inte med själen 

utan låter ögat bestämma. På gräsplanen utanför kapellet smakar det färska kaffebrö-

det himmelskt gott. Att vi delar fikat med vetebrödsätande myror och skalbaggar hör 

sommardagen till. Vi kallas in när risken är stor att vi bryr oss mera om fikat än om en 

fortsättning på gudstjänsten.  

 

Min dotter viskar – Far, nu får vi en bonuspredikan. Kyrkoherde Lager, vars namn an-

tyder soldater i släkten, predikar om Johannes Döparen, dagen till ära. Johannes var 

den store vägröjaren för Jesus. Det var en predikan som gjorde mig lycklig. Ledord 

som hjälpsamhet och omtänksamhet fick vi, som bevistade gudstjänsten, som extra 

belöning.  

 

För en mansålder sedan strömmade ett religiöst budskap från EFS-kapellet till bybor 

från Bernhards och norrut, förmedlat av Verner. Jag blev aldrig delaktig i denna inspi-

rerande gemenskap eftersom alla mina dagar innebar vistelse i skogen. Hur Helmer, 

mellan EFS och Verner påverkades, är jag osäker på. Helmer var en skicklig slöjdare, 

en timmerman som Josef. Längre i jämförelse med bibliska förebilder vågar jag inte 

gå.  
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Motpolen i  trosuppfattning hade starkt fäste hos Leonards. I den gården prisades 

samme Gud men på ett yvigare sätt. Många sena kvällar vaknade jag till Sions toner 

från köket. Familjen samlades där under ledning av husfar till sång, läsning av biblisk 

text och åkallan av Jesus. Min sovplats hos Leonards var en allmogesoffa inklämd mel-

lan översta trappsteget och väggen vid trappans slut. Sonen Bertram levde farligt ef-

tersom han titt som tätt gick i sömnen. Mer än en gång vaknade jag nattetid av hans 

undersökande händer i mitt ansikte. Bertram lyckades trots sömngåendet klara av trap-

pan ned till bottenvåningen utan att trampa fel.  

 

Ett planerat besök på Åsgård efter gudstjänsten känns helt riktigt. Jag berättar för dot-

tern att min yngste bror Ivan var getarpojke en sommar på torpet. Han var endast sju 

år den sommaren. En aforism säger; en av de underligaste saker här i världen är att de 

fattiga, som har störst behov av pengar, är just de som aldrig har några.  

Vi har lämnat landsvägen och går den gamla kärrvägen mot Åsgård. På Bernhards torv-

ströplats stannar vi den tid det tar för mig att berätta om hur vi  här tränade fotboll.  

Möjliga deltagare kan ha varit: Martin, Bertram, Sigvard, Levi, Oskar, Wilhelm och jag. 

Vi sprang omkring, tjongade boll och skrek i yster glädje. Martin blev så småningom 

målvakt och jag blev centerhalv i ÖSK. 

Träningskvällarna hämtade jag Ivan för att lätta upp hans utsatta tillvaro. Han var för 

liten att delta i kampen om bollen i torvströdammet utan stod vid sidan om planen, liten 

och sårbar som en nykläckt fågelunge.  Ivan spelade så småningom också i ÖSK. 

Nu är kärrvägen sällan använd och slyskogen växer fritt. Bäcken från tjärnarna är dold 

av växtlighet och ättlingar till abborrarna som Ivan och jag handfångade syns inte till, 

genom allt sly. Nöjet för oss bröder var att fånga fiskar som nästan direkt återfick fri-

heten. 

 

Framme vid Åsgård försöker vi betrakta platsen med nybyggarnas ögon.  Här såg de 

möjligheter till drägligt liv för sig och sin familj. Nära till slåttermyrar där vinterfoder till 

några kor och kalvar kunde bärgas.  Nära till skogsåsar med timmer till bostadshus och 

fähus. Jaktmarker där ständiga uppflog av skogsfågel försåg jägaren med byte. Torpar-

familjen Erik och Anna, deras son och tre döttrar levde säkert ett strävsamt liv men i 

frihet och lycka. Utsikten från köksfönstret begränsades av tallskog mot slåttermyrarna. 

Det året Ivan var getarpojke för torpets boskap gick åskan hårt vid flera tillfällen och 

blixtar och åskmuller förtätade stämningen i det ensligt belägna torpet.  

Mullrade åskan nattetid störde den inte Ivan. De långa dagarna i skogen tröttade ut ho-

nom och gav därigenom skön nattvila. Inte heller vaknade han av Oskars kärleksbesök 

hos dottern i huset. Besök som regelbundet inträffade under veckosluten. Värre var det 

dagtid i skogen där timmarna kändes oändligt långa. Vi bröder brukade träffas i skogen 

högst en gång i veckan för Ivan hade blivit tillsagd att ransonera mötena med mig, ef-

tersom korna på Åsgård sinade dessa dagar.  

 

En kort återblick till den sommarens händelser är lätt att återuppleva i minnet. 

En koskälla med dov klang, några kalvskällor med högre toner och en spröd fårpingla 

skickar klangerna längs Lappmarkslinjen. Nylidens kor, kalvar och får betar på Sand-

viksstämplingen. Försommarens växtlighet är frodig och saftigt grön. När den lilla hjor-

den från Åsgård är i höjd med tjärnarna går jag Ivan till mötes. Min bror har haft en 

besvärlig morgon att driva djuren längs rågången. En kalv vågade inte hoppa över ett 

krondike utan måste tvingas därtill. Ivan hängde då undan sin näverkont men kunde 

sedan inte finna den. Han blir glad när jag dyker upp vid hans sida och tar del av hans 

bekymmer. Vi går till krondiket där vi hittar konten i en myrtall.  En lång dag väntar oss 

som vi mestadels fördriver med att bevaka djuren, rista in våra namn i kasserade 

stockar som finns ute på hygget. När våra kontar är pinade till sista brödsmulan och 

smörasken är renskrapad låter vi boskapen lämna hygget och vandra välkända stigar 

mot Nyliden respektive Åsgård.  

 

Hans Gustafsson 
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Ulla-Britt bäst i Storfiskar’n 
av 

Gunnar Eriksson 

Ulla-Britt bäst i Storfiskar’n i Örträsk-

bygden 

  

Tvåa, tvåa och tvåa! 

Där har ni Ulla-Britt Taflins placerings-

siffror i vinterns tre deltävlingar ingå-

ende i Storfiskar’n i Örträskbygden. 

Något som gav henne totalsegern och 

5.000 kronor plus hederspris. 

- Jag ledde bara med 70 gram inför fina-

len och är självklart nöjd att jag höll un-

dan, sa Ulla-Britt. 

 

 

Vinterns Storfiskar’n-arrangemang bjöd totalt på det tredje högsta deltagarantalet un-

der de nio genomförda vinterupplagorna. 

Detta efter att vi noterat deltagarrekord såväl i Långsele som i Örträsk FVO:s tävling. 

- Mycket glädjande var också att vi fick ett rejält lyft bland de som var med alla tre lör-

dagarna, det var nu fler än 60 stycken som var med i totaltävlingen, berättade kassören 

och resultatchefen Elsebeth Wälivaara. 

Ekonomiskt blev det också ett klart positivt utfall för de tre arrangörsföreningarna och 

även i samordnande SPÖ var man belåtna med ekonomin: 

- Vi hade denna vinter tolv huvudsamarbetspartners vilket är fler än tidigare och också 

mer pengar på det kontot, sa Elsebeth. 

Det som kunde bli ett stort minus blev också ett plus. På långfredagsmorgonen insåg 

nämligen Örträskarna att tävlingen dagen därpå INTE skulle kunna genomföras på Ör-

träsket. 

- Vi hade inte tagit oss ut till isen, sa Rolf Wahlberg som dock efter en hel del funde-

rande under några bråda timmar flyttade hela arrangemanget till Vargträsk och där 

kunde alltså Örträskarna räkna in rekordmånga deltagare med nära 170 stycken. 

- Det blev jättebra rakt igenom till slut även om det var stressigt dygnet före när vi in-

såg läget. 

Ulla-Britt Taflin från Umeå blev alltså Storfiskare 2014 efter att ha varit tvåa i alla tre 

deltävlingarna. 

- Men jag är inte missbelåten för att det inte blivit någon delseger, tycker att jag fiskat 

ganska bra, sa Ulla-Britt som med totalt 2873 gram nu hade drygt sex hekto tillgodo på 

Östen Jonsson från Norsjövallen som blev totaltvåa. 

I Ungdomsklassen blev Lukas Wahlberg från Åsele total Storfiskare denna vinter medan 

barnklassens titel stannade i bygden hos Engla Båtsman från Långsele. 

Nästa vinter handlar det om 10-årsjubileum för samarrangemanget Storfiskar’n i Ör-

träskbygden 

- Vilket vi självklart ska göra något extra av, menade SPÖ:s informatör Åke Runnman 

och berättade att SPÖ även nästa vinter kommer att genomföra Lyckselenappet tillsam-

mans med Lycksele kommun plus för första gången stå värd för DM i pimpelfiske. 

Innan dess har dock SPÖ en hel del sommaraktiviteter på programmet med en gäddfis-

ketävling i början av juni och en metartävling i Granträsk lördag 9 augusti. 

- Detta som positiva steg att utveckla vår verksamhet, menar ordförande Gunnar Eriks-

son. 

Vi ska inte heller glömma SPÖ:s mycket prestigeladdade (nåja…) klubbmästerskap fre-

dag kväll 1 augusti. 

- Då är alla medlemmar varmt välkomna till Storforsen, inbjuder Johan Båtsman och 

Kenneth Edlund i Långsele. 
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BLI MEDLEM I SPÖ! 

Sportfiskeklubben i Örträskbygden (SPÖ) går snart in på sitt 

andra verksamhetsår (140701-150630) varför det är dags att 

erlägga den nya medlemsavgiften för det nya året. 

Detta gör Ni enkelt genom att betala in 100 kronor (vuxen) 

alternativt 50 kronor (upp till och med 15 år) på SPÖ:s 

bankgirokonto 172 - 4665 eller genom att kontant erlägga 

medlemsavgiften till någon i styrelsen (Elina Båtsman, Lång-

sele, Johan Båtsman, Långsele, Kenneth Edlund, Långsele, 

Gunnar Eriksson, Vargträsk, Åke Runnman, Örträsk, Rolf 

Wahlberg, Örträsk, Elsebeth Wälivaara, Örträsk och Jan Östen 

Sölvebrand, Vargträsk). 

OBS! Vi vill utöver ditt namn även ha postadress, telefonnummer och e-postadress. 

 

TÄVLINGSKLUBB! 

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet 140827 att bilda en tävlingsklubb vilken i prakti-

ken kommer att fungera som en sektion till nuvarande SPÖ.  

Detta för att våra medlemmar ska vara berättigade att deltaga i DM (vi arrangerar som 

bekant DM i pimpelfiske kommande vinter) och därifrån kunna kvalificera sig till SM 

(arrangeras av SPÖ då nästa vinter 2016).  

De som även vill vara med i tävlingsklubben kommer för 200 extra kronor, förutom att 

vara DM/SM-kvalificerade, även att registreras som individuella medlemmar hos Sport-

fiskarna och erhåller därigenom även personliga medlemsförmåner via Sportfiskarna 

och tidningen Svenskt Fiske i brevlådan fem gånger per år. 

Mer om detta, som sagt, på årsmötet onsdag 27 augusti. 

Information från SPÖ 
av 

Gunnar Eriksson 

Kommande SPÖ-aktiviteter 

 

Lördag 7/6 2014 15.00-18.00 Gäddfisketävling, Örträsk 

Fredag 1/8 2014 18.00  Klubbmästerskap, Storforsen, Långsele 

Lördag 9/8 2014 13.00-15.00 Metartävling, Granträsk 

Onsdag 27/8 2014 18.30  Årsmöte, Örträsk 

Lördag 7/3 2015  11.00-13.00 Lyckselenappet, Lycksele 

Lördag 28/3 2015  11.00.13.00 Storfiskar’n 1(3), Långsele 

Söndag 29/3 2015  10.00-14.00 DM, Mörtsjön 

Lördag 4/4 2015  11.00-13.00 Storfiskar’n 2(3), Vargträsk 

Lördag 11/4 2015  11.00-13.00 Storfiskar’n 3(3), Örträsk 

 

Tävlingarna arrangeras precis som tidigare tillsammans med 

byarna och föreningarna i bygden. 

Notera att det kommande vinter, 2015, handlar om 10-

årsjubileum för Storfiskar’n i Örträskbygden. 

Mer detaljerad information om SPÖ:s verksamhet finns alltid 

på www.ortrask.se 
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Lönen till projektledaren har förbrukats, men projektet fortgår fram till september. 

Vem är det då som roddar och styr skutan nu? Jo, styrgruppen i projektet, som består 

av Anna Börjesson, Ann-Charlotte Gustafsson, Ingrid Gustafsson, Linda Öhrman, Rolf 

Wahlberg, Stefan Svensson, Anders Söderlund och Åke Runnman. 

 

Guideutbildning är påbörjad i slutet av april, överklagan av kommunfullmäktigesbeslut 

28 april att lägga ner brandvärnet är gjord och en informationsbroschyr om bygden är 

gjord. Utemässan i Lycksele 30-31 maj var representerad av olika föreningar samt före-

tag från bygden och på gång är färdigställande av bryggor och handikappanpassning 

kring Vargåhedtjärn.  

 

Bryggorna är i skrivande stund på gång att tillverkas och har du ett dagsverke eller två 

över, hör av dig till Rolf tfn 070-287 65 22. 

 

Bonnakalaset med skördemarknad planeras 23 augusti, boka in detta datum för 

ett besök på Bränna gård både för dag- och kvällsaktivitet. Mer information kommer på 

hemsidan och via anslag. 

 

Har ni några funderingar eller idéer om kommande projekt? Hör av er till någon i styr-

gruppen med förslag. 

 

Trevlig sommar! 

 

Linda 

lindelin@passagen.se 

 

 

Vad händer i projektet Örträskbygdens framtid? 
av 

Linda Öhrman 

saxat ur Västerbottens-Kuriren den 14 januari 1904 

Marknadslif i Örträsk 1904 

Så kallad borgarräkning hölls i Örträsk den 8 och 9 dennes. Handlande och affärsmän 

från flera håll hade infunnit sig, däribland några från Umeå och Nordmaling redan den 6 

och 7. Pänningtillgången var dock till följd af de två missväxtåren så knapp, att mark-

naden nog för de flästa ej var att resa, ty uppköpen inskränkte sig till det allra nödvän-

digaste. Arbetsförtjänsterna hafva varit dåliga utom för personer, som haft timmer från 

egna skogar att försälja. De hafva fått bra betalt för sina utstämplingar. De bästa affä-

rerna tycktes göras af sådana handlande, som försålde ”kolijoks” af 2 kr á 2:50 för ¼ 

liter. Följderna af denna handel voro de vanliga: slagsmål, oordningar och bråk. Hos en 

handlande blefvo flera fönsterrutor inslagna.  Ja, det berättas att både knif och revolver 

använts af de ”parfymerade” bråkmakarna.  

 

Kommentar: Enligt ordboken innebär ”kolijoks” att det kan vara allt möjligt. I detta fall 

rör det sig nog om någon form av rusdrycker.  

Marknadslif i Örträsk 

av 

Ivar Söderlind 
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saxat ur Västerbottens-Kuriren den 13 januari 1923 

 

Det gick sakta men säkert framåt med 

Fordbilen, som i ett miserabelt väglag 

skulle föra undertecknad jämte ett par 

reskamrater till den s.k. stormarknaden i 

Lycksele. Icke utan svårighet gick resan. 

Genom den blida väderleken var körbanan 

allt annat än bra. Svallis och stora gropar 

i vägen gjorde sitt till att chaufförens ar-

bete blev allt annat än en sinekur. Han 

skilde sig från sin uppgift med heder i be-

håll. Omsider nåddes Lycksele. 

Januarimarknaden i Lycksele i år präglas 

knappast av någon större livlighet. Från 

skilda orter hade dock affärsmän i olika branscher kommit tillstädes. Köpenskapen var 

dock tills på torsdagen föga stor. En och annan av affärsmännen var emellertid belåten 

med kommersen.  

Ekorrskinn äro till synes en mycket kurant vara. Priset för fullgoda skinn utgjorde om-

kring 2 kronor. Tillförseln av ekorrskinn var synnerligen riklig. En strykande åtgång 

kunde man ändock konstatera. Mången har under de gångna vintermånaderna genom 

ekorrjakt förvärvat sig en vacker slant. Det hör ej till ovanlighetera att pojkar lyckats 

skjuta ända till 200 stycken.  

Tillgången på rävskinn var mycket ringa. De skinn som såldes tingade ett pris per styck 

av 40 á 50 kronor.  Tillförseln av skogsfågel var tämligen stor. Priserna voro varierande. 

Tjäder (paret) betingade t ex ett pris av 6 à 7 kronor. Tillförseln av hö var god. Köplus-

ten var dock ringa. Gott hö såldes för 14 à 16 öre. Havre betingade ett pris av 20 öre 

per kilogram.  

Marknadsnöjen i form av karuseller, ”lustiga hjul”, och de på sina håll så vanliga mark-

nadsteatrarna saknades glädjande nog. Summa summarum en skjutbana hade satts 

upp. Thaliabiografen ”körde” med ”Andersonskans Kalle”. Den vittberyktade dragspels-

konstnären Karl Karlsson, alias ”Jularbo-Kalle”, svarade för musiken. Denne kan som 

bekant åstadkomma rätt njutbara saker på det av så många så misskända dragspelet. 

Centralbiografen vevade ”Flickorna i Åre”.  

Ordningen under marknaden har i stort sett ej lämnat något övrigt att önska. En och 

annan ”förfriskad” person har varit synlig men några störande uppträden ha inte låtit 

tala om sig. Platsens bofasta affärsmän, som merendels ha fasta kunder från närmare 

och främjare håll, göra under marknaderna rätt så goda affärer.  

I kyrksalen föreläste på torsdagsaftonen docenten Hans Ahlman, Uppsala, över ämnet: 

Norges fjordar och fjäll. Föreläsningen, som var intressant och medryckande, åhördes 

med spänt intresse av det samlade auditoriet. 

Ringa eller ingen kyla var det första egentliga marknadsdagen, torsdagen. Natten till 

fredagen tilltog kylan något. Vädrets makter ha som aldrig förr varit gunstiga mot de 

marknadsbesökande detta år. För de som haft att färdas långa vägar har ju en dylik 

tingens ordning varit odelat angenäm. Om cirka 2 månader står Lillmarknaden för dör-

ren. Till denna marknad brukar ungdomen mera talrikt möta upp vid platsen än den i 

januari. 

Börje 

Från marknaden i Lycksele i januari 1923 

av 

Ivar Söderlind 

Bilden lånad från www.bilsportarvet.se 
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Jakt i olika former 

av 

Astrid Helletun 

Det jagas ju inte bara i skogen 

nej, det lär ju också jagas på krogen 

siktet ställs in på något lämpligt objekt 

och kollas sedan noga att intresset är väckt. 

När våra folkvalda och andra kändisar gjort bort sig nån gång  

ja, då är hela mediadrevet igång 

och det är ibland nästan så man bytet dem unnar 

för det hoppar många grodor ur deras munnar 

De finns ju de som kallas skjutjärnsjournalister 

de har som vapen att pressa kanske någon minister.  

De måste jaga fram några sensationer 

och sedan snabbt iväg till sina redaktioner. 

På fotbollsarenor och ishockeyrinkar 

där jagas poäng, ett fett kontrakt kanske vinkar.  

Det gäller att ligga högt i tabeller 

annars man kanske åker ut så det smäller 

När utförsåkarna kastar sig nerför pisterna 

gäller det att vara säker från huvudet till vristerna.  

Där jagas det hundradelar av sekunder 

det får inte göras en enda liten blunder. 

Rekordjakt har blivit tidens melodi 

det tränas och övas för att se hur bra man kan bli.  

Ibland jagas det som är ouppnåeligt 

att de då fortsätter kan ju verka oförståeligt. 

Jakt ifrån bil vet vi alla är orätt 

men när polisen jagar biltjuvar så är det på detta sätt.  

Med blåljus och sirener kan dessa snutar 

jaga ifatt en biltjuv i etthundrafemtio knutar. 

Att jaga berömmelse och ära 

verkar för en del vara det ytterst primära  

om det så bara är en såpa på TV 

där skandaler är berömmelse och inget att se 

Många människor är inte nöjda med sin kropp 

det jagas kalorier för att bli slimmad från tå till topp.  

Det lyfts och det slätas ut både här och där 

till sist ser de inte vilka de egentligen är. 

 

Extraprisjakt utövar vi väl alla ibland 

när börsen är tunn som man har i sin hand 

man kan ju göra riktigt verkliga fynd 

att då inte ta chansen vore ju synd. 
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Katter jagar råttor men även ibland sin svans 

och vi jagar tid som om ingen tid fanns. 

Sakta ner på farten vi hinner ändå 

varför ska vi springa när vi lugnt kan gå. 

 

Att jaga eller jagas, så är det i naturen 

men vi behöver ju inte vara som djuren. 

Jakt i alla former är ingenting jag gillar 

det skulle i så fall vara jakt på snygga killar. 

Utemässan i Lycksele 
av 

Åke Runnman 

Under helgen månadskiftet maj/juni hölls Utemässan på Gammplatsen i Lycksele. Över 

130 utställare hade mött upp för att visa upp sina specialiteter. En av de få byaföre-

ningar som visade upp sig var Örträskbygden som med nya roll-ups, nya broschyrer, 

kycklingar, hundvalpar och engagerade medverkande lyckades få en hel del människor 

att stanna upp och skaffa sig ny kunskap om Örträskbygden.  

Arrangörerna var mycket nöjda med uppslutningen trots ett strilande regn under båda 

dagarna och har redan börjat planera för nästa års mässa där Örträskbygden ska synas 

än mer. 

 

Gunnar Astergren, Anna Börjesson och 

Ingrid Lindgren på plats i Lycksele. 

Foto: Gunnar Eriksson 

Ingrid Lindgren och Anna Börjesson med 

sin publikmagnet och kycklingarna från 

Bränna gård i montern på Gammplatsen. 

Foto: Gunnar Eriksson 
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Västerbottens Grand Prix i långlöpning 2014 

av 

Ivar Söderlind 

37:e upplagan av Västerbottens långlöpningsserie för både motionärer och elit. 
Tävlingsklasser för män och kvinnor, GP-medalj och utlottning av fina priser. 

För tävlingsregler se vidare www.vfif.se.  
Bild: Örträsksjön Runt 2013 - Kristoffer Österlund, IFK Umeå  (nr 180) och tvåan Thomas Edström, Jalles TC i 

stigningarna upp från bron ett par kilometer innan mål. Kristoffer segrade på 36.04, åtta sekunder före Thomas. 
Foto: Thomas Björklund 

 
 

 

      Våromgången       Höstomgången 
GP 1 3 maj L Vännäs Halvmarathon, 21,5 

km 
Vännäs SK 

GP  9 19 juli L Örträsksjön Runt, 10,5 km 
Örträsk SK 

GP 2 17 maj L Stensele Runt, 10,5 km 
Stensele SK 

GP 10 20 juli L Orrböle Runt, 7 km 
Nyåkers IK 

GP 3 19 maj 
  

T Gammliaterrängen, 8 km 
Jalles TC Umeå 

GP 11 16 aug L Tavelsjö Halvmarathon, 
Tavelsjö AIK 

GP 4 24 maj L Lidingöloppet on Tour 
Skellefteå AIK FI 

GP 12 21 aug A 3000 m Nolia cup 
IFK Umeå 

GP 5 17 juni A 5000 meter PRK 
Skellefteå AIK FI 

GP 13 23 aug T Röbäckskneget 
Röbäcks SK 

GP 7 5 juli L Lövångersloppet, 15 km 
Lövånger-Uttersjöbäcken AIK 

GP 14 28 aug A 10000 m 
Skellefteå AIK FI 

GP 8 12 juli L Viskaterrängen, 15 km 
Fredrika IK 

GP 15 7 sep L Umemilen 
IFK Umeå 

        GP 16 23 sep A 5000 m Umeå Öppna 
IFK Umeå 

        GP 17 11 okt L Umemaran, 42,2 km 
Jalles TC Umeå 
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Föreningars plus/bankgironummer 

Här finns alla plus- och bankgironummer till föreningar i Örträskområdet. 

Kom ihåg att skriva in ert namn och adress i samband med inbetalningarna. 

 

Hembygdsföreningen Ekomuseet Lappmarksbyn Vargträsk 

plusgiro 26 19 17 - 9 

Avgift: 50:- för alla 

Långsele Intresseförening 

plusgiro 485 68 21-6 

Avgift: 100:- för familj/hushåll, 50:- för enskilda medlemmar 

Vargträsk Intresseförening 

plusgiro 637 97 72 - 4 

Avgift: Familj 200:-, enskild medlem 125:- 

Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening 

OBSERVERA: Styrelsen har beslutat att avsluta plusgirot och hänvisar 
framtida medlemsavgifter och hyror till bankgiro 5374-3753. 
Avgift: Upp till och med 17 år 20:-, från 18 år och uppåt 150:- 

Örträsk Sportklubb 

plusgiro 11 56 33-0 

Avgift: Familj 50:-, enskild medlem 25:- 

Gymmet 

bankgiro: 478-8329 

För deltagande på gymmet krävs medlemskap i Örträsk Sportklubb. 

Sportfiskeklubben i Örträskbygden, SPÖ 

bankgiro: 172-4665 

Avgift: 100:- FÖR VUXNA OCH 50:- för alla 

 

Kom ihåg att skriva in ert namn och adress i samband med inbetalningarna. 

Stöd föreningsverksamheten 

Redaktionens kontaktpersoner:  

Åke Runnman, 070-282 00 02 

ake@runnman.se 

Ivar Söderlind, 0932-300 07 

ivar@ortrask.se 

Linda Öhrman, 0932-301 14 

lindelin@passagen.se 

ÖA, Örträsk Allehanda  

utkommer som medlemstidning. Den finns 

även tillgänglig på Örträsk Livs och ICA, V. 

Örträsk, Dalgården och Pärlan för tio kro-

nor. TACK för alla bidrag som inkommit!  

Manusstopp 

Redaktionellt material är alltid välkommet. Maila 

gärna ditt bidrag till våra kontaktpersoner. Det 

går också bra att lämna in handskrivna 

bidrag.  

Manusstopp är 15 maj för sommar-

numren och 15 november för vinter-

numren.  

För stavfel och andra misstag ansvarar 

Tryckfelsnisse. Medlemsavgift: 

Fullt betalande medlem: 

150 kr/år. 

Bankgiro: 5374-3753 

 

GLÖM INTE att skriva ditt 

namn och adress på inbe-

talningen! 
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JUNI 

6 Nationaldagsfika kl 12-15 Dalgården 

7 Gäddfisketävling Örträsksjön 

20 Midsommarafton: dans kring midsommarstången på hembygdsområdet. Fikaserve-

ring mellan 12-15. Klockan 13 samlas vi och reser midsommarstången 

21 Midsommardagsdans till Stage ca kl 21, middagsbuffé kl 18-20.30. Brännlands 

värdshus, ca kl 23 Riff Raff Ruff 

22 Motionsdans kl 18-22 till Ola och jag 

28 Loppis runt sjön kl 10-15, hamburgerförsäljning 

 

JULI 

1-2 Fikaservering kl 12-15 Dalgården 

5 Hemvändardag i Långsele med fyrhjulingstema 

8-9 Fikaservering kl 12-15 Dalgården 

12-13 Loppis i logen på hembygdsområdet 

12 Vargträskdagen, Vargträsk 

15-16 Fikaservering kl 12-15 Dalgården 

19 Örträsksjön Runt, Örträsk 

20 Hembygdsdag, Örträsk 

22-23 Fikaservering kl 12-15 Dalgården 

29-30 Fikaservering kl 12-15 Dalgården 

 

AUGUSTI 

1 Klubbmästerskap SPÖ Storforsen 

9 Metartävling Granträsksjön 

23 Skördemarknad och bonnakalas Bränna gård 

Surströmmingsfest 

 

 

Aktiviteter i Örträskbygden 2014 

Ytterligare information om vad som händer i bygden hittar ni på 

www.ortrask.se 


