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Örträsk by breder ut sig på båda sidor om sjön Örträsket. Den ligger strax innanför 
lapplandsgränsen mot Ångermanland. Öre älv bildar här en sjö som i sin djupaste del 
mäter ca 63 meter, enligt en geovetenskaplig mätning som gjordes 1995. Från 1848, 
då man byggde egen kyrka, blev egen kyrksocken och så småningom egen kommun, 
styrde man själva bygdens utveckling. 1971 återbördades Örträskbygden till Lycksele 
kommun. Örträskbygden var vid kommunsammanslagningen en välbärgad kom-
mun där 79 procent av de yrkesverksamma var sysselsatta inom jord- och skogsbruk. 
Den var också en av de minsta kommunerna i landet med 1 938 invånare. Förutom 
Örträsk by, hörde även byarna Vargtäsk, Skarda, Långsele och senare Skurträsk, till 
Örträsk kommun. Invånarantalet har nu krympt till ca 300 och med det den kom-
munala servicen. Skolan lades ned 2005.
 Örträsk by klassas som kulturreservat i länsstyrelsens kartläggning och Örträsk-
bygden som en kommunmiljö av riksintresse och ”en kulturhistoriskt mycket in-
tressant bygd”. Fornlämningar från stenåldern, som visar att här funnits jägare och 
fiskare för många tusen år sedan, har kartlagts.

Bilden visar  den boplats där de första nybyggarna slog sig ned, nuvarande Örträsk 
hembygdsområde och festplats. Samtliga byggnader har flyttats dit sedan hembygds-
föreningen bildades 1942.  Den röda timmerbyggnaden kallas Erik-Lars gården och 
har stått på den tomt där Johan Philipssons yngste son Erik med hustru Märit på-
började sitt nybygge.

Foro Åke Runnman

”För tre år sedan startades i Vuxenskolans regi en studiecirkel i 
Örträsk om bygdens skogsfinska kulturarv.  Själv valde jag främst 
att fördjupa mig i hembygdsforskaren Ossian Egerbladhs samlade 
skrifter om Örträskfinnarna och Örträskbygdens lokala historia. 
 Ju mer jag lärde mig om förhållanden och människoöden som 
präglade nybyggartiden från slutet av 1600-talet och framåt, desto 
mer insåg jag att Örträskbygdens historia också är en historia om 
hur lappmarken koloniserades och blev jordbruksbygd – och där-
med en del av hela vårt läns historia fram till slutet av 1700-talet.  
 Jag ville därför inte begränsa mitt bokskrivande till att resultera i 
enbart en hembygdsbok som speglar Örträskbygdens historia, utan 
ge en dokumentär skildring av hur nybyggare med finskt ursprung 
tog sig an uppgiften att skapa bosättningar i lappmarken, som då 
enbart utnyttjades för samernas näringsfång och till renbetesland.
 Att vi har finnbygder så här långt norrut är inte så väl känt. Det 
var ingen slump att just finnar nappade på regeringsmaktens ambi-
tion att befolka lappmarken, för att få ut mera skatt och avkastning 
från det som man betraktade som vildmark. Traditionen att med 
hjälp av svedjande kunna få brödföda på relativt kort tid gjorde att 
man kunde överleva den första tiden.

I den litteratur som finns i detta ämne talas mest om de tappra 
männen som vågade utmana ödet. Kvinnorna nämns oftast inte vid 
namn. Min målsättning med denna bok har därför varit att också 
belysa nybyggarkvinnornas historia.  Genom att följa  Maria Matts-
dotters levnadsöde får man en inblick i de villkor som gällde.
Min ambition är att denna bok ska ge kunskap om det kulturarv 
vi präglats av och med det en bättre förståelse för hur samer och 
nybyggare kunde samexistera.  Min berättelse bygger på tidigare 
forskningsrön och arkivmaterial, men framförallt är det Ossian 
Egerbladhs samlade utdrag ur domböcker som varit min källa. Det 
som då avhandlades vid tingen var oftast vardagshändelser som 
beivrades av moralens väktare och prästerskapet.”
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