
Martin Axeisson, fotad vid en metetavling nâgra kilometer frn 
Lângsele byvid Orealven, den 30 juli 2016. Foto: GUNNAR ERIKSSON 

Till minne av Martin 

Lyckseleprofilen Mar-
tin Axeisson har gâtt 
ur tiden vid en alder 

av85dr. 
Martin växte upp pa 

Provâkersberg i byn Lang-
sele, tillhörande tidigare 
Orträsk socken och nuva-
rande Lycksele kommun, 
varifrân han ocksà kom att 
verka och bo större delen 
av sitt innehállsrika liv. 

När undertecknad i mit-
ten av 1980-talet anstdlldes 
pa Västerbottens Folkblad 
var Martin redan sedan 
lang tid anställd och eta-
blerad som legendarisk lo 
kalredaktör pa tidningens 
Lyckseleredaktion. Pa den 
vägen var det for Martin 
totalt under hela 38 àr fram 
till pensioneringen. 
Förutom mangder av 
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skrivna artikiar och fotade bilder for tidningen sã 
handlade Martins gaming mycket em just berättande 
dokumentation dam det bara är nágra àr sedan jag själv 
var engagerad i en reprispublicering av 50 ár gamla 
Martinartikiar em den fascinerande timmerfiottningen 
i Ortraskbygden. 

I hembyn Lángsele finns mycket av Martins texter 
och fotografier arkiverat for framtiden i samlingsloka-
len Trãffpunkten och i boken "Vi i Lângsele", som kom 
ut i samband med byns 275-ársfirande ãr 2016, var det 
intressanta bokinnehállet mycket upphangt av Martins 
bilder. 

Martin vigde en stor del av sin (fri)tid till forenings-
livet där den livaktiga byn Làngseles alla olika fOren-
ingar och arrangemang haft stor nytta av hans ibsatser 
och han hade ocksá uppdrag i kyrkliga sammanhang 
och pensionarsforeningar. 

Martin var även rejSlt engagerad i Orealvsloppet pa 
skidor under den tavlingens levnadstid pa samma sätt 
som han fOr 50-talet âr sedan var en stark ambassadOr 
for gãngsporten i vilken Orträsk da var mycket fram-
gângsrik med nationella mátt mätt. 
FOrutom kring dátidens jobbande tilisammans pa VF 

hade jag den stora förmànen att under 2000-talet verka 
tilisammans med Martin I Ortraskbygdens fiskeak-
tiviteter och tavlingar vilket sedan 2013 drivs av SPO 
(Sportfiskeklubben i Ortraskbygden) där sáväl Martins 
Làngsele som min egen ursprungsby ingâr. 

I detta sammanhang ställde Martin alltid upp i olika 
funktionärsroller som lottfOrsäljare, prisanskaffare, 
tavlingssekreterare, invagare, fikafOrsäljare och allt 
vad det nu var. 

Detta alitid med ett brett leende och glatt skratt till-
handa vilket jag kommer att sakna enormt mycket. 

G(JNNAR ERIKSSON 


