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Lite som en ”Frankensteins pumpa” känns den, tomaten som Jan-Erik
Eriksson hittade i sitt växthus. Foto: MORGAN BOHMAN

Janne fann en
monstertomat
VALLEN. En extra ”biffig”
tomat? Ja, någon typ av
kraftuttryck vill man nog
använda om det monster
till tomat, av sorten
Black Krim, som Jan-Erik
Eriksson hittade i sitt
växthus. Hela sju hekto
vägde vidundret.
Det är lätt att känna referenser till Frankensteins
monster när Jan-Erik
Eriksson visar upp den
tomat, av sorten Black
Krim, som han hittade på
marken i sitt växthus en
handfull dagar tidigare.
Den här tomatsorten ger
vanligtvis frukter i viktklassen två till tre hekto,
men den här skapelsen
på sju hekto ser verkligen ut att bestå av tre
stora tomater, ihopsydda
till en skräckinjagande
enhet. Det enda som fattas är att koppla in den
i en maskin med elström
och försöka ge den liv.

Det var kanske inte helt

förvånande att Jan-Erik
hittade jättetomaten på
marknivå.
– Jag började fundera...
Den låg lite skymd mot
marken, sen såg jag att
det satt ju ihop allting. Lite
överraskande är det väl att
det blev en sån där, både
form- och storleksmässigt,
säger Jan-Erik Eriksson,
som odlat Black Krim i
fem år och innan dess hade bifftomaten Brandywine Red.
Varför odlar man den
här tomaten?
– Den är otroligt bra
att ha liggande och håller länge. Den har bara
frökärnor på en sida och
är därför fastare än andra
sorter. Och så har den en
stark smak, inte alls lika
vattnig som köpestomater.
Ett smakprov bekräftar
den tesen. Smaken är verkligen stark och ”hel”. Det
mahognyliknande fruktköttet har definitivt ingen
träsmak.
Jan-Erik har helt klart
smak för odling. Har tidi-

Lite överraskande är
det väl att
det blev en
sån där, både
form- och
storleksmässigt.

Jan-Erik Eriksson

gare bland annat provat
olika metoder för att få
potatisen klar redan till
midsommar.
Då borrade han hål i en
vattenslang, som han plöjde ned i jorden och sedan
spolade varmvatten i för
att värma upp jorden.
För några år sedan
provade
han
även att odla galiameloner. Då gällde det att
manuellt dutta hanblommorna i honblommorna
för att pollinera växten på
det sättet.

Växthuset, som flyttades

till gården från östra sidan av Vallen 2002, odlas
det just nu tre tomatsorter
(Black Krim, en fransk
tomat och cocktailtomat)
samt gurka i.
– Det som hindrar tomaterna är värmen. Det får
absolut inte vara över 30
grader, då dör blommorna,
säger Jan-Erik Eriksson.
Vattenbehållaren i taket på växthuset gjorde
Jan-Eriks svärfar, för att
värma upp bevattningsvattnet snabbare.
När jätteexemplaret av
Black Krim nu fått sin tid
i rampljuset är det dags att
konsumera.
– Det börjar vara dags,
i och med att den varit
mogen och legat inne tre
dagar, säger Jan-Erik och
tillägger:
– Skalet är lättuggat när
du odlar i eget växthus. Vi
äter ogärna tomater mellan våra egna säsonger.
MORGAN BOHMAN

Initiativtagaren Gunilla Persson och eldsjälen Fred Elfving tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren vid den högtidliga invigningen
av minigolfbanan. Foto: AGNETA MALMSTRÖM

Välbesökt invigning av
den nya minigolfbanan

ÖRTRÄSK. Örträskbygdens Intresse och
Hembygdsförening ordnade en hejdundrande invigningsfest av den nya attraktionen i Örträsk centrum.
Närmare 150 människor samlades för att beskåda den
nybyggda minigolfbanan och Roland Sjögren som
högtidligen klippte av ett band av ihopknutna slipsar.
Det var på förra årsmötet
som Örträskbon Gunilla
Persson kom med det lite
galna förslaget att skapa
en golfbana, eftersom den
gamla från1960-talet sedan
länge var helt förfallen och
igenväxt.
– Jag tycker vi ska göra
en golfbana, jag kan fixa
och ringa men jag kan inte
bygga så det måste vi hjälpas åt med, sa Gunilla till
åhörarna.
Byborna tyckte det var ett
bra förslag så arbetet med
att söka tillstånd och bidrag
började omgående. Den 8
mars 2021 kom så glädjebeskedet att föreningen beviljats bidrag till projektet och
arbetet med att röja bort sly,

ta bort de gamla banorna,
gräva och bygga nya banor
drog igång.
– Vi har varit ett tiotal
personer som hjälpts åt och
det är ett suveränt gäng, alla
har tyckt att det var trevligt
och skoj och alla är duktiga
på olika saker, säger Fred
Elfving som är en av entusiasterna i arbetslaget.
– Jag tror att har man en
positiv anda och hjälps åt så
klarar man av nästan vad
som helst, konstaterar Gunilla.
Det är 18-hål med varierande svårighetsgrad som
golfspelarna nu möts av på
den lilla skogklädda kullen
mellan gamla skolan och
byns affär.

– Alla har nog tyckt att
det har varit roligt att delta
och det är många som har
varit med i det tysta och
grävt, skänkt grus, virke
eller pengar till föreningen
och det är fantastiskt att det
är lagt cirka 1500 ideella
arbetstimmar, säger Fred
som nu känner sig nöjd med
resultatet.

Invid golfbanan har fören-

ingen även ordnat en grillplats med bänkar där man
kan slå sig ner och grilla
eller fika med barnen.
Komunstyrelsens ordförande i Lycksele Roland
Sjögren var på plats för att
klippa av bandet av slipsar.
– Örträsk är ju en fantastisk fin del av vår kommun
och jag är stolt att få vara
med på det här evenemanget, det har väl inte undgått
någon vilket fantastiskt engagemang det finns här i Örträskbygden, säger Roland.
– Om det inte vore för
det ideella engagemanget

och framåtandan hade inte
pengarna blivit investerade,
så vi måste ju vara stolta och
glada, konstaterar Roland. Stort tack för det ni gör och
lycka till.
– När jag var liten gick det
att spela här, så det här är
nostalgi att vi nu kan spela
igen och vilket lyft för hela
bygden säger David Henriksson som jobbar i förskolan.
– Jag vill rikta ett stort
tack till Gunilla som föreslog den här idén och stort
tack till alla som varit med
och bidragit, ge dem en applåd, säger Linda Öhrman
ordförande i föreningen vid
invigningen.
Många provade att svinga
golklubborna, alla bjöds på
förtäring i form av korv,
kamburgare och kaffe. Slutligen fick järngänget som
lagt ner så många arbetstimmar stående ovationer från
alla de nöjda bybor som var
på plats.
AGNETA MALMSTRÖM

Tomater
»»Tomaten tillhör växtfamiljen potatisväxter där bland annat,
potatis aubergine och tomat ingår.

»»Växten härstammar från Peru i Sydamerika och kom till norden på 1600-talet och blev allmänt känd under 1700-talet.

»»Enligt Guinniess rekordbok skördades världens tyngsta to-

mat av Dan Southerland den 15 juli i Walla Walla, Washington,
USA. Tomaten vägde 4.89 kilo.

Om man ska klara av en trixig bana i uppförslut så krävs det att spelaren
har tungan rätt i mun. 

Gunilla Person som är en av eldsjälarna bakom bygget av golfbanan hälsade
publiken välkommen och överräckte en skarp sax till Roland Sjögren. 

