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Kommande program: 

6 april    kl.    10.00  Gudstjänst 

4 maj     kl.    10.00   Söndagsmässa 

29 maj   kl.    08.00  Gökotta på Bäckströmsberget 

 

 

Sista april kommer vi att elda en majbrasa i 

Storkågeträsk om det inte är någon brandrisk.  

För vidare information om tid och plats kolla 

anslagstavlan vid affären. 

 

 

 

 

Hembygdsföreningen  hälsar alla välkomna till vårens aktiviteter 

10 april  Årsmöte   i bönhuset kl 19.00 

               Förhandlingar Information och Lotteri 

               Vi bjuder på smörgåstårta 

 

Byamiddagar i Bönhuset 

Kostnad 30 kr för vuxna och 10 kr för barn upp till 12 

18 mars  kl.17.00.                

1 april    kl.17.00 

 

Kom ihåg att kolla anslagstavlan!! Gå gärna in på hemsidan. 

www.storkagetresk.se 

 

Hej igen                                                                                                                              

Vi som jobbar med byabladet gläds åt alla glada kommentarer vi hör om 

”tidningen”. Men för att det ska bli riktigt bra krävs det att vi allihop hjälps 

åt att hitta saker att skriva om. Vi siktar på att ge ut ett byablad varannan 

månad. Nu har vi passerat den mörkaste årstiden och vi ser fram emot 

härliga dagar under vårvintern. Vi har fått in förslag på utomhusaktiviteter 

(skidåkning, utflykt till Högholmen, skoterfika på Pärlan, pimpeltävling för 

barnen m.m.)    

Jag var på ett Pro-möte i Ersmark häromdagen och hörde där ett samtal 

mellan två ersmarkare vid bordet intill.  ”I Kågeträsk är dom så otroligt 

duktiga. Där kan dom nog klara av vad som helst”.  Dom skröt av 

Sandforsborna också och det är bara att hålla med. Det känns bra att folk 

förstår att det krävs en insats när utvecklingsplanerna ska genomföras.. 

Problemen på affären är förhoppningsvis över. Projektorn sitter i taket i 

bönhuset, kabeln är dragen så nu kör vi.   

 

        BYABLADET 

      Utgåva 8 

      Februari 2014 

 

 

 

 



Detta är ett försök att utnyttja mitt fadersmål, Hans svenska ordförråd var 

väl ca 3-4 ord i följd och då med en viss brytning mot ”Kågedalsbonska”. 

Mig veterligt så var och är detta ett talat språk, skrivningen får jag väl 

lastas för. 

Tomt-tiN 

Sönna vaare den tin dåå he faanns tjwå affära jeri StorkAträske. 

Kring jultin se skuul e ju tomtes å då stoo affära för tomtaa. He var kop- 

tomtaa Å he var Bryggmans tomtaa. Kop- tomtaa swåra för västre böjn å 

Bryggmans tomtaa swåra för aistredeeln å sörsvia. Unner goode måång  år 

sekert enn fem-saix år voor jig å en Bernt bårtii Avamora kop- tomta. He 

vaar olik mötje gera deri gååla beroende opa mååt mang onga he faans. 

Måång onga å mötje klappa desto maar swaitese man baakom skraabak 

ansektee. Överallt se fekk man ju knekkaa som maan både ååt å stooft ni 

fekken å nåålta peningom bruke ve å fåå.  He jekk ju int att stopp ne 

knekka å peninga ni samma fekk.  Föör knekka dem hadd vorte ain åti he 

vaar full ti. En deel år spaarke ve å naage år fing ve sjussn. Ait år vaiti då 

att N Torsten ni Gottfris sjusse åss,  I meins att han hadd Saaben haans N 

Rune, hee vaar den däär jusbrunen som en Rune hadd en ti. Seen mens i 

bakken deri Simons. Dåå man skull opp se gatt man gåå ni snöön för ve 

hadd ju tjainkskoon ve lersula å  utan klaaka. Dåå klappa vor utdelt å man 

hadd ette nan knekk eller nanting anne å peninga voor stoppe ni rette fekka 

se vare baara kliv boorta bron å sekt ne mot fuuse, seen sköött tjangnskon 

rästN. Stoo man halee vegen see ståppe fusdöörn oss.  

Seen menns i alldeles spesiellt hure he var att komma deil N Fransartur (N 

doll Artur). Han lååg a rögg ni saiga, såm stoo derve föönstre ne mot 

träske, deer he faans na haj eler na halm ni e bollster såm no Aller vaar 

tjwöötte. En green-plant haing deri e snöör båårti take överom boole, som 

sto åtve föönstre opp mot böjn. Klappa he haad ve ve åss, meste bårti aall 

gååla hadd dem skikke nantin at N Fransartur (meste var he vell na mat 

eller na hamståkke saaka eller na vaanta). Ve fiing ju aller nanting å N 

”dollartur ”  meen han vaar garantere han som takke mest för han bört å 

takk då ve la paketa dita bole å han sto dera bron å skrejje takk takk gott å 

vel del ve hadd kommee förbi Ernsters, å var nan uta bron se hårt dem 

sekert huur han takke. 

Hur he nu var se bruuke ve träff Bryggmans tomta för de meste deri 

Verners men he henne vääl nan gång att ve träffe deri Signars å. att 

Bryggmans tomta henne se mötje berodd no för de messte opa att A 

Vendla bruke sjuss tomta åtmeinstone eina sörsvia. 

 

See vaare förr i tiom faast he  jer 

ju in se laing sen. För int va de 

häär tomta see gammal motför 

gråå tomta såmm man aller sej 

men som sej desto maar 

 

Vid pennan (förlåt)tangentbordet 

en före detta kop- tomte å nu 

mera en ålder(ns)man. 

 

 

 

Om Bondskan. 

Bondskan är ett helt fantastiskt språk men det är som Bertil skriver ett 

”talspråk” och inte alls lätt att skriva. Om man själv har talat språket och 

läser högt så förstår man innebörden, men annars kan det bli problem . Så 

om du inte förstår vad du läser, be någon som kan språket läsa för dej.        

Sen är bondskan ett så lokalt språk att det skiljer sej mellan byarna och vad 

som är rätt eller fel hänger på var man har bott eller som Bertil skriver så 

kan det bero på vem som är ens pappa. 

Lisbet 

  



Hänt se´n sist! 

 

Den 21 december, på årets kortaste da´ 

Var det ljusfest i vårt bönhus – det 

passade bra 

 

Tobias och Anna bjöd in till dopfest               

Lilla Olle , så klart, var då hedersgäst 

 

52 stycken vuxna och 23 barn 

fyllde huset med skratt hela förmidda´n 

Åsa Storfält hon döpte Olle Erik Severin 

I ”farmors” dopklänning var han jättefin 

 

En ny Olle Kågström i släkten vi fått 

Och vi önskar honom i livet ”Allt gott!” 

 

Farmor 

 

Juldagsgudstjänst 

 

På juldagen fylldes bönhuset med glada hemvändare. Det var sedvanlig 

”Juldags gudstjänst” Nils Hedlund talade och Erika och Mattias sjöng och 

spelade. 

 

På det nya året har vi haft besök av Karin Johansson från Sörböle. 

ÖKSM har haft en gudstjänst, med mycket sång och musik, och vi har 

haft årets första symöte. 

 

Birgitta 

 

 

 

Hållbara sociala servicepunkter. 

Nu är det dags att sammanfatta projektets första år. Vi har börjat summera 

och skriva slutrapporten. Redovisningen ska omfatta en pärm med 

rapporter och dessutom gör vi ett bildkollage på datorn som sammanfattar 

allt det enorma arbete som lagts ner på projektet.  

Men än finns det saker att göra och som ni minns så blir projektet inte 

avslutat då det ska vara hållbart över tid. På senaste projektmötet 

konstaterades att det mesta som vi planerade har genomförts. Skylten till 

Pärlan ska göras och några eluttag ska monteras. Dörren in till affärsdelen i 

källaren ska fixas och vi ska hålla koll på hur det går med värmen i köket. 

Receptsamlingen ska sammanställas och skrivas ut och så ska vi komma 

igång med verksamheten i Bönhuset. Nu ser vi fram emot lite aktiviteter 

runt det här med maten. Vi har också fått förslag om en kakfrossa-afton. 

Och Johannas förslag om en utflyktskasse från affären kanske kan bli 

något för projektet att genomföra. Vi har ansökt om en utbetalning av 

ytterligare 10 000 kr för att kunna färdigställa arbetet.                           

Kom ihåg att vi behöver massor av idéer inför fortsättningen, inget är 

för stort eller för litet. Att allt är möjligt har vi redan upplevt! 

 

Byautvecklingsrådet har ansökt hos kommunen om en fortsättning på 

projektet och i så fall kommer två nya byar att få chansen. Vi kommer 

fortsatt att ha stöd av Karin Axelsson och kanske kan det bli lite 

ekonomiskt stöd också. 

 

Lisbet  



Månadens boktips  

 

Recension av boken ”Jesusbarnet  gåva eller straff.” Skriven av Maj  

Degerstedt från Ersmarksbodarna. 

Ni kanske känner igen henne som f.d. banktjänsteman el lantbrukare. Nu 

har hon tagit långsemester (pension). 

En duktig berättare, som åker runt i trakterna, så vi får ta del av hennes 

talang. Hon har tidigare vunnit ett stipendium, för sin duktiga berättarkraft. 

Nu har hon alltså kommit ut med en bok. 

  

Boken handlar om Sara, som i 50 år lidit av en 

otrolig ångest, för något som hände henne i 

ungdomen. 

Hon är fast besluten att med våld tvinga bort 

paniken, som finns inom henne. Springer ut i 

lyktskenet och pressar kroppen till det yttersta. 

Hårt arbete brukar ju hjälpa. Hon har provat det 

många ggr. Tyvärr, så hinner det ödesdigra 

misstaget som hände tidigt i hennes liv, ifatt 

henne. 

Lättläst o gripande bok av en författare från 

Kågedalen. 

 

Tryckfelsnisse & Facit 

Här kommer de rätta svaren.  

I förra nr av Byabladet hade svaren i ”kommer du ihåg” kastats om. 

Här är de rätta svaren 

 4, 1, 2, 1, 2, 2,  

Vad var det nu som stod på julbordet?? 

Senapssill, Kalvsylta, Svagdricka, Dopp i grytan, Risgrynsgröt, Leverpastej, 

Marsipangris, Vörtlimpa, Rödbetssallad, Ris a la malta, Lutfisk,  Julskinka, 

Pressylta, Ostbricka, Janssons frestelse, Köttbullar och Revbensspjäll 

Studiecirklar om vår mat. 

Som vi berättade i Byablad 6 så genomförde vi i höstas en studiecirkel om 

mat. Nu håller arbetet på att färdigställas och i veckan träffades cirkel-

deltagarna och deras familjer och avsmakade några av måltidsförslagen. 

Alla lät sej väl smaka av soppor, pajer, sallad m.m. Stämningen var hög 

och samtalen utmynnade i ett förslag om gemensam middag i byn några 

gånger under våren. Då är alla som vill äta med oss Välkomna. Det 

kommer att bli på tisdagar jämna veckor. Lisbet och Isabel ansvarar den 

första gången. (Se annonssidan) 

Arbetet fortsätter sedan med att skriva ut och färdigställa ett recepthäfte  

(receptbok låter så pretentiöst) som sen delas ut i området. Kanske ska vi ta 

hjälp av något studieförbund och göra en cirkel även av detta. Vi är på 

gång!  

 

 

Var rädd om 

affären, 

handla 

lokalt!! 

Köttfärslimpa med ugnstekta grönsaker, kantarellpaj, broccoli och 

skinkpaj, ärtsoppa, laxsoppa, laxpudding, veckosallad, potatis och bröd. 

 



Skogsvårdsstyrelsen på besök i Storkågeträsk. 

Den 29 januari hade vi besök av några från skogsvårdsstyrelsen som 

berättade om sitt EUprojekt  - Skogens kulturArv i Kvarkenregionen 

(SKAIK) som finansierats av EU och länsstyrelsen. Uppskattningsvis var 

det ett 30-tal som hade tagit sig till bönhuset för att lyssna till AnnKristin 

Unander och Berit Andersson. De berättade om de olika fynd de hittat och 

som sedan markerats ut på kartor och även i verkligheten. Det jag fastnade 

för allra mest var hur man gör på skogsfastigheterna för att markera ut att 

det finns en kulturlämning där. Runt en kulturlämning ska det finnas 

kulturstubbar som markerar att här finns något som ska bevaras. En 

instruktionsfilm över hur vi som fastighetsägare och de som anställs för att 

avverka och markbereda ska hantera kulturlämningarna visades under 

kvällen. Den kommer att finnas på både skogsstyrelsens och västerbottens 

museums hemsida inom några veckor. Vill man se några av de 

kulturlämningar som finns runt omkring oss, så kan man använda sig av 

geocaching som är en form av skattjakt med GPS. Vill ni ha information 

om detta kan ni titta på Wikipedia, så får ni lite information om hur det går 

till. 

I slutet av mötet bad de någon från hembygdsföreningen att komma fram. 

Hembygdsförening fick ta 

emot en fantastiskt fin 

skylt som med text och 

bild berättar om 

koppargruvan som finns 

här i Storkågeträsk. Vi i 

byn ska nu bara komma 

överens om var den ska 

sitta.  

/Isabel 

Jaktresa till Piteå 

Kågeträsk norra jaktlag har som vanligt haft en givande höst. För att fira 

detta, men också för att honorera fruarna som får rätta sina planer efter  

jakttiderna och /eller sitta hemma och vänta på att jägaren ska komma hem, 

åkte hela gänget  under veckoslutet till Piteå. Efter några timmar med 

shoping och lunch inne i stan (tack Piteå för P-skivan) åkte vi vidare till 

hotellet vid Piteå havsbad.  Nu fanns tid för de som ville bada eller bara 

slappa, innan vi sågs i konferensrummet. Där kunde vi konstatera att de 

flesta klarat sej oskadda från Äventyrsbadet. Bertil K visade lite bilder från 

lagets olika aktiviteter. Vi pratade och hade det mysigt tillsammans. 

I  matsalen var det dukat för stor fest med  god mat och  utmärkt 

underhållning av proffsiga ungdomar som showade och spelade musik från 

40-talet fram till nutid. Det enda vi saknade var dansen: Man spelade bara 

discomusik och det är inte riktigt vår stil. Efter en god natts sömn och en 

mäktig hotellfrukost åkte vi hemåt nöjda och belåtna med helgen. Tack 

Per-Arne och Bertil! Det här hade ni ordnat jättebra. Bilden togs i 

konferensrummet. 

                                                        

                                                         Foto Bertil Kågström 

Foto: Erland Segerstedt 

 



I byn mellan Burman och Lundberg 

Undrar varför det aldrig blev vinter ? 

Fåglarna kvittrar i plusgraderna 

Vi promenerar halkar och slinter 

och snön tinar ner från ladorna. 

 

Butiken är het som aldrig förr 

Dessutom är allt snart helrenoverat. 

Men bakom hyresgästens dörr  

Står Ture och Håkan lätt generat  

 

och ropar: Harriet kom, släpp oss loss!  

Vi behöver din hjälp du vackra lilja!  

Fast frågan är helt öppen förstås 

Ni låste väl in er med egen vilja. 

 

Fler och fler går på batteri 

Det verkar ha blivit en fluga. 

När vi andra behöver mer energi 

Får en kaffetår väl duga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varannan fredag blåser en vind 

Som driver vissa till bortamark 

Där syns en del dansa kind mot kind  

I trevli ga Kusmarks Folkets Park 

 

I väster med framgång ystning sker 

I norr finns kött men inget fläsk 

I söder gruvan växer mer 

Och i öster finns Norra Bastuträsk. 

 

Så vi är nog i Världens mitt  

när vi åker de uppkörda spåren  

Här ute är det ännu vitt  

men snart kommer den härliga våren. 

 

Ingegerd 

                      
 

 

 

 



 


