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Från marken

Falmark är för många synonymt med Skellefteå flygplats. Många har
sett ner på oss - från flygplansfönstren. Många har irriterat sig på
oss - tre kilometer 70-sträcka strax innan flyget ska lyfta. Men det är
också en by som många älskar. Kom med så ska jag visa dig Östra
Falmark, den lilla byn vid landningsbanans västra ände.

Bilder från Östra Falmark
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Möten
Alla känner alla. På gott och ont.
Människor spanar ner mot sjön och frågar varandra:
- Vems skoter är det där? Kan Roger ha bytt?
Och vem är det som åker skidor tillsammans med Leif?
Men nog är det roligt att det alltid finns människor
som månar om en och hälsar glatt när man möts.

Vänster: Möte på Falmarksträskets is. Barbro & Rego Lindberg från Östra
Falmark kör skoter och Liselott & Jonas Åström från Sjöbotten är ute med äkta
hästkrafter.

Höger: Möte med naturen, men inte med musen. Den har redan passerat.
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Möten
Möte betyder även gudstjänst.
Bönhuset mitt i byn utnyttjas flitigt.
Ibland väljer dock byborna att gå ut i
världen med det kristna budskapet.
Eller i alla fall ut på isen.

Vänster: Prästen Dan Richardsson predikar
under en gudstjänst på Falmarksträskets is.

Höger: Söndagsgudstjänst i bönhuset.
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Musik
Lyssna! Hör du musiken? Det spelas och sjungs i vart
och vartannat hus. Tre av byns fem gymnasieettor i år
(91-orna) går estetisk musik. Om det ligger i generna
eller om ett musiken är smittsam får vara osagt.
Men härligt är det!

Vänster: Luciatåg 2007. Eva Lindgren spelar gitarr och lucia heter
Maria Renström.

Höger: Johanna Rask spelar ”Du vet väl om att du är värdefull” på
pianot i bönhuset.
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Sport
Att vara aktiv i föreningar brukar anses som en merit i CV.
Byborna är minsann meriterade. Det senaste stora projektet är
bygget av ÖFIF:s sporthall. Ideellt. I en by med 47 hushåll.

Bilder från Östra Falmarksterrängen, ett av ÖFIF:s årliga evenemang.
Kvinnan i banan- och gainomaxkontollen heter Rachel Söderberg.
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Byakamp
Byarna runt Falmarksträsket möts i Träskkampen och
Träsktrampen varje sommar. Alla vill vinna. Men helst vill vi umgås.
På vintern är det i Trettondagscupen, en hockey-bockey-turnering,
som närliggande byar kämpar för äran.

Vänster: Sjöbotten säger sig vara ”så in i vassen bra”. Den här gången besegrade
de faktiskt Östra Falmarks lag. Och de andra byarnas.

Höger uppe: Eskil Hedlund cyklar med en ruskig fart för Östra Falmarks
räkning. Alla cyklar på gamla militärcyklar för rättvisans skull.

Höger nere: Ännu en skadad på hockeyrinken. Det brukar bli någon som får
uppsöka läkare varje trettondag. Träningen är kanske inte den bästa, men
kämpaglöden är det definitivt inget fel på. Eller så är det precis det det är...
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Vatten
Tanken har slagit mig: Hur skulle det vara att växa upp utan
vatten? Utan att få samla hästiglar  i glasburkar? Utan att få
uppleva glädjen av att lyckas klättra tillbaka i en kanot mitt på
sjön? Och utan att få tälta på öde öar fulla med myrstackar?
Det vet inte vi som vuxit upp mellan två sjöar och med en älv
rinnande genom byn. (Och tack och lov berättade ingen att
hästiglar inte biter människor.)

Vänster: Roddbåtar på Falmarksträsket.

Höger uppe: På vatten kan man ha mycket roligt.

Höger nere: Den här kvällen fiskade vi kräftor. Vi fick tio kräftor och en
skoter. Från ytan såg det likadant ut. En plastflaska med ett snöre i. Men
den här var betydligt tyngre att bärga.
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Skog
En del jagar där. En del går dit för att slippa vardagens jagande.
Själv bor jag där. Mitt bland träden. Underbart! Häromdagen
stod det en älg utanför köksfönstret. Nu var det bara trevligt.
Alla äppelträd är ändå redan uppätna.

Vänster: Frostig gran.

Närmast till höger: Elias
och Linnea Lindberg roar
sig i naturens egen lekpark.

Längst bort till höger: En
timrad lada bland tallar,
enris och glittrande
spindelnät. I luften syns
myggor surra.
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Ängar
Inte en enda kossa är kvar. In i ladugårdarna har istället
hästar flyttat. Eller så har uthusen blivit förråd och
företagslokaler. Allra mysigast är det i Hägerlinds ladugård
där två företag huserar numera. Hos det ena kan man få
massage. Skönt! På ängarna växer hö till hästarna och
havre till Oves kärvar. Eller så växer de igen.
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Hus
47 hus är åretruntbebodda för närvarande. Dessutom finns
det några fritidshus inne i byn och desto fler i stugområdena i
utkanten. Att bygga är snudd på omöjligt om man inte råkar
ha ett hus till övers som man kan riva och kalla det nya för
ersättningshus. ”Bullermatta” säger myndigheterna och påstår
sig skydda därigenom icke blivande bybor från flygplansoljud.
Eller så vill de skydda sig själva mot bullrande bybor den dag
flygets verksamhet utökas. Förmodligen spelar också dröm-
men om norrbotniabanan roll. Ska den gå förbi flygplatsen
måste den passera här. Det ser sjöarna på ömse sidor till.

Vänster uppe: En diskbänk på altanen till vår stuga (jodå, vi har stuga
här också, 2½ km hemifrån) används också för att tvätta händer och
servera mat på när det är fest.

Vänster nere: Byns äldsta bevarade hus. ”Jag minns farbror Anton
sittandes på vedbänken” berättar grannen Stefan Falkman. ”Egentligen
var han min morfars farbror.” Jag slår upp det i byaboken. Anton
Lundmark levde 1846-1949. Efter honom har har det varit tomt i stugan.

Höger: Elin och Jonas Lundmark hade länge drömt om att få flytta till
byn när de här huset blev till salu för något år sedan. Nu bor de här med
barnen Vera och Uno. Ingen klår Vera i underhållande funderingar. Ett
litet exempel: ”Men den här råttan kan ju inte vara död, den har ju
fötter!”
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Natur
De finns i stan också. Insekterna, djuren, blommorna och
träden. Men på något sätt känns de mer påtagliga på landet.

Vänster: En humlestängel har letat sig uppför en älgört.

Nedan: Lovisa och Linnea Lindberg studerar skogstjärnor.

Höger: En fantastisk värld öppnar sig för den som tittar lite närmare.
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Bybor
Det bästa med Östra Falmark är ändå människorna som bor här!
Ingen nämnd, ingen glömd.
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Besök gärna Östra Falmarks hemsida

falmark.net




