
Storfiskare kvalificerade till SM 
Nästa års pimpel-SM kommer att ha fem deltagare från Drängsmark. Emmy 
Andersson, Oskar Lundgren, Erik Andersson, Simon Markström och Clas 
Berglund är alla kvalificerade. Några tävlar individuellt och några i lag. 
Enligt Oskar är det inte så  svårt att få fisk. För det första gäller att söka rätt 
på den, det vill säga borra ofta och röra sig flitigt. Sedan är det bara att 
hänga ut reven med ett silverblänke och en trekrok för att fånga abborren. 
För annan fisk kanske det lämpar sig bättre att ha en tafs med en krok med 
maggot på. Bara så ni vet hur proffsen gör. 
 
http://www.arbetsam.com 
är adressen på Internet för er som vill se filmen från ångsågen och läsa lite 
mer om årets industriminne. 
 
Skolans elevråd vill ha er hjälp 
Det förekommer en del meningslös förstörelse på skolan och dess 
omgivning under kvällar och helger. Det upprör skolans elever att pengar 
ska gå till onödigt underhåll istället för nyanskaffning av material. Om 
utrustning används till det som den är avsedd för så tål den också att 
användas. Så därför uppmanar elevrådet alla att bruka förnuftet och vara 
rädda om gemensamma saker. De vädjar också till alla att visa mod och 
säga ifrån när någon gör dumheter. Oavsett det är mitt eller ditt barn eller en 
kompis. 
 

Hemsändning av varor för pensionärer 
Två gånger i veckan kan pensionärer som har svårigheter att komma sig till 
affären få varor hemkörda av Drängsmarks IF. Det är Johnny Lindgren som 
sköter packning och utkörning av varorna. Varorna beställs av kunden hos 
Konsum i Kusmark senast torsdag och levereras fredag. Konsum tar en 
serviceavgift på 20 kronor per gång, oavsett köpesumma. 
 
Bakom redaktörens pannben … 
Nu har det hänt igen. Och igen. Vi läser om ”män” som misshandlar 
kvinnor. Och står det inte i tidningen så händer det ändå. Det är en skam för 
oss karlar att en klick svinpälsar brukar våld på medmänniskor. Jag tycker 
vi öppet borde resonera om dem och verkligen visa vår avsky mot 
handlingen och förtydliga för dem vilka fegisar de egentligen är. Rätten att 
kalla sig karl borde förresten för länge sedan vara förbrukad. Att kvinnor 
som misshandlats har modet att stanna kvar hos dem är för mig en gåta. För 
är de verkligen så modiga borde modet räcka till att bryta upp ur 
förnedringen också. Om vi i omgivningen ger dem stöd så kan de kanske 
bruka modet fullt ut. 
Hälsningar ´n Melker 
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Datum och tider att komma ihåg: 

 Däckbytarservice. Lördag den 26/4 kl. 08.00 – 13.00 är 
det öppet hus på P-O:s Traktors Garage. Du som 
behöver lite hjälp får däcken bytta. Priset är 50 kr/bil.  

 Valborgsmässofirande på Folkets Hus onsdag den 30/4 
kl 19.00. Fikaförsäljning och lotterier. Brasan tänds kl. 
20.00. Vi sjunger in våren vid brasan. Fyrverkeri avfyras 
kl. 22.00. 

 Majstämma i Bönhuset den 1/5 kl 11.00. Helena Wikberg 
från länsstyrelsen i Umeå berättar om 
bidragsmöjligheter inom kultur och miljö. 

 Metallskrotinsamling vecka 22 vid P-O:s Traktors 
garage. Avkastningen går till Byaföreningens kassa. 
Även under vecka 21 kan ni deponera skrot på anvisad 
plats, kontakta då P-O på tfn 070-521 25 23. 

 Öppet hus för småbarnsföräldrar med barn i 
Drängsmarks bönhus. Måndagar jämna veckor mellan    
kl. 10 - 14 

 Allsångskvällar med Hultet vid Ångsågen. Måndagarna 7, 
14, 21 och 28 juli med start kl. 19.30.  

 
Sommaren som kommer vid Ångsågen: 
◊ Sommarcafé i egen regi, vi hoppas det ska bli bra. 
◊ Boulebanan, med ”provapå” dagar. 
◊ Visning av sågen i samband med allsångskvällarna. 
◊ Inget Kvarnspel vid Ångsågen i år. 
◊ Fiskekort går att köpa i automat vid sågdammen. 



 Ellen Lundqvist, 94,5 vill gärna återse Rom 
Ellen Lundqvist, 130906. Det är inte telefonnumret som står skrivet utan 
med full respekt Ellens födelsedata. Nästan på dagen 94,5 år när vi träffas 
hemma hos henne på norra byn i Drängsmark. Ellen klarar sig själv i en 
omgivning med goda grannar. Hörsel och syn har med tiden avtagit men 

hon säger själv att ska man bli gammal så måste 
det kosta en del. För de flesta i Drängsmark är 
Ellen kantorn i bönhuset. Oräkneliga är de antal 
”Den blomstertid nu kommer” och ”Tryggare kan 
ingen vara” som ljudit ur den orgel hon så flitigt 
trampat. Första orgeln köptes av pappa Hjalmar i 
slutet på 10-talet eller början på 20-talet. I en familj 
med mycket musik var det naturligt att även Ellen 

skulle lära sig spela. Autodidakt kan hon sätta på sitt visitkort. För hon är 
självlärd i både orgelspel och körledarskap.  
Ellen är yngst i en syskonskara av tre barn. Hon fick också en fosterbror 
som kom till familjen när han var endast sju veckor gammal. Den händelsen 
1921 har etsat sig fast i Ellens minne av flera anledningar. När de skulle 
hämta lillebror Kurt i Skellefteå så var det första gången som hon fick åka 
personbil. Och inte nog med det. Det var första gången som hon kom till 
stan och dessutom fick se stadsparken. 
Familjen bodde i det som idag är Schillmarksmuséet nere vid Ångsågen. På 
den tiden stod huset strax söder om bönhuset. När Ellen var åtta år flyttade 
de till Gran och bodde där i ett femtontal år. Med sexårig folkskola och tre 
månaders lärlingsutbildning till sömmerska var yrkeskarriären utstakad. 
Ellen åkte som sömmerska på resande fot till kunder i närområdet. Då fanns 
ingen konfektionsindustri i någon större omfattning så allt som skulle skyla 
eller pryda kroppen syddes av sömmerskor och skräddare.  
På 40-talet åkte Ellen i omgångar till Stockholm och arbetade på olika 
ateljéer. Föräldrarnas ohälsa fick dock Ellen att flytta hem till det hus som 
hon sedermera övertog och som pappa byggmästaren byggt. 
När 60-talet kom så blev det en ny sejour i Stockholm. Ändringssömmerska 
på anrika modehuset ”Sidenhuset” tills det revs och köptes upp av NK. Om 
det inte varit ackordslön hon erbjudits så hade hon säkert stannat på NK. 
Med det stora kulturintresse som Ellen har så trivdes hon som fisken i 
vattnet med det utbud som fanns i huvudstaden. Bara tanken på 
operaföreställningarna får henne att le även idag. Istället vände hon hem till 
Drängsmark för gott.  
För gott betyder inte att hon sitter på sin kammare dygnet runt. Några 
utlandsresor har hunnits med och minnena lever fortfarande kvar. Det 
vackra Rom som hon besökte för många år sedan skulle hon gärna vilja 
återse. Och eftersom hon var förutseende nog att kasta en slant i Fontana di 
Trevi så kommer hon troligtvis att få sin önskan uppfylld. 
  

Fyra från samma fordonsprogram är företagare i byn.  
Petter Ershag, David Wiklund, Johan Lundberg och Rickard Rosén har det 
gemensamt att de gått fordonsprogrammet samtidigt, driver företag i byn 
och ingen av dem har sina rötter här. 
◊ Ershags sadelmakeri, tfn 0910-157 25, är en fritidssyssla som Petter 

driver i uthuset hemma på gården. Det är främst inredningar till gamla 
”Amerikanare” som gäller. Men även inredningar och detaljer till båtar, 
motorcykelsadlar och möbler finns på möjligheternas lista. 

◊ Skellefteå Släpvagnsservice, tfn 0910-20 06 62 drivs av David Viklund 
och Björn Brännström i Webos gamla lokaler. De tillverkar badtunnor 
med kamin, släpvagnar i aluminium med och utan kåpor, legojobb i 
aluminium och stål, reparationer av släpvagnar och bilar. Senaste 
investeringen är en billyft. 

◊ TJL Skog & Maskin, tfn 070-227 88 00, är Johan Lundbergs 
verksamhet. Ett säsongsarbete med inriktning på markberedning och 
skogsvård. Både skogsbolag och privatpersoner finns bland kunderna. 

◊ Rickard Rosén Maskin, tfn 070-675 33 94, tar på sig arbeten av 
skiftande karaktär. Grävning med minigrävare, markarbeten, bilningar i 
betong, vägbultning, …  

 
Allsång på Folkan med FAMY (FAMY är en ideell förening för dem som 
har familjär amyloidos med polyneuropati, även s.k. "Skelleftesjukan"). 
Förra onsdagen kom tre glada spelmän, Ture Hedman, Torsten Lidström 
och Bosse Holmqvist och spelade gamla slagdängor. Ett fyrtiofemtal 
personer fanns på plats och de sjöng, köpte lotter och hade trevligt. 
Turgubbe blev Gunnar Marklund som vann nästan allt. Bland annat knivar 
till sina korvringar. 
P-O Wikström 
 
Flaggningshjälp önskas  
I femton år har Gunnar Marklund hjälpt byamännen med flaggningen vid 
Konsum när någon bybo avlidit. Nu söker byamännen någon frivillig som 
kan hjälpa Gunnar. Ring byålderman Lars Marklund, tfn 72 70 44.  
 
Du kan få hjälp med däckbyte lördag den 26/4 kl. 8 – 13 
Sommardäcksdax och problem att klara bytet? Ta med bil och däck till  
P-O:s Traktors garage. Där finns hjälp att få för 50 kronor per bil. 
 

Byaföreningens styrelse:  
Ordf. P-O Wikström tfn 72 73 20, vice ordf. Kjell Andersson 72 71 85, sekr. 
Jeanette Wikström 72 72 44, kassör Hans-Jörgen Pettersson 72 70 00, Agneta 
Andersson 72 71 77, Ulrika Karlsson 72 70 95, Jonny Lundqvist 72 71 58, Jonas 
Larsson 72 73 55, Ann-Britt Lindmark 72 70 24, Anneli Markström 72 72 17, Lena 
Ålstig 72 70 83. 


