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VINTERFESTIVALEN 2013 
Av: Inga-Lisa Öhrvall, Harads 

Edeforsbygdens vinterfestival arrangerades i februari för femte året på ideellt 

initiativ av föreningar, företag och organisationer i byarna. Festivalen anordnas 

för att lysa upp i vintermörkret för boende och besökare. Årets tema är ELD och 

festivalveckan 15-23 februari inleddes med tändning av fem invigningseldar på 

berg i omgivningen. 

Lennart Åström, som tillsammans med Britta Jonsson Lindvall tog initiativ till 

att arrangera den första vinterfestivalen 2009, berättar om idén:                        

De flesta arrangemang äger rum sommartid, varför inte i stället ordna ett 

vinterarrangemang eftersom vi har så lång vinter. Den första festivalen 

anordnades med hjälp av EU-projektpengar och bidrag från Bodens kommun 

och Norrbottens landsting till kulturaktiviteter. Länsförsäkringar sponsrar också.  

Tanken var att göra något positivt av snö och 

vinterklimat då snö är en utmärkt inspira- 

tionskälla för t ex snöskulpturer och bra som 

lek- och aktivitetsmaterial. Festivalen har 

utvecklats under de fem åren och de flesta av 

bygdens föreningar och många företag deltar 

med olika arrangemang. Lennart ser fram 

emot att vinterfestivalen ska vidareutveckla 

möten mellan olika åldrar och kulturer i vår 

bygd genom samarbete mellan olika för-

eningar.   

Här följer ett urval av veckans aktiviteter. 

EdekUng ordnade utebio på lördagkvällen. Familjefilmen Skattkammarplaneten 

visades.  

På söndagen hölls en svensk-samisk 

gudstjänst i tältkåtan vid skidbacken i 

Storklinten. Runt en sprakande brasa 

satt besökarna på bänkar med ren- 

fällar. Organisten Andreas Mark-

ström spelade och Marja Palo sjöng 

på samiska och svenska. Prästen 

Lennart Åström talade om kärlekens 

väg och vägval vi måste göra för att 

uppfylla våra drömmar. Det var 

också hantverksmarknad i Stor-
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klinten.  

Måndagen var Hembygdsföreningens dag med Öppet hus i Kläppgården med 

våffelförsäljning och visning av gamla foton och filmer från Valfrid Enbergs 

stora samling.  

 

Kulturkvällen bjöd på kaffe och 

sång och musik av Berit Bæck- 

ström, Bengt Granberg och 

Anders Drugge. Bernt Rutström 

läste sina dikter och Ingemar 

Åkerstrand kåserade och berät- 

tade historier. Båda arrange- 

mangen var välbesökta.  

 

 

Tisdagkväll visade Edefors Föreläsningsförening filmen Här har du ditt liv efter 

Eyving Johnssons Romanen om Olof.  

Onsdag var Slöjdens Hus öppet för besökare. Där visade PRO och Hembygds- 

föreningen upp sina 

verksamheter.  Ett 30-tal 

besökare kom och bjöds på fika.  

 

På kvällen invigdes snöskulptur- 

utställningen som högstadie- 

elever skapat.  
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Eldblåsare Emil Alm 

uppträdde med sin eldshow.  

Onsdagkvällen fortsatte på 

Nyfiket i Harads med allsång 

med Karin Sandling och 

historieberättande på bondska 

av Maj-Gudrun Nilsson samt 

Magnus Bergdahl och Robert 

Nilsson från Svartlå dialekt- 

grupp.  

 

Torsdagen var 

Svartlådagen med skolans 

utställning av 

snöskulpturer och 

dansuppvisning. I Harads 

hade Motorgården Öppet 

hus.   

 

Skolans wasalopp anord- 

nades på fredagen med 

många deltagare från Harads och Svartlå skolor. Samtliga fick medalj efter väl 

genomfört lopp.  

 

 

Fredagkvällen var det 

spökvandring i den gamla 

sanatoriebyggnaden i Sand- träsk. 

Marika och Allan Vonkawaara 

berättade husets historia och 

guidade runt bland spöken, 

konstiga ljusfenomen och dörrar 

som plötsligt stängdes. Ett 

sjuttiotal intresserade deltog i 

spökvandringen. 
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Underdog race, topphastighets- tävling med veteranskotrar, anord- nades på 

älven på lördagen 

                                                                       

 

 

 

Vinterfestivalveckan avslutades på lördagkvällen med konsert i Edefors kyrka.              


