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Skriven av Kjell Ek 2019-2020

Så fortsätter vi färden mot Gunnarsdjupträsk före 1950 hette byn bara 
Gunnarsträsk. 

Byborna från Forsträsk, Storberg och Forsträskhed kallade oftast byn för Josup och jag själv 
har inte vetat varifrån det namnet kommit men jag kom på en förklarning när jag nu börjat 
skriva denna bygdehistoria. Den som förmodligen först bosatte sig här hette Joseph 
Josefsson Engström han var farfar till Lydia Engström-Ek. Mera om detta kommer under 
rubriken UPPISTUGO.

Vi kommer fram till väg 761 där man tar av till höger. Över utaviksberget där renhagen nu är,
förbi badplatsen som kallas Slättheda, då ser man sjön och framviken på vänster sida.

Vi kommer fram till Gunnarsdjupträsk med den långa vägsylten. Hittar ni en by med längre 
namn 16 bokstäver?

Vägen bröts 1918 som var en milstolpe in i framtiden.  Före 1918 fans bara kärrvägen som 
stannade mot sjön söder sida om framviken där Lyckebo är. Telefon har alla gårdar haft från 
1950-talet, vi i Nygården hade telefon växel där vi kopplade vidare till alla i Gunnarsdjuträsk ,
Forsträsk, Långträsk och Västiträsk . Då någon skulle ringa till Forsträskhed eller Niemisel så 
kopplades samtalet via vår växel.  

Första huset i Gunnarsdjupträsk är mitt barndomshem med gårdsnamnet

NYGÅRDEN

Huset uppfördes någon gång mellan 1850 – 1870 av Johan Petter Eriksson som var min 
farmors far. Även en Hansson var med i byggandet vem det var vet jag inte.

J P Eriskkson kom från Ljuså och bodde här ett antal år eller till min Farfar Oskar Ek född 
1870 död 1939 gifte sig med Maria Vilhelmina Johansdotter- Ek 1894, hon var född 1873, 
död 1951. Hon kallades bara Mina. Döttrarna fick oftast tilläggsnamnet dotter efter faderns 
tilltalsnamn på den tiden. Hon var enda flickan i Erikssons familj.

Farfar och farmors barn.  Ida Vilhelmina Sundvall född 1897, död 1985 bodde Södra 
Niemisel.     Oskar Albin Ek född 1895, död 1959 bodde i Norbäck. Oskar Fridolf Ek född 
1899, död 1983 bodde i Sundsvall. Alfred Georg Ek min far född 1901, död 1971, Gift med 
Edit Adela Engman från Långsel .  Edit min mor var född 1905 och död 1994. Då farfar 
övertog Nygården var det en tillhörande egostyckning på ca 30 hektar skog och 



jordbruksmark. Nu omfattar hemmanet Gunnasdjupträsk 3:16  320 hektar skog och 
jordbruksmark. Min bror Rune och jag övertog hemmanet 1969.

Mina syskon Runa Adela Larsson bodde sista åren i Umeå född 1928. Rune Georg Ek Boden 
född 1931. Astrid Ottilia Andersson bodde sista tiden i Göteborg född 1935. Ann-Marie 
Engström Stockholm född 1939 och så jag själv Kjell Torsten Ek Gunnarsdjupträsk/Boden 
född 1942. Det är nu bara Ann-Mari och jag som lever.

Min farfar Oskar Eks syskon var Erik Albert Ek Forsträsk och Råberg far till bl.a. Ludvig och 
Felix Ek, Anna Fredrika Riström Bjurå, Brita Sofia Lindström Prästholm, Amalia Moberg 
Boden och Augusta Larsson Storberg .

Min far Georg var förutom hemmansägare även ganska mycket politisk engagerad .  Han satt
med i kommunalnämnden i Råneå eftersom bygden tillhörde Råneå som då hade eget 
politiskt styre. I övrigt var han engagerad i frågor som rörde bygden. Var en av dom som 
bildade fiskvårdsföreningen 1939. En duktig skrivare och kunnig i det mesta.  Han hjälpte 
byborna med skrivelse till olika myndighet och hjälpte till med deras deklarationer .

För det mesta fanns det 7-8 kor och kalvar och en häst i ladugården som min mor sköte och 
levererade mjölk till mejeriet som skickades med skolbussen till Niemisel. Förutom att hon 
hade telefonväxeln att sköta. Vi som barn fick givetvis hjälpa till med bland annat  
telefonväxeln då hon var i ladugården. Hästen Trygg såles 1965 och den sista kon lämnade 
Gunnarsdjupträsk 1968.

UPPISTUGO.

Så flyttar vi oss till Uppistugo längs fram på udden. Det är förmodligen den äldsta boplatsen i
Gunnarsdjupträsk det var Lydia Eks farfar Lars Engström född 1849 som byggde upp några 
av husen där, han kom från Rörån och gifte sig med Maria Degerman från Gunnarsbyn 
utöver den familjen bodde här även Rickard Vikström  född 1986 och hans föräldrar i ett 
annat hus. Efter deras flytt till Översbyn flyttade Erik Karlsson och hans maka Lilly Karlsson 
dit. Lilly var en syster till Nancy Näsvall från Forsträskhed.  Flera av deras barn föddes i 
Gunnarsdjupträsk. Det fanns då 3 bostadshus på udden. Efter det att Karlssons flyttade till 
Niemiholm användes husen sporadiskt till sommarbostad för ett antal familjer bl.a. Lindholm
från Boden. 

Barn till Lars och Maria Engström var Lydia Ek, Egon Engström Niemisel och Gustav Engstöm 
Niemisel  Selam och Axel Engström Rörån. Det var några till som jag inte kommer ihåg 
namnen på.

Stina Folkesdotter Ek äger nu huset där hennes farmor föddes Uppistugo. Nu kallar vi det 
Gunnebo som tandläkaren Herman Stahl döpte det till. Herman och Gun Stahl hade det som



sommarställe flera år. Efter dom köpte så Kurt Selberg  barnfbödd i Niemisel stället, men 
efter en kort tid därefter avled han i samband med gräsklippning av tomten.

På HEDEN.

Lydia träffade så Luvig Ek som var son till Erik Albert Ek Forsträsk, Albert var bror till min 
farfar Oskar Ek. Ludvig var född 1896,död 1977 och Lydia var född 1897, död 1983 och fick 
barnen Inez, Folke, Gunbritt, Kerstin och Bert. Nu lever endast Folke och Bert. Utöver det så
tog man en fosterflicka som hette Lilian född 1927, hon har bott i Gunnarsbyn och var gift 
med Artur Granström.

Först åren bodde de i Lydias hemgård men byggde i början av 1940 talet ett nytt hus det vi 
kallade på Heden för det var en stor hed framför huset. Heden schaktades bort i början av 50
talet så det blev en riktigt store gårdsplan. Jord och skogsbruk var de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna.  Kor, häst och grisar gav mat till familjen och även mjölkförsäljning till 
mejeriet. 

TORPET.

Omkring 1920 blev Elfrid Broström krontorpare i Gunnarsträsk han gifte sin med Emma 
Josefina Ek född 1888 avled 1952. Emma var en syster till Ludvig och Felix Ek.

Torpet bebyggdes med ett bostadshus och ladugård. Dom anlade några odlingar som gav hö 
till kor och får som de hade. Elfrid var anställd av Domänverket som någon sort förman. Jag 
mins båda två. Elfrid klippte mig och minnet av att han klippte bort mitt långa lockiga håret 
då jag var i 5 års ålder. Emma brukade ta med flickorna och for och metade på sjön. Bert och 
jag kröp på stranden och slängde ut lingon för att lura Emma. Då hör de vi att hon sa se där 
är det abborre och slängde metspö för att få napp. Men så fick hon se att lingonen låg och 
flöt så hon ropade hör ni pojkar akta er då jag kommer iland.  Men då var hon lika snäll som 
vanligt inget hände.

Ja det finns mycket att minnas om torpet och Broströmmarna men jag nöjer mig med att 
räkna upp alla barnen. Sigvard. Selfrid, Sixten, Simon, Sten, Samuel, Sally, Stina och Syster 
som kallades om till Nanna. Alla barn var född och uppvuxen i torpet.  Efter en tid då barnen
blev flera byggdes ett lite större hus trots att några av barnen hade lämnat boet. Då alla 
barnen hade flyttat och Elfrid och Emma var avliden byggde Domänverket ytterligare ett nytt
hus det som i dag står kvar. Fört flyttade Alida Blomkvist med sina barn dit. Barnen hette 
Irma, Inez, Börje, Per- Hugo och Karl Ander dit. Alida var då redan änka och kom från 
Åkroksbäcken,  Råneälven där man bodde i ett gammalt torp. Efter Alidas död flyttade alla. 
Karl-Ander  var gift med Margareta Norman från Forsträskhed.  Huset stod öde ett tag 
varefter Folk Ek och Britta Ek född Larsson från Storberg köpte torpet. Folke och sonen Glen 
bor fortfarande kvar där. Utöver Glen fick Britta och Folke en dotter Stina Folkesdotter Ek. 



Nu har jag skrivit ned det som jag kommer ihåg om gårdarna i Gunnarsdjupträsk, jag skulle 
kunna skriva en hel bok om andra händelser som jag mins och har fått mig berättat. Men det
får bli en annan fråga om minnet och huvudet sitter på skaft. 

TJÄRNHALSEN

Ett gårdsställe längst västerut som ligger mellan sjön och Tjärnhalstjärnen.

I början av 1900 talet byggdes detta ställe upp av Johan Ek en bror till Albert Ek från 
Bergträsk. Familjen bodde där ända till slutet av 30 talet då man flyttade till Lassbyn intill 
vägen mot Norriån. I Tjärhalsen föddes minst 4 barn. Livnärdes sig på att ha några kor i 
ladugården och säkert mycket fisk. Barnen gick i skola i Gunnarsträsk som det då hette. Jag 
kommer bara ihåg namnet på 2 av dem John och Märta. Efter flytten köpte J-F Skogkvist 
stället men var aldrig bofast där. Numera ägs Tjärnhalsen med tillhörande ägostyckning av 
Lennart Skogkvist.

STORBERG

Omkring år 1900 flyttade Alfred Larsson från Slättberg som var hans födelseort till Storberg, 
född 1868 och avled 1959. Alfred var gift med Augusta född Ek från Forsträsk, Född 1875 
avled 1953. Redan då hade dom fått 4 barn. Jag namnger här de barn som dom fick. Vad jag 
har kommit fram till så hette dom Elfrid äldst född 1895, Egon, Algot, Ester, Helga, Hjärtrud, 
Agda, Valter, Ingvar och Ingrid som var yngst. 

Storberg ligger intill Lillträsket som det kallades i foten av Storberget. Här byggdes det upp 
bostadshus, bagarstuga och ladugård med loge. Det nyodlades upp några ha för att få mat 
till sina kor, häst och grisar. Till Ägostyckningen hörd ett ut skifte Orrberget där odlingen var 
viktig för att få grödan att räcka till. Ett speciellt minne har jag från Orrberget då min far 
Georg Ek hjälpte till med plöjning och vi låg i Orrbergskojan vid sjön. Med två hästar gick det 
bar och ganska fort. Höet från odlingen kördes hem vintertid över isen.

Tjärdalen som Alfred och pojkarna framställde tjära som var en årlig sevärdhet för boende 
runt om jag tror att det skedde omkring midsommartid varje år. Algot, Valter och Ingrid 
bodde kvar i Storberg ganska länge. Elfrid övertog så småningom fastigheten tillsammans 
med sin maka Judit född Renström från Fällträsk. Elfrid och Judit fick 2 barn tvillingarna 
Britta och Karin födda 1941. Båda är nu avlidna. Även Ingrids dotter Bodil föddes 1941.

Algot giftade sig med Hildur Ström från Övre Bjurå och byggde hus i Forsträskhed omkring år
1955 dottern Gunnel föddes 1935 i Storberg. Gunnel avled 2019. 

Tunnbrödsbageri hade Judit och Hildur i ett av husen. Tunnbrödet transporterades med 
skolbussen till Niemisel och vidare ut till köparna. 

PÅ 1950 talet gjordes en bra lansväg ned till Forsträskhed. Entreprenör var Artur Olofsson 
från Forsträskhed. Vägen blev bra och är fortfarande i bra skick. Seved Eriksson giftade sig 



med Elfrids och Judits dotter Karin och övertog fastigheten. Seved bor nu ensam kvar där 
efter Karins död. Nu finns det över 10 fritidsbostäder runt Lillträsket.

EN STORSLAGEN NATUR

Jag fortsätter med att berätta om sjön Gunnarsdjuptträsk som är ca 500 hektar stor sjö med 
ett klart och fint vatten. Sjön är 40 meter djup som djupast och ligger 86 meter över havet. 
Mycket fina vyer mellan bergen och de 10 holmarna varav den största är 16 hektar gör sjöns 
storslagna natur lite unik.  Fiskevårdsförening bildades 1939 av min far Georg Ek, Ludvig Ek, 
Elfrid Larsson, J-F Skogkvist och Munksunds AB som nu är SCA samt Domänverket som det 
då hette. Redan på 40-talet inplanterades sik som det då var vanligt därefter inplanterade i 
tur och ordning Bäcköring, Insjööring, Hornavanröding och harr och de sitta 25 åren har 
Hornavanröding utplanterats i stort sett varje år utifrån den inkomst som kommer in på 
kortförsäljning. Andra arter som kräftor och ål har även funnits och även flodpärlmusslan 
finns naturligt i sjön och kvarnbäcken som rinner ut från Lilla- Djupträsket. Länsstyrelsen 
skall nu restaurera bäcken som leder ned till Såg- Djupträsk och vidare ned till Råne älv vid 
Niemisel. De naturliga fiskarterna som fans i sjön på 40 talet var främst abborre, gädda och 
lake. Det är i stort sett bar laken som försvunnit. Vad det beror på vet jag inte riktigt med 
säkerhet men en förklarning är att lake är en kallvattenfisk som försvinner i stort sett över 
allt här i kustlanden. Fågenvägen ned till havet är ju bara ca 3 mil. Vad vi märker är att 
abborren är stor och livskraftig, gäddorna frodas och blir jättestora. Jag har själv fått en i 
sommar som vägde 10,2 kg. Det har numera blivit allt populärare att fånga stora gäddor på 
spöfiske. Här kan men se ett ganska rikt djur och fågelliv runt sjön om man skrider långsamt 
med båt. Följer man stränderna så blir det över 1,5 mils sträcka. 

Förutom ovanstående kan jag nämna att det nu finns mer än 20 fritidstomter runt hela sjön 
med stugor. Priserna på de försäljningar som skett de sista åren ligger på omkring  500.000 
tusen kronor vart skall detta sluta. 

Näst del av min berättelse om det nu blir något mer kommer att handla om Forsträskhed.

Tills vidare tackar jag för mig och hoppas att ni som läser både del 1 och del 2 får en inblick 
av bygden och dess invånare både förr och nu.

/  Kjell Ek /


