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BYGDEBERÄTTELSE DEL 3 SKRIVEN AV KJELL EK 

Vi lämnar nu Gunnarsdjupträsk och vänder färden söderut ned mot 

Forsträskhed ca 1,5 km då kommer vi till huset på vänster sida som vi kallade 

Storstenskurvan, platsen och huset fick ett passande gårdsnamn för det var 

väldig stenig mark där huset byggdes. 

STORSTENSKURVAN 

John Ström född 1908 i Kilberg och Helga Ström född Ek 1921 avled 2007. Hon 

var barnfödd i Bergträsk. Dom köpte en liten ägostyckning 1948 av Frans 

Olofsson och byggde hus där strax efter det. John var skogarbetare åt 

Munksund AB nuvarande SCA. Helga var hemmafru och jobbade med att få till 

tomten nästan dag och natt i flera år. Några år jobbade hon som lokalvårdare 

på Sjukhuset i Boden och tog körkort under den tiden. John och Helga är 

avliden. 

Ingen ladugård eller odlingsmark var det, bara skog omkring 7 ha. Dottern Clary 

föddes i Kilberg 1943 sedan kom Eleonor född 1957. 

HUSET INTILL  

Nästa hus på vänster sida byggdes 1950 av Sten Broström barnfödd i 

Gunnarsdjupträsk. Han gifte sig med Ingeborg Ek, en dotter till Frans och Elin Ek 

från Forsträskhed. Sten och Ingeborg fick 2 barn Stefan och Mikael.  

Fastigheten såldes till Seth-Ivan Eriksson född i Flakaberg och som då giftade sig 

med Clary född Ström. Set-Ivan och Clary fick 2 barn Mikael och Susanna. Seth-

Ivan och Clary bor fortfarande kvar där. 

Nästa gård blir då på vänster sida nedanför vägkorsningen till Storberg. 

ALGOTS VID STORBERGSVÄGEN 

Här byggde Algot Larsson barnfödd i Storberg gift med Hildur född Ström från 

Övre Bjurå. Huset byggdes omkring 1950. Algot och Hildur fick en dotter som 

hette Gunnel. Hon giftade sig med Nils Nilsson och övertog så småningom 

fastigheten. Deras son Dan äger nu stället och är bosatt där. 
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HUSET MITTEMOT    

Huset mitt emot byggdes av Erik Olofsson år 1958. Erik var son till Frans 

Olofsson. Med sin maka Elsy från Klingersel fick Erik och Elsy en flicka som 

heter Lis-Mari nu boende i Niemisel. Huset har sålts några gånger men nu bor 

Daniel Hansen där sedan några år. Daniel är son till Olav och Monica Hansen. 

BYGDEGÅRDEN 

Nästa fastighet på höger sida är vår bygdegård som ägs av en ideell 

intresseförening. Första delen byggdes upp 1959 med ett barackinköp. I början 

arrangerades sammankomster ganska flitigt bland annat var det dans där, 

oftast till musik av Eskils trio. Eskil kom från Forsträsk och var en duktig 

dragspelare han var son till Linus och Dagny Jönsson. Under en tid hade vi en 

mycket aktiv skytteförening som hade sin verksamhet där för träning och 

tävlingar. Bygdegården byggdes ut för att tillfredsställa behoven. Nu heter 

föreningen Fosträskheds bygdeförening. 

Efter bygdegården kommer vi ned till den gamla delen av byn som var störst i 

denna del av bygden och efter landvägen 761. Det är den svåraste delen för 

mig att berätta om för numera finns ingen kvar i byn som kan hjälpa mig men 

jag gör så gott jag kan och minns från tiderna på 40-talet. 

NÄSVALLS 

En av de äldsta boplatserna i byn. Olof Johan Näsvall född 1847 bosatte sig här i 

den gamla byggnaden på gården. Byggnaden är fortfarande kvar. Sonen Petter 

Oskar Näsvall född 1873 avliden 1954 övertog stället. Han var gift med Anna 

Näsvall född Berg. Dom hade flera barn, några känner jag till som levt under 

min tid. Elin Selberg, Hilma Wåhlström, Hildur Norman, Helga Norman och Sven 

Näsvall är de jag kommer ihåg men det finns kanske flera syskon också. De 

uppräknade barnen giftade sig och stannade kvar i byn. 

Sven som var gift med Astrid född Riström fick ganska många barn jag tror att 

det var 8. I mitten på 40-talet byggdes ett nytt större hus och är det huset som 

finns intill vägen. På 50-talet byggde Sven en ny ganska stor ladugård som 

rymde säkert ett 20-tal kor och ungdjur. Då var den mycket modern med 
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utgödsling och rörmjölkning. Sven jobbade och stod i dag och natt för att klara 

av den stora familjen. Odlingsmarken som tillhörde var den största i byn 

omkring 20 ha. Det gamla gårdshuset köptes av Herman Granbom med frun 

Anna som var en syster till Frans Olofsson, dom flyttade hit från Bjuråträsk.  

Bakom det gamla huset byggdes ett mindre hus dit Hilma flyttade. Hilma var 

ensamstående och byggde senare ett nytt hus längre ned i i byn dit hon 

flyttade. Jag kommer dit så småningom. 

SIGVARDS 

Sigvards döptes därefter huset till då han köpte det av Hilma och gifte sig med 

Berta i början av 40-talet. Sigvard Ek var skogsarbetare för det mesta åt SCA. 

Sigvard och Berta hade 3 barn. Roland, Staffan och Anne-Maj. 

HOLMEN 

Nästa gård lite längre mot Niemisel på höger sida kallas Holmen. Vem som 

uppförde huset vet jag inte. Hilma Näsvall född 1880 (Stor-Hilma) kallades hon 

och den första Hilma under Näsvalls var liten och kallades (Lill-Hilma). Stor 

Hilma född Berg gifte sig med Olof Johan Näsvall född 1847 med vilken Stor-

Hilma fick barn. Barnen hennes hette Hjalmar, Alfred och Beda. Hilma blev änka 

1910 då Olof Johan avled vid 63 års ålder. Hilma avled i slutet av 1960-talet. 

Hjalmar född 1905 var äldsta barnet och övertog gården och ägostyckningen 

hörde till. Hjalmar gifte sig men Ingeborg som flyttade till byn från Norge 1944. 

Hon hade då sin son Olav Hansen 1941 med sig. Olav och Monica bor i huset 

som dock har byggts om en hel del. Olav och Monica har 3 barn, Tommy samt 

tvillingarna Magnus och Daniel. Hjalmar jobbade i skogen som huggare men 

hade förutom att sköta om småbruket även ett stort kunnande av snickeri och 

tillverkade bl a vävstolar och de senaste åren hade byggandet av träbåtar ett 

stort intresse. Båtbygge och reparationer av båtmotorer har även blivit Olavs 

fortsatta intresse samt jakt med stövare och jagat älg i många år. 

ELIM 

En bit längre ned byggdes ett missionshus av Helgelseförbundet där Egon 

Engström var en av initiativtagarna. De flesta barnen från trakten gick 
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söndagsskola där. Jag kommer särskilt ihåg en av predikanterna som ledde 

söndagsskola som vi kallade Tändsticksjohan, vi såg att han rökte i smyg ibland. 

 

NORRIGÅRDEN 

Nästa hus är Norrigården (på höger sida av landsvägen) som den kallades. 

Vem som byggde huset är en gissning men förmodligen Johan Olof Norman 

1838 som var en gedigen timrare som timrade upp flera hus i byn. 

Här bodde Albin Norman född 1902 och frun Hanna samt sonen Karl-Henrik. 

Albins far hette Nils Henrik Norman född 1845 han var bror till David Normans 

far. Det var ett litet småbruk men några kor i ladugården i övrigt jobbade Albin i 

skogen och Hanna var lärare. Hon skolade i Forsträskhed och var på andra orter 

i byarna runt om tidvis. 

Efter Hannas bortgång flyttade Albin till Västerbotten och sonen var anställd åt 

Konsum Norrbotten i Luleå. Gården med tillhörande mark köptes av Artur 

Olofson. Numera fungerar gårdsstället som fritidshus. 

NICKES 

Det är huset mitt emot Norrigården. Vem som byggde de första husen är oklart 

men förmodligen hette han Nils Berg som flyttade till Flokdal/Sörbyn. Så 

småningom köptes hemmanet av Alfred Näsvall född 1910, gift med Nancy 

Näsvall född 1922 och fick dottern Gunvor född 1942. 

Alfred och Nancy var mycket aktiva inom jordbruket och djurbesättningen var 

ganska stor på den tiden och hade under flera år tjurar som byns kor kunde 

betäckas med och även grisuppfödning förekom där. 

Affärsverksamhet var det jag mest har i minnet där var det öppet i stort sett 

alltid då vi som pojkar och flickor cyklade runt och blev både hungrig och 

törstig. Alla bybor var trogna kunder. Affärsdelen byggdes ut för att ge plats 

med allt som såldes. Jag själv köpte en fin julklapp åt min mamma år 1950, en 

vacker prydnad som fortfarande pryder väggen till jularna, den kostade 2,75 kr 

man drar i ett snöre så spelar den stilla natt och den fungerar än. En korvbit 
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och en dricka samt ett wienerbröd var en av mina favoriter. Affären lades ned i 

början av 70-talet. 

 

 

FILADELFIA 

Bortanför Alfred och Nancys hus står det ett gammalt timmerhus som flyttades 

dit från Hästmyran väster om Storberg. Där lär en familj Bergman ha bott, 

flyttade huset till Nickes dit dom också flytta och bodde några år där. 

Filadelfiaförsamlingen köpte huset med tomt för sin religiösa verksamhet. 

Verksamheten lades ned och fastigheten såldes. Nu ägs både Nickes och 

Filadelfiahuset av Arne Johansson med familj. 

Odlingsmarken och skogen hade sålts tidigare till Artur Olofsson. 

Åker ytterligare ca 100 m och kommer till gården  

OLOFSSONS 

Jag har inget specifikt gårdsnamn med vad jag vet så föddes och bodde Frans 

Olofsson i Bjuråträsk eller Bjurågrundträsk som det också kallats. 

Köpte detta ställe och bildade familj. Vem som timrade alla husen vet jag inte 

säkert men troligen var Olof Norman med i det. 

I den stora Norrbottensgården var det under 1910-30-talet inrymt en skola i 

den stora salen. Bland annat så gick min far skola där. 

Hemmanet var ganska stort och har sedan början utökats vid olika tillfälle. 

Frans föddes 1890 och fick barn med Judit. Barnens hette Edit gift Engman, 

John, Artur, Erik och Inga. 

Efter skilsmässa skaffade han sig en hushållerska som hette Magna Wold som 

kom från Norge. 

Arbetade mest med sysslor i jordbruket och skogen. Några kor i ladugården och 

så alltid en häst. Frans var mycket travintresserad i stort sett varje trav i Boden 

besökte han. Frans var en duktig hantverkare och framställde många fina saker. 
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Det som drog till sig uppmärksamheten det var hans tjärdalar som han gjorde 

vid hög levnadsålder. Välbesökta tjärdals bränningar. Finns att läsa om och ses 

på RAAN.nu. 

Efter Frans bortgång övertog sonen Artur hemmanet. Artur bodde i byn, 

gårdsnamnet Näsvalls då som han sålde. 

Artur fortsatte med skogsskötsel och allt annat som hör jordbruket till. Hade 

grävmaskin, bandtraktor och skogstraktor. Han gjorde vägar på hemmanet och 

även åt andra. Storbergsvägen är ett exempel. 

Efter Arturs bortgång övertogs hemmanet av sönerna Anders och Håkan. För 

några år sedan såldes då en större areal ca 400 ha till Stenvalls Trä. 

Håkan blev då ensamägare av kvarvarande del och husen runt gårdsstället. 

Håkan avled 2019 och nu är hans mark och hus sålda till Anna och Jonny 

Sjögren som bosatt sig där under hösten 2022. 

DÅ lämnar vi Olofssons och berättar om nästa gård mot Niemisel, ca 100 m mot 

Niemisel. 

Arvid Näsvalls  

kallar jag det för att inte sammanblanda med övriga Näsvalls. 

Vem som uppförde hus och lagård vet jag inte men Arvid Näsvall född 1886 

avliden 1956. Arvid var gift med Lydia Riström född 1890 och avled 1959. 

Barnen Henny Sjöberg 1916. Hardy 1918. Nancy Näsvall/Lund 1922 och Lilly 

Karlsson 1928. Alla barn är avlidna. 

På gården finns ett mindre gårdshus som såldes till Nenny och NN. Sundström 

som var sotare och Nenny var synskadad så hon blev således hemmafru. Arvid 

dog på 50-talet och Nenny på 60-talet. Nenny var en syster till. 

Då Rudolf Ålund köpte stället köpte han även gårdshuset där Nenny bott. 

Efter Rudolf Ålunds bortgång köpte dottern Britt tillsammans med sin make 

Torbjörn Agstam, som dock flyttade till Boden 2019. Huset såldes därefter till 

Annie Wernersson och har nu under 2022 åter sålts till Anna Sjögren. 
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FRAMMIGÅRDEN 

Det är en mängd Normans som bott på detta ställe ända från i början av 1800-

talet således kan jag inte berätta om alla. 

Jag nöjer mig med att börja med Anders Norman hans far hette tydligen 

Andreas Norman som avled 1904. Anders föddes 1875 avliden 1920 gift med 

Fia Emelia Norman (Magnusdotter) hon var född 1871 och avled 1937. Barnen 

hette Rut Alice gift Berg född 1908 avliden 1989, David Sigfrid Norman född 

1910 avliden 1976 och Arne Gideon Norman född 1912 avliden 2006. 

David övertog hemstället och bedrev ett aktivt jordbruk, byggde en ny ladugård 

med plats för ett 20 tal kor. Tillsammans med makan Hildur född Näsvall fick de 

barnen Bengt, Margit, Ann-Mari, Margareta och Göran. Göran övertog 

hemmanet efter Davids bortgång och byggde om bostadshuset till ett fint och 

modernt boende. Här fick han tillsamman med makan Margot 2 flickor, Camilla 

och Lotta. Huset med tillhörande tomt såldes då Göran flyttade till Boden. Han 

behöll dock skogen och odlingsmarken och har den ännu kvar. 

Numera bor där Mikael Eriksson och makan Tina. Mikael som är son till Set-Ivan 

Eriksson har fortsatt med renskötsel. Ibland kan man se ett 100-tal renar runt 

huset och i ladugården. Många av renarna är ganska tama, fina djur. Flera 

kalvar föds där varje vår. Tina deltar aktivt i skötsel bland annat med utfodring 

vintertid. 

VÄSTABÄCK 

Nästa boplats kallas Västabäck, ta vägen på höger sida ca 400 m. Här bosatte 

sig Arne Norman född 1912 och Helga född Näsvall. Ett litet småbruk på 7 ha. 

Arne jobbade som huggare i skogen åt SCA och jordbruket däremellan. En 

mindre kreatursbesättning fanns i ladugården också. Arne var en plikttrogen 

man både i skogsarbetet och vid älgjakter som han flitigt deltog i. En suverän 

berättare om gamla händelser. Arne och Helga fick 2 barn, Barbro och Arnold, 

som lämnade hemmet fort för arbeten söderut. 

Nu ägs stället av Dan Nilsson som köpte det av Arne och Helga. 
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ROTKVISTS 

Strax för Arnes, i ett mindre hus, bodde Rotkvist som jag tror var ensamstående 

hela livet. Han kom från malmfälten där han jobbade som sprängare. Han 

fortsatte med det nu, för att spränga sten åt boende inom bygden. Han borrade 

för hand och sprängde stenarna. Jag tror inte det hände några incidenter 

någonstans med det. Han avled omkring 1970. 

Nu används huset som fritidsbostad. 

 

VÄSTAHED 

Längre in efter vägen förbi Arnes finns ett mycket gammalt gårdsställe, 

Västahed, men vi kallade det bara Bergs. 

Vem som flyttade hit och byggde upp husen har jag inte kunnat fastställa men 

Berg var namnet. Ganska många pojkar och flickor kommer från detta ställe. 

Bland annat Nils Berg som jag nämnt tidigare under NICKES. 

Frans Berg född 1871, yrke järnvägsarbetare, är den jag minns och makan 

Maria Berg. Men förmodligen hade han varit gift 2 ggr. Deras barn hette 

Gunnar Berg som gifte sig med Rut Norman, Arne och David Normans syster. 

Det är troligt att det fanns flera barn också. Frans hade en smedja och var en 

kunnig smed. 

Jag har inte så mycket mera om Bergs, men nu ägs stället av Rut och Gunnar 

Bergs barn eller barnbarn. Det är ett gårdsställe jag skulle vilja veta mera om. 

LILL HILMAS 

Vi åker tillbaks till stora vägen, precis där byggdes ett hus åt Lill-Hilma Näsvall. 

Där bodde hon ensam i flera år tills hon träffade Helmer Vålström och dom 

gifte sig på äldre dar. Helmer jobbade på mejeriet i Boden tills pensioneringen 

och Hilma var hemmastadd, men var en duktig sömmerska.  
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Åker vidare ned mot Niemisel ca 100 m, så kommer vi till ett gårdsställe som 

kallas 

PÅ HEDEN 

Här var det sannolikt Emil Engström som byggde det första bostadshuset i 

början av 1900-talet. Han var nog född 1880. Vad hans fru hette vet jag inte 

men Emil var ensamstående som jag minns redan på 50-talet. Han bodde då i 

det gamla lilla huset som bildade en egen fastighet. Nu används huset som 

fritidsbostad. 

Barn hade han dock. Hanna, Åke, Henning och Hilding, som flyttade till 

Valvträsk och startade Engströms Åkeri.  

Emil sålde så småningom hus och hemman till Frans Hjalmar Ek född 1891 

avliden 1967, gift med Elin Ek född Eriksson som kom från Tallbergshållet.  

Jag har många minnen av Frans och Elin om barnen. Frans var ganska så mycket 

travintresserad och hade själv en häst Tutteliva hette hon, som han startade 

med på Bodenstravet. På RAAN.NU har jag en bild där Frans och Elin var ute 

och tränade Tutteliva med lastvagn på Storbergsvägen. Tutteliva vann ett lopp i 

vart fall och gav bra odds, Min pappa och jag hade spelat och vann en bra slant. 

Vi frågade Frans om han hade spelat, men han sa att han inte hade pengar till 

det. Min pappa gav han en 10:a, så han kunde få nått att äta. 

Barnen Bojan, Reinhold, Lisa, Gunborg, Yngve, Ingeborg, Ernst, Allan, Bengt och 

sist Eva, 10 barn inte så illa.  Efter det att Frans och Elin avlidit tog sonen Allan 

över huset. Hemmanet var sålt tidigare till Artur Olofsson. 

Efter Allans bortgång 2017 köptes huset av Daniel Hansen och hans tvillingbror 

Magnus bodde där. Huset ägs fortfarande av Daniel. 

Nästa hus blir då 

FIAGÅRDEN 

Här bodde Sofia Vikström gift med Fredrik Vikström född 1858 avled 1912 och 

Fia född 1868 avled 1941. Hon skötte minst 3 barn därefter ensam. Öppnade 

ett kaffe för att hjälpa till med försörjningen. Fredrik var nog född i 

Gunnarsträsk och var förmodligen bror till Rickard Vikström eller bara släkting. 
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Så småningom köptes stället av John Olofsson, son till Frans Olofsson. Bodde 

där tillsamman med sin maka Signhild med sina 3 barn. Kristina, Inger och 

Kerstin. Makarna flyttade till Niemisel då barnen var utflugna. 

Jag tror att fastigheten ägs nu av en av döttrarna. 

Lite längre ned kommer vi till  

 

 

SELBERGS 

Selbergs där huset brann och inget nybygge skett efter det. 

Här bodde Albin Selberg som kom från Överstbyn och makan Elin Selberg född 

Norman kom från byn. Barn blev det, Elsa, Sven-Erik, Annie, Gustav, Stig, Birger, 

Karin och Birgit. 

Jordbruk och kreatur ladugården full. Dom hade en riktigt stor stamtjur i flera 

år kommer jag ihåg. Gustav övertog stället efter Albin och Elins bortgång. 

Tyvärr brann huset då även Gustav omkom vid branden. 

GUNNARÄNGET 

Hit flyttade Gunnar Ek född 1905 med sin maka Dina. Byggde bostadshus och 

mindre ladugård. Detta skedde nog i slutet på 30-talet. Gunnar jobbade som 

skogsarbetare och en lång tid körde han fram timmer med sin häst. Dina var 

hemmafru till på 50-talet då hon fick en tjänst som städare vid Kvarnåskolan. 

Jag har ett minne av att hon tog körkort och körde därefter själv till skolan varje 

dag, då var hon nog i 50-års åldern. Till Gunnaränget var det omkring 20 ha 

skog som var bra att ha för att få ved att elda med. Och jag tror att det såldes 

lite timmer några gånger också. Några barn kom till, Barbro född 1937, Bo född 

1941 och Bengt född 1943.  

Bengt är nu bosatt där med sin fru Ulla sedan några år. Huset helrenoverat och 

gårdsplanen sköts näst intill perfekt.  

Så till det sista gårdsstället inom Gunnarsby församling, Bodens kommun strax 

före klinten. 
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SKÄRHALSEN 

Hit flyttade Bertil Ström från Kilberg med sin maka Ester född Larsson från 

Storberg. Huset ligger ute på en halvö av Sågdjupträsk. Ett mindre småbruk och 

lite tillhörande skogs- och odlingsmark. Makarna fick en son, Harry född 1927 

tror jag det var. Bertil jobbade åt vattenfall och byggde och underhöll 

kraftledningar. Han avled strax efter sin pensionsavgång då han var i skogen 

och högg ved. Ester tro jag var hemmafru hela tiden. En fosterflicka kom till, 

hon hette Astrid Haara.  Makarna är avlidna, liksom sonen Harry.  Nu ägs 

fastigheten av en familj från Luleå som har det som fritidshus. 

 

Slutord på min bygdeberättelse/dokumentation. 

Jag kan bara säga att alla byar borde ha någon liknande berättelse. Ni får ha 

överseende med eventuella felaktigheter så väl då det gäller namn som årtal 

mm.  

Ni som är intresserad av hela bygdedokumentationen/berättelsen bör ta del av 

del 1 och 2 som jag skrivit tidigare. 

Del 1 av bygdeberättelsen          Del 2 av bygdeberättelsen 

Färden följer skolbussens väg från Västiträsk där de första barnen steg på för 

färd ned till skolan i Niemisel. 

Mitt språk har varit meningen att det skulle vara berättande med det är inte 

lätt att komma ihåg alla namn och minnen jag har fått uppleva i mitt liv. 

Vissa gårdsställen har jag ett bra minne från andra ganska svagt, alla som hade 

kunnat hjälpa mig är ju döda. 

Om nu någon vill berätta mera för mig om gårdarna så vill jag att Ni hör av Er så 

får vi se vad det kan leda till. 

Tack från mig! 

Kjell Ek 

https://www.raan.nu/default.aspx?id=54232
https://www.raan.nu/default.aspx?id=57156

