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En gång varje sommar brukar Harald Rensfeldt besöka Kråkhed. Det var hans barndomshem och lig-
ger mitt ute i skogen. Tack vare mor Fridas gröna fingrar blev gården omtalad för sin blomsterprakt. 

Harald Rensfeldt har fyllt 90 och är mycket vigulant för sin ålder.
– Man får vara nöjd med hälsan, säger han då vi närmar oss målet.
Stigen från förr har växt igen och sista biten promenerar vi genom storskogen. Plötsligt ser vi 

Kråkhed i en öppning mellan träden:
– Lagårn var där i vinbärsbuskarna, svarta vinbär som spritt sig från trädgården. Och där var in-

gången till huset. Vi grävde ut och gjorde en källare med nedgång från farstun.
Ruiner i all ära men nummer ett är fortfarande Fridas trädgård.
– Det är ovanligt mycket blommor i år. Titta på kejsarkronan, den blir högre här än i min trädgård i 

Långsel. Och här har vi en nyponros, det var mamma som tog hem alla blommorna och buskarna.
Genom åren har Harald kunnat konstatera att skogen tar igen det den förlorat, i synnerhet på 

gårdstunet.
– Här fanns inte ett träd på 1940-talet. Men titta, här har vi borstnejlikan! Den är tvåårig men har 

överlevt sedan 1945 då flyttlasset gick från Kråkhed.
Favoritträdet var en vacker hägg men den har älgen snaggat. Och den ståtliga rönnen i skogsbrynet hål-

ler på att ruttna ned. Plötsligt skiner Harald upp och sätter ned foten på en jämn, kvadratmeterstor sten.
– Det var bron till bagarstugan. Här var skönt och svalt att sitta, ta igen sig då man kom från slåttern.
Stenen är kilad som det heter. Tillhörde ett större stenblock någon kilometer från gården och fanns 

här innan familjen Rensfeldt flyttade hit.
– Renströms som bodde här före oss hade borrat en massa hål i stenen, på rad. Det var så den fick sin 
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Högst i rang står mor Fridas brandgula Lilja som i folkmun kallas kejsarkrona.
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perfekta form. Det var en 
konst att förstå sig på sten.

Av bagarstugan finns nu 
bara rester av den raserade 
ugnen kvar.

– Här bakade mamma tunn-
bröd, hårdbröd och mjuk-
kakor varje höst och vår. 
Åtminstone på hösten blan-
dades kokt potatis i degen. 
Hårdbrödkakorna träddes 
upp på stänger under köksta-
ket för att torka. På nätterna 
kunde man höra hur det 
knäppte i kakorna när dom 
sprack och ibland föll någon 
kaka i golvet med ett brak.

Till midsommar flyttade familjen Rensfeldt alltid ut i bagarstugan. Sommartid stod här en fjärding 
saltströmming i källargropen, och på glöden i öppna spisen rostade man kaffebönor i kaffebränna-
ren. Man sov även i häbbret på sommaren och det var skönt, minns Harald:

– Blev det mycket mygg vid midsommartid hade vi rökelse i en järngryta på golvet. Torkade björk-
tickor kunde ge rök i flera timmar och den röken var inte besvärande. Det var mycket sövande när det 
regnade på spåntaket och när kylan kom på hösten kröp man bara längre ned under fårskinnsfällen.

Av häbbret återstår bara jordkällaren som fanns under golvet, och rester av slipstenen bakom väggen.
– Dom yngre barnen vevade och dom äldre slipade. Ibland kunde vi vara två som vevade.
Många svettdroppar sparades genom att ha vassa redskap. Lien exempelvis användes på en liten 

odling och en äng vid gården, och framför allt vid myrslåtter och bäckslåtter vid Tuvbäcken.
I mitten av 1930-talet skaffade man slåttermaskin i Kråkhed men höet räckte inte till egen häst:

– I stället lånade vi häst, märren Grållan. Vi hade arbetsbyte med Udden i Långsel.

Även då världen stod i brand skänkte kejsarkronan tröst. T v mor Frida och 
Haralds hustru Hjördis. Tvåa fr h Hjördis syster Signe Engman som blev mormor 
till Peter Englund, ständig sekretere i Svenska akademien. I förgrunden Haralds 
systerson Arnold som är född 1940.

Konfirmation i Råneå vid förra sekelskiftet. Frida längst t v i andra raden. 

Elfrida (Frida) född Johansson i Krok-
träsk år 1884. Med små medel lyckades 
hon ge sina barn en dräglig start i livet
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Som regel hade man två kor samt får, höns och kanin. En sommar hade man en trevlig och intelligent 
griskulting som påminde om Emils kelgris Griseknoen.

– Han fick var med oss överallt. Då vi plocka bär åt han upp bären på tuvorna. Men det blev gott fläsk.
På senhösten slaktades något får och någon kalv. Djuret bedövades med ett slag i skallen med en yxa 

och blodet tappades i en hink.
– Någon av oss yngre fick röra om med en visp så inte blodet levrades i hinken.
Något av de äldre barnen fick hålla fast benen på djuret medan mor Frida skötte om själva slakten. 
– Saknades manfolk på en gård fick kvinnfolket ta över såna bestyr.
Det fanns inget annat val och mamma var en ganska tuff kvinna. Även Fridas äldsta dotter Märta 

var tuff och utåtriktad. Ett exempel är att hon i 15-årsåldern var på ett politiskt möte i Råneå där 
berömda agitatorn Kata Dalström var huvudtalare.

Medan vi värmer varm korv på spritköket berättar Harald att anfadern kom från norra Tyskland 
till Stockholm. En ättling till mannen blev organist eller kantor i Råneå. Vårvintern 1918 flyttade 
familjen Rensfeldt från Långsel till Kråkhed.

– Jag är född här...i kammaren. Vi var tre syskon, egentligen fyra. Inge Harald dog i lunginflam-
mation när han var bara två veckor. Aina och Dagny föddes i Långsel, bara jag är född i Kråkhed.

Kråkhed år 1926. Fr v Harald, Ernst, Alma, Selfrid, Aina, Frida, Märta, Edvin och Dagny.

Rosen väcker minnen av nyponsoppa med 
grädde.

Kammaren där han föddes för 90 år sedan är visserligen en ruin – men 
den är smyckad med toppklocka.
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Mamma som var döpt till Elfrida hade dessutom fyra barn i sitt första äktenskap. Maken August 
Karlsson for till Canada 1911 för att ”gräva guld” men dog i tyfus efter sex månader.

Frida gifte om sig med Arvid Rensfeldt och han dog också i tyfus, det var 1919.
– Han var min pappa och jag var bara två månader då han dog, säger Harald med sorg i rösten. 
Även mor Frida och Haralds halvbroder Ernst insjuknade 1919. Båda tillfrisknade men det året måste 

ha varit som en mardröm för Frida, ensam som hon var med sju barn i åldern två månader till 14 år. 
Även andra sjukdomar, som i dag anses harmlösa, kunde få svåra följder på den tiden. 
 – Jag minns att alla sju barnen i Kråkhed fick påssjuka nästan samtidigt. Då var jag inte gammal, 

kanske fyra år.
Harald systrar Aina och Dagny fick ”engelska sjukan” och medicinerades med stomjölk. Dagny fick 

även scharlakansfeber, det var 1925. Provinsialläkaren Albin Reimar i Råneå kom på sjukbesök till 
Kråkhed för att konstatera att det var scharlakansfeber. Dagny internerades på skolhemmet i Mel-
derstein, liksom många andra som insjuknade i Vitådalen. Vid sitt besök i Kråkhed blev läkaren Albin 
Reimar imponerad av gossen Harald. Denne var ju bara sex år men kunde både läsa, räkna och skriva.

– Reimar satte upp fyrsiffriga tal som jag fick räkna och det gick bra. 
Harald fick även gissa gåtor, en minns han än i dag:
”På vilken sida faller den skjutna haren?”
”Det vet jag inte.”
”Jo, på den ludna sidan. Den har ingen annan”, sa Reimer och skorrade förtjust på sin skånska dialekt.
Doktorn skickade Harald veckotidningar och till julen 1926 fick Harald en bok.
– Det var Fritjofs saga. Den var signerad av Albin Reimar och är fortfarande i bra skick. Det är den 

bok jag älskar allra mest.
Skola gick Harald i Långsel. Två första åren i lillköket hos morfar Johannes i ”Opistogo” och då 

bodde han där på veckorna eftersom det var fyra kilometer gångstig till Kråkhed. Inga stigar var så 
breda att det gick att köra med häst och vagn. Fyra sista åren gick Harald i nya skolan på östra sidan 
sjön och då färdades han på skidor vintertid.

”Fritjofs saga är den bok jag älskar allra mest.”Albin Reimar var på sjukbesök i Kråkhed då han fann 
att gossen Harald hade läshuvud.



145

Haralds halvbröder Ernst och Albin fick dra ett tungt lass då Haralds pappa dött.
– Då var dom bara 13–14 år men det var karlaarbete i den åldern. Dom var 

i skogsdikning, hade ackord och tjäna en del.
Första svåra sommaren kom det en ensam kossa förbi Kråkhed. Kanske si-

nade de egna korna för gårdsfolket passade på att mjölka kon.
– Jag kan tänka mig att kon var från Krokträsk. Man kände ju igen närmaste 

grannarnas kor till utseendet. Min äldre syster sa att det var bergkärringens 
ko. Det var väl förmildrande, kan jag tänka

Harald minns en julafton i mitten av 20-talet. Dörren till köket öppnades 
och in slängdes en tunnsäck, en jutesäck. 

– Det var det enda vi hann se men jag minns att mamma ropade att vi skulle 
ta fast den som lämnat säcken. Men det hann ingen, givaren var borta. I 
säcken fanns en tupp och en höna, livslevande. Senare fick vi veta att det var 
Alva från Lillberg som varit med julgåvan.

– Nog var det knapert men vi svalt inte, tillägger Harald. Mina bröder sköt 
mycket topptjäder på vintern. Man vek in huvudet under vingen, vek ihop tjä-
dern som ett paket som fick frysa och sålde den i Råneå.
Förutom att jakten var mycket viktig för mathållningen och ekonomin var 
den även ett angenämt avbrott från annat arbete för unga pojkar. Det var ont 
om älg på 20- och 30-talet men desto bättre med småvilt. Jösse jagades oftast 
utan hund. 

– Vi spårade upp haren i legan och drev den. Då var vi två stycken och en  av oss agerade hund. 
Vi kunde även vakta på hare från någon lada på odlingen eller smyga oss på dom.

Fågeljakt bedrevs med hund eller som smygjakt och toppjakt. 
– Jakt på speltjäder tyckte jag var trevligast. Men vi jagade aldrig fågel på vårarna, framhåller Harald. 
Även storasyster Märta var duktig på att hantera skjutvapen. Om det satt en skogsfågel nära går-

den eller om hunden skällde någon var hon snabbt ute med bössan.
– Men en gång blev det bom och det förklarade hon med att ”hä värt för tvärt”. Hon kom så nära 

trädet att det blev för rakt upp till fågeln.
Viktigast för att få in kontanter till hushållet var ekorrjakten. Jakten bedrevs från december till 

april då skinnen var fullhåriga. Albin var flitig ekorrjägare trots motståndet från morfar Johannes 
som ville ha honom som timmerhuggare på hemmanet i Långsel.

– Men på våren då postanvisningen kom visade det sig att Albin tjänat mer pengar än dom som gått 
i skogsarbete. Då ändrade sig Johannes och tog tillbaka det han sagt om att Albin var lat.

Albin Carlsson år 1925 innan han 
emigrerade till Canada. Tre gånger 
besökte han Långsel, sista gången 
1999 då han var 92 år.

Efter att ha varit skogsarbetare och arbetslös blev Albin järnvägare. På baksidan 
av kortet skrev han till lillebror Harald: ”det är rabarber och inte trasor vi bär”.

Albin i British Columbias bergs-
trakter. Hemma i Kråkhed hade han 
varit framgångsrik ekorrjägare.
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Albin var först av barnen att flytta från Kråkhed. Det var 1926 då Albin var 19 år och for till Canada 
som sin pappa. Första två åren var han skogsarbetare i British Columbia. Sedan började han vid 
järnvägen och där förblev han till pensioneringen. På baksidan till ett kort som han skickade till lil-
lebror Harald har Albin skrivit: ”Här ser du två luffare men det är inte traser vi bär, det är rabarber”. 
Harald uppehöll kontakten med Albin genom alla åren och besökte honom i British Columbia. Tre 
gånger under sin levnad kom Albin hem till Långsel, sista gången 1999 då han var 92 år. 

Medan kaffet klarnar fortsätter Harald Rensfeldt att berätta om livet i Kråkhed.
– Det var viktigt att ha vackert omkring sig och Kråkhed blev berömt för sina blommor. Mamma 

hade köksväxter också, särskilt spenat men även gräs- och charlottenlök. Spenatstuvning var gott.
– Vi hade hallon, jordgubbar och svarta vinbär – en ruta med smultron också. Alla odlingar måste 

vara instängslade med sniahagar.
Torra somrar kunde det vara mycket jobb med att bära vatten från brunnen till Fridas odlingar. 

Potatisland hade man först på ”berrigärdan” uppe i berget men det flyttades till åsgärdan hemmavid, 
havre odlades också. 

Kråkhed var ett så kallat bolagsställe under Munksundsbolaget.
– Vi hade 50-årigt servitut. Fick ta sju träd i genomsnitt per år till sågen som vi hade här. Vi fick 

även ta virke till lador och stängsel, och hässjevirke.
Harald och de andra kråkhedsborna tyckte att stället låg centralt.
– Vi hade ju bara två kilometer till Torpet, två till Renheden och två 

till Lillberg som var översta gården i Bjurådalen. Vi brukade vara 
upp till Lappselberget och se midnattsolen, och där hade vi ett litet 
potatisland också.

Det finns ingen sjö i närheten av Kråkhed men det fanns andra 
plusfaktorer som gjorde gårdsstället attraktivt.

– En stor fördel var att det är frostfritt till sent på hösten. Många 
höstar var potatisblasten grön vid upptagningen.

Mor Frida insåg dock att Kråkhed inte var ett alternativ att bygga på vad 
exempelvis jordbruket beträffar.

– Hon brukade säga att ”när ungarna blir stora, då flyttar gåsamora”. 
Så skedde också – vi flyttade ut i livet allt eftersom vi växte upp.

Vid det här laget har Kråkhed varit öde i 64 år. Mangårdsbyggnaden 
timrades ned och flyttades till Krokträsk där den blev fritidshus. Då 
Harald byggde eget i Långsel 1946 använde han timmerträd från ser-
vitutet, och även uthuset tog han med sig från Kråkhed. Efter att ha 
varit skogsarbetare, flottare och byggnadsarbetare jobbade han som 

Många ungdomar från Rånebygden for till USA och Canada. 
Men allt var inte guld och gröna skogar så en del återvände 
till hembygden – dock inte Albin (i hatten).

Alvar Larsson och en kompis ser till att äggen blir lagom 
kokta. Efter ett par år i Canada återvände Alvar till 
Torpet (Långseledet).

Bildtext
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virkesmätare till pensionen. Hustrun Hjördis dog 1992.
Hela livet har Harald varit intresserad av blommor. De 
gröna fingrarna han ärvde av mor Frida har kommit till 
flitig användning hemma i Långsel.

– Jag är extra stolt över att ha kungslilja. Den luktar så 
fantastiskt gott då den blommar.

Blomsterprakten hjälper Harald att minnas sina rötter. 
Mor Frida (som var född Elfrida Johansson i Krokträsk, 
uppväxt i Långsel och som bodde i Strandforssel under 
giftermålet med August) ligger honom förstås särskilt 
varmt om hjärtat.

– Mor var, det tror jag mig förstå, en stark kvinna som 
inte lät sig nedbrytas av sorger och motgångar. 

Frida levde för att kunna uppfostra sina barn och med 
små medel ge dem en dräglig start i livet. 

– Och jag anser nog att vi klarat oss bra i livet även om 
det inte burit till höga poster i samhället. Och om så varit 
är det väl inte säkert att vi varit lyckligare.

På köksväggen hos Harald i Långsel hänger en trätallrik 
där en kringresande konstnär målat barndomshemmet och 
bagarstugan.

– Vi hade varsin tallrik och det här var min storasyster 
Ainas.

På övervåningen finns en vacker så kallad Amerikaklocka:
– Den är från Svanaträsk, jag köpte den på auktion. 

Klockan har skilda fjädrar för gången och slaget, alltså 
urverk och slagverk

Förr om åren brukade Harald besöka Kråkhed med barn-
barnen Ingela och Jonas från Luleå.

– Dom tyckte det var roligt att vara med morfar. Nu-
mera går jag upp till Kråkhed varje sommar mest för att 
se blommorna.

Men varför heter det Kråkhed?
– Ja, det är märkligt. För då vi bodde här såg vi aldrig en 

kråka, däremot skator och svalor.
Harald har förmågan att njuta av det som varit och är 
- och att se framtiden an med tillförsikt.

Av sin mor har Harald ärvt gröna fingrar och hemma i 
Långsel får han kungsliljan att sucka av välbehag

Amerikaklockan är från Svanaträsk men minner även om 
utvandrarna från Kråkhed.
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Nog trodde jag mig förstå betydelsen av barnrikedom – men det var innan jag hörde talas om Mag-
nus Ek i Njallats. Han hade 24 barn eller åtminstone 23!

Gården Njallats ligger längst upp i Vitådalen, i nordöstra hörnet 
av Bodens kommun.

– Där bodde redan 1810 en lapp som hette Triumf, berättar byg-
deforskaren Gunnar Johansson.

– Njallats var ett tillhåll för lappar. Dom hade en nåjd och ste-
nar som dom brukade besöka, stenarna finns väl fortfarande kvar 
nånstans där i skogen.

På 1860-talet flyttade nybyggaren Magnus Ek till Njallats.
– Familjen Ek blev den där jättefamiljen. Han sa själv att han hade 

24 barn men jag har bara hittat 23, tillägger Gunnar Johansson. 
Det var naturligtvis mycket jobb med den släktforskningen, 

men givande:
– Magnus som var en kraftkarl hade två hustrur. Tretton barn 

blev vuxna och man har varit 78 kusiner från Trelleborg till Ki-
runa. En kompis till mig är bland dessa, han heter Olav Engman 
och bor i Tallberg.

Sagt och gjort, till Tallberg beger jag mig nu tillsammans med 
Harald Rensfeldt från Långsel. Haralds svärfar Arvid och Olavs 
pappa Sven Engman var syskon. Det blir en mycket trevlig och 
givande dag i Tallberg. Medan Olav gräddar våfflor berättar hans 
hustru Sibylla om sin bakgrund:
– Jag är från Lilla Näverberg. Gårdsstället ligger på en backe 
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Erik Magnus Ek var född 1845 i Forsträskhed. 
Han hade två eller tre fruar – med vilka han fick 
23 eller 24 barn.

Olav Engman är en hejare på våfflor... ...och på att skulptera i trä.
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och det var bara sten. Min mamma Vendla brukade säga att ”hin skå äingen 
bao, dji ne at läppan å reinan”. 

Det är Rånebondska och betyder ”här ska ingen bo, ge det till lapparna 
och renarna”.

Det var ofta kärvt och fattigt att vara nybyggare – en viktig anledning till 
att det blev Amerikafeber. Fyra av Sibyllas farbröder från Lilla Näverberg 
for till Canada: Sven, Felix, Ego och Edvin. 

– Dom blev skogsarbetare i British Columbia, det var det dom kunde bäst. 
Sven for först, han hamnade i närheten av Anchorage i Alaska. Edvin var 
bara 17 år då han for.

Sibylla Engman har minst tusen gamla bilder av människor och gårdar i 
Vitådalen med omnejd.

– Jag har börjat besöka gamla platser och samla gamla bilder. Jag är in-
tresserad av allt som är gammalt. 

Det är fantastiska bilder med människor som Harald och jag får bekanta 
oss med på hennes dataskärm. Till exempel Stor-Axel Johansson från Ud-
den som med hustru och barn flyttade till Canada. Stor-Axel var känd för att 
vara smugglare. Det sas att han emigrerade för att komma undan polisen. 

– Jag har varit i British Columbia och sett första kojan dom bodde i. Axel 
var affärsman och sönerna blev framgångsrika – en var farmare och en hade 
bärgningsfirma.

En fin bild från Bastusund har också en liten historia att berätta.
– Jag fick den av Martin Drugge, han och hustrun Elsa var de sista som bodde där. Och här är jag 

i mammas mage, tillägger Sibylla med glädje och stolthet i rösten.
På en annan gammal bild ser vi skolbarn på examensdagen i Melderstein. De poserar stolta bakom 

skolbussen med saker de gjort i slöjden. Vackert och ändamålsenligt hantverk var vanligt förr i ti-
den, exempelvis i Svanaträsk. Då ensamgårdens bohag gick på auktionen i Forshed på 80-talet var 
Sibylla Engman med och fyndade:

– Jag köpte Edla Karlssons fiol och fyra narade stolar som var blåmålade.
I den stol Olav Engman andäktigt visar upp avspeglar sig Svana-Kalles tålmodiga och skickliga 

händer. Själv var Olav skogsarbetare åt Domänverket innan han sadlade om 1967:

I dessa moderna tider är det enkelt för Sibylla och Harald att förflytta sig till 
gamla tider.

Stor-Axel tog det säkra före det osäkra 
och emigrerade. Här i British Columbia 
tillsammans med sin andra hustru.

Svanaträskstolen har sådan patina att 
den skulle göra succé i Antikrundan.
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– Vi var 40 man i början på 60-ta-
let men 1970 hade maskinerna tagit 
över. Alla jobb försvann.

Olav blev orgelbyggare i Gammel-
stad och Sibylla jobbade för Pingst-
kyrkan i Luleå. Anders Grönlund på 
orgelfabriken råkade se ett lodjur 
som Olav snickrat.

– Grönlund tyckte då att jag skulle 
göra figurerna till orgeln i Norrfjärden. 
Dom figurerna var kopior av figurerna 
i Övertorneå kyrkorgel. Dessa hade 
i sin tur snidats av Mårten Redtmers 
som även snidat figurerna på regal-
skeppet Vasa. Jag gjorde även en del 
figurer till Tyska kyrkan i Stockholm.
Att här bor en skicklig skulptör och 
jägare förstod vi redan i farstun där 

ett lodjur välkomnar besökaren. En gång hade Olav den imponerande skogskatten på kornet. 
– Jakträtt hade vi inte, det hade jägmästaren. Men vi jagade där vi visste att det fanns vilt. Jag har 

jagat sedan jag var 15 år och aldrig träffat på en myndighetsperson i skogen. 
Förr var Tallberg känd som en kronotorparby av stor betydelse. 
– Vårt kronotorp timrade pappa upp och vi hade som regel två kor, högst tre. I byn fanns nio kro-

notorp, Domänverket byggde fem nya på 50-talet. 
Kronotorparna skulle göra 130 dagsverken i den mån det fanns arbete; huggning, körning, dikning 

och så vidare.
– I Forshed var det bönhus som gällde, i Tallberg Folkets hus, säger Harald Rensfeldt med ett le-

ende. Så småningom fick Tallberg sitt bönhus och skola hade man sedan länge.

IS Lyrans A-lag i mitten 1960-talet. Bakre raden fr v Bertil Johansson högerhalv 
från Tallberg, Sigurd Persson vänsterback Talljärv, Stig Henriksson högerytter 
Talljärv, Bert Persson center Talljärv, Kjell Lindfors högerinner Granträsk, Alf 
Persson  vänsterytter Talljärv. Knästående fr v Alvar Eriksson centerhalv Tall-
berg, Göran Johansson högerback Tallberg, Börje Johansson vänsterinner Tal-
ljärv, Olav Engman målvakt Tallberg, Hasse Henriksson vänsterhalv Talljärv.

Bönhuset blev ett måste även i Tallberg. Karl Björklund och hustrun Vendla med 
Sibylla i magen, året är 1937.
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Då Olav och Sibylla växte upp sjöd det av aktiviteter i byarna. Skidåkning var i ropet och skid-
skytte nummer ett i Tallberg med omnejd. 

– Vi var i topp i Norrbotten, hade jättebra skidåkare och skyttar. Det kunde vara 130 deltagare då vi 
hade tävling i byn. Rönnlundarna från Kölmyrholm hade alltid något roligt att komma med. Stolta 
idrottssällskapet Lyran var en sammanhållande länk.

– Vi hade två fotbollslag, A och B, berättar Olav som var målvakt i A-laget.
Att skolläraren Sten Steinholt var den som startade IS Lyran var nog ingen tillfällighet.
– Det var han som ivra opp Mora-Nisse Karlsson att börja åka skidor, det skriver Mora-Nisse i sina 

memoarer. Sten Steinholt var sträng men en bra lärare. Konst, idrott och sång var hans största intres-
sen, jag fick alltid goda betyg i sång och teckning. Kan man inte teckna år det svårt att skulpturera.

Efter 35 år i Gammelstad flyttade Olav och Sibylla hem till lugnet 
i Tallberg. I snickarboan växer den ena skulpturen efter den andra 
fram ur Olavs känsliga händer.

– Det är roligt att ha något att göra då man är pensionär och 
snickrat har jag ju gjort sedan jag var liten. Jag får alla möjliga 
beställningar. I julas skulle en Göteborgare ha en hare som rökte 
pipa, säger Olav med ett stort leende.

Personligen tycker jag att en del skulpturer är fullt i klass med 
Döderhultarns. På en ser man Sibyllas mamma Vendla Björklund 
mjölkandes en ko. 

– Mamma var bara 18–19 år då hon kom från Tolk, som Död-
fiskträsk kallades. Tänk om man fick träffa mamma och pappa.

Tänk om man hade fått träffa sina föräldrar igen. 

Nog är det Döderhultarklass på Olavs skulpturer.
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Ibland gör Sibylla och Olav utflykter till intressanta platser i trakten. I somras var Sibylla till Njallats. 
– Det var gripande att se. Det har inte vuxit igen ännu så man kan se gårdstunet, föreställa sig hur 

man levde.  
Olavs morfar Magnus Ek var laestadian vilket kan förklara att han fick så många barn. Alf Ek 

Alf Eks mamma Anna var ett av Magnus sjutton barn i andra 
giftet. Anna gick skola i en bagarstuga i Rikti-Dockas och 
gifte sig med Frans Johan Blomkvist i Långhedsberg, Söriån.

Mamma Beda och morfar Magnus väcker varma känslor. Men det är 
knappast troligt att Nallaśn skulle ha trivts i slips.

Bastusundskidan är en av de äldsta som finns 
bevarade i Sverige. Här Harald Rensfeldt 
med repliken i Forshedsgården.

Gustav och Selma Bergenstråhle från Norriån. Selma 
var dotter till Magnus Ek, övriga fyra döttrar i första 
giftet dog i barnaåren.
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som är född 1921 i Dockasberg har berättat för 
mig att hans farfar Kalle och Magnus Ek var 
kusiner.

– Magnus hade tre fruar och strax efter att so-
nen Elof föddes 1908 dog mamman. Min far-
mor Johanna som var barnmorska tog då hand 
om Elof som fick bo i Dockasberg. 

Det fanns skola i Dockasberg och där gick Alf 
Ek sina två första skolår. Fyra sista åren gick 
han i Dockas, Tallberg och Melderstein:

– Det var 1933–34 och då bodde jag på skol-
hemmet i Melderstein. Vi fick bara åka hem jul 
och påsk.

 Men åter till Magnus Ek som kallades Nallaśn 
och var född 1845. Sibylla Engman visar mig en 
bild av Nallaśn där han bär slips:

– Han gillade inte slips men fotografen har ritat 
dit en slips. Olav skulle helst vilja ha en bild där 
morfar inte hade slips.
Magnus Eks första hustru Stina Maja var från 
Lappselberg, på södra sidan av älven.

– Vi var dit och tittade i fjol. Husgrunden var 
kvar, och fästet till flaggstången. Det stod kvar 
som en tennsoldat, med en gran mitt i, berättar 
Sibylla.

Nu är det dags att ta farväl av Tallberg för 
den här gången. Innan jag åker hem till Kalix 
guidar mig Harald Rensfeldt i Forsheds bygde-
gård. Jag har nämligen bett att få se repliken av 
skidan som hittades i Bastusund på 1930-talet. 
Originalet som förvaras på Historiska museet 
i Stockholm är en av landets äldsta och bäst 
bevarade skidor. 

När jag två månader senare återvänder till 
Engmans i Tallberg har jag på biltaket skidor 
av modernare snitt. Olav har lovat följa mig 
till Njallats och dit plogas ingen väg vintertid. 
Men första biten finns det bilväg och nu berät-
tar Olav om mamma Beda som var född 1898 
i Njallats.

– Mamma sa att dom hade mat och inte be-
hövde svälta. Men ont om kläder hade man och 
skorna fick man låna av varann.

Vi gör ett stopp i Renoträsk för att släppa av 
min son Nils som ska provpimpla öring. Här har vi många gånger passerat utan att ana att det bott 
folk vid sjön 

– Min morbror Frans bodde här, han hade flyttat ut från Njallats. Och där skorstenen fallit ned 
fanns skolan, berättar Olav.

Det var fyra kilometer från Njallats till Renoträsk och Olavs mamma gick stigen till skolan varje 

Att spåra går som en dans då man är på väg till sina rötter.

Närmaste ladan låg inom synhåll från torpet men ofta hade man 
flera kilometer till myrslåttern.
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dag. Någon skolgång att tala om blev det 
dock inte för Bedas bröder.

– Pojkarna skolkade, var i skogen och ja-
gade i stället. Mamma sa att dom började 
jaga redan då bösskolven slog i marken. 
Hon skämdes över bröderna som inte hade 
tid att vara i skolan på grund av jakten. 
Men alla lärde sig läsa och skriva.

Jakt och fiske var ett måste för att kunna 
överleva i väglöst land. 

– Köttet och fisken var viktig, särskilt för 
stora barnfamiljer. Mausern kom 1896 och 
det fanns tjäder överallt. Mamma berättade 
bland annat att Magnus sköt en tjäderhöna 
med lodbössan från bron.

Morfar Magnus var väldigt stark och vig. 
Att han bland annat kunde kränga båda föt-
terna bakom huvudet har Olav fått veta av 
mamma Beda.

– Dom blev som små björnar allihop i 
familjen. Pojkarna och flickorna var korta 
och kraftiga, det var min mamma också.

I dag är det fint skidföre och snart skym-
tar husen i Njallats mellan träden. Den ur-
sprungliga mangårdsbygganden är borta 
sedan länge och ersatt av ett relativt mo-
dernt bostadshus. Olavs pappa Sven och 
mamma Beda bodde här ett par år i början 
av 1920-talet.

– Det var sedan dom gift sig och fått två 
barn. Gertud och Ethel, båda är döda nu.

Leonard och Helga Eriksson från Gran-
kölen köpte stället som sedan övertogs 
av Emil och Helga Johansson med barn. 
De bodde här till början av 60-talet då 
Njallats blev öde. Dasset och uthuset är 
de enda ursprungliga byggnaderna som 
finns kvar. Vi tittar in i dasset som är från 

Dasset tillhör torpets ursprungliga byggnader.

Tänk, här har mamma suttit!

Sjutton av Njallatsbarnen var födda på 1800-
talet men åtta dog före sekelskiftet.
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Man karvade ut och stöpte om kulorna på lodbössornas tid.

1800-talet och har bekvämt framåtlutande brinka.
– Nog är det fantastiskt att dasset står kvar. Och 

tänk, här har mamma suttit, säger Olav nostalgiskt 
då han provsitter skapelsen. 

Man hade åker nära gården och myrslåtter vid 
bäcken. Som mest hade man fem kor och häst ib-
land. Mjölet malde man själv i en kvarn uppåt Main-
ikbäcken men myndigheterna plomberade kvarnen 
under första världskriget – det skulle vara koll på 
livsmedlen.

– Men då gjorde man sig kvarn vid Orrträsket. 
Den kvarnen var okänd för myndigheterna och man 
tjuvmalde.

Att sparsamhet var en dygd framgår bland annat av 
urgröpta hål i uthusväggen. Man provsköt lodbös-
sorna, karvade ut kulorna och stöpte om dem. Att 
det inträffade många tragedier var mer eller mindre 
oundvikligt i en så stor barnfamilj. Nio barn nådde 
inte ens 15 års ålder, två av dem avled i olyckor: 

En piga råkade trampa på en femmånaders pojke 
som låg i ett varmt hörn vid öppna spisen. Han fick 

Att hålla bort snön var nog inte heller något latmansgöra. 
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så svåra skador i bröstet att han senare avled. 
– Nallas ́n blev väldigt ledsen och arg då 

han kom hem och barnet var skadat. Pigan 
fick sluta.

Ett flickebarn på tre och ett halvt år brändes 
ihjäl under lek. Hon snurrade runt stången i 
samma spis men tappade taget och föll i el-
den. Mamma Beda berättade mycket om livet 
i Njallats som innehöll många ljusa stunder 
också. Det var något som hon själv var ett bra 
exempel på, tycker Olav Engman.

– Mamma sprang hela livet, hade alltid bråt-
tom. Och hon var jättebra på att sjunga, hon 
sjöng och arbetade med glädje.

Innan vi lämnar Njallats tar vi en sista runda 
vid uthuset. Inkilat vid ena knuten hänger ett 
rostigt föremål – en sliten grimma.

”En sliten grimma hänger i mitt stall...”


