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Nils Nilsson Töre, 22 år, 6 tjänsteår, fortifikationsarbete i Stralsund.
Jöns Nilsson Hvitlock, förkommen 28 september 1758 i Ferbelin. 
Isack Matsson Lood, 27 år, 7 tjänsteår, sjuk här.
Lars Nilsson Hurtig, får avsked för sjukdom.
Johan Samuelsson Fiskare, 32 åpr, 16 tjänsteår, sjuk här.
Johan Jacobsson Wass, död 1 juni 1758.
Per Persson Springfeldt, 22 år, 5 tjänsteår, duktig.
Jacob Ersson Påhl, 34 år, 15 tjänsteår, sjuk i Stralsund.
Anders Andersson Stake, 52 år, 17 tjänsteår, duktig.
Per Larsson Ryss, 37 år, 13 tjänsteår, duktig.
Nils Persson Orre, död 2 augusti 1758.
Nils Andersson Höfvel, 47 år, 19 tjänsteår, duktig.
Johan Persson Sågare, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk commenderad till Stralsund.
Lars Michelsson Stubbe, död 1 april 1758.
Nils Gamm, 23 år, 7 tjänsteår, duktig.
Erik Nilsson Stråke, 33 år, 1 tjänsteår, på fästning.
Mats Andersson Dufva, Corpral, bräcklig, får underhåll.
Johan Hansson Köpman, commenderad Ferberlin 1758, fången.
Hindrich Hindrichsson Dunderberg, död 20 april 1758.
Samuel Hansson Jägare, död 2 december 1758.
Jacob Michelsson Korp, död augusti 1758.
Hans Persson Krok, död 16 maj 1758.
Anders Andersson Myra, död 3 januari 1758.
Carl Olsson Spelman, 34 år, 12 tjänsteår, duktig.
Olov Olsson Stadig, 37 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen, död 23 februari 1759.
Elias Jönsson Buller, 22 år, 1 tjänsteår, duktig, flyttar senare till Myra Rote.
Jöns Israelsson Frimodig, Corpral, 30 år, 13 tjänsteår, duktig. 
Lars Nilsson Lille, 21 år, 1 tjänsteår.
Carl Larsson Ytter, 30 år, 8 tjänsteår, duktig.
Per Hansson Trana, 22 år, 1 tjänsteår, på fästning.
Lars Larsson Hvit, död december 1758.
Hindrich Jacobsson Cornelius, död 1 februari 1758.
Johan Andersson Modig, död i fångenskap 8 oktober 1758.
Anders Jacobsson Trinder, död 30 juni 1758. 
Jöns Hansson Mört, 27 år, 8 tjänsteår, duktig.
Johan Johansson Roth, död 1 juli 1758.
Anders Israelsson Björkqvist, 33 år, 13 tjänsteår, duktig.
Zachris andersson Hana, död 23 mars 1758.
Erik Mosesson Abborre, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Johan Larsson Frisk, död 8 maj 1758.
Per Nilsson Unge, 30 år, 13 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Lars Jönsson Tilja, död 20 augusti 1758.
Hindrik Hindrichsson Måsa, 29 år, 9 tjänsteår, duktig.
Johan Johansson Skata, död 29 april 1758.
Erik Larsson Höflare, död 16 april 1758.
Isak Hindrichsson Gumse, får avsked till underhåll, december 1758.
Olof Josephsson Giädda, 37 år, 5 tjänsteår, fortifikationsarbeten Stralsund.
Anders Johansson Ryman, 51 år, 18 tjänsteår, duktig, commenderad till fortifikationsarbete Stralsund.
Nils Jönsson Flygare, död 6 februari 1758.
Hans Andersson Holm, 28 år, 11 tjänsteår.
Anders Andersson Stråle, förkommen vid återtåg Ferberlin september 1758, fången. 
Johan Larsson Schiäl, 22 år, 1 tjänsteår, sjuk i Bergen.
Jöns Jönsson Lustig, Corpral, förkommen återtåg Ferberlin september 1758, fången.
Esaias Hindersson Svan, Corpral, får avsked.
Anders Andersson Skoug, död 14 december 1758.
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Det fanns gott om färgstarka personer på gångstigarnas tid. Inte minst i de lägre samhällsskikten 
där människorna levde under ytterst knappa förhållanden. Här ska vi bekanta oss med ensamgår-
darnas folk men först ska vi träffa Vivi och Knut Pettersson som har hjärtat i Vitådalen. 

– Vi beundrar människorna som levde förr, förklarar Vivi som skrivit en stämningsfull dikt:

Vivis solvarma leende känner vi igen från Bilprovningen i Kalix där hon jobbat. Även maken Knut 
är pensionär efter sina 32 år på Lindvalls snickeri.

– Innan dess bodde jag hemma i Vitå. Vi hade tre kor och jag skötte om hästen och högg ved.
Skogskojor har det funnits gott om i Vitådalen. Och kojan i Vivis dikt är i högsta grad levande
– Knut har timrat upp den i skogen utanför hembyn. 
– Den var hölada från far-

far Petter Petterssons tid på 
min hemgård i Vitå. Förr 
fanns det mycket lador men 
nu är många bränt opp. 

Nog är det bättre att ta till-
vara timret, tycker Knut och 
Vivi håller förstås med.

– Knut har även tagit vara 
på dasset från min hemgård 
nära Vitåfjärden. Sedan 
timrade han upp det vid ko-
jan. För mig är det en speci-
ell känsla att se dasset som 
min mamma alltid skurade 
så noga.

Även Knut blir vemodig 
vid tanken på de strävsam-
ma människor som bodde 
och verkade i glesbygden:

– Nog slet dom förr. Med 
Vivi och Knut har hjärtat i dalen där rötterna och kojan finns.

Kojan i dalen
Jag går den vanda stigen
löv, barr, lingonris och mossa
kantar mina steg.
Nu kan jag andas –
känna frid med naturen.
Någonstans i detta
anar jag
meningen med livet.
Stugan skymtar
mellan höga granar.
Den grå timmerladan
fick ett värdigt slut.

Ett monument
från gångna tider –
om svett och möda –
helgdagsfrid i hemmet
Jag öppnar dörren
och går in.
Får fyr på brasan i kaminen.
Värmen sprider sig
långt in i själen.
Jag har nog funnit
mina rötter
i denna enkla boning.
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stubbrytare slet dom upp stubbarna för att odla upp. Och nu får det växa igen.
– Dom strävade i sitt anletes svett men gav sig ändå tid att vara lediga på söndan. Själv smet jag 

ifrån söndagsskolan och läste böcker, romaner, tillägger Vivi.
Hennes poetiska ådra har genom åren fått utlopp i en mängd vackra och tänkvärda dikter som fyl-

ler en hel pärm. 
– Dikterna handlar mest om orättvisor och sånt. Många av dom har varit publicerade i SIA (SIA 

med tillägget Dagens Arbete är Skogs- och träfackets medlemstidning).
Att orättvisor ofta är grogrunden för tragedier och elände finns det många exempel på, både i nutid 

och från historien.
– Vitå blev nästan tomt på 1700-talet på grund av alla krig och farsoter. Sedan började det fyllas 

på igen i slutet av århundradet.
Vivi Pettersson anser att upplysning är a och o för att skapa rättvisa och välstånd för alla folklager. 

Dessutom är det viktigt att dra lärdom av tidigare generationers framgångar och misstag:
– Men i dag har många inte ens tid att lyssna på gammalt folk som berättar om förr.
En mycket god lyssnare och iakttagare har jag lärt känna i Vitådalen: lulebon Gunnar Johansson 

som är född 1936 i Långsel.
Han har lagt viktiga pusselbitar i Rånebygdens historia genom att släktforska och kartlägga ensam-

gårdarna. Dessutom är han en berättare av rang – här får vi bekanta oss med några profiler från förr.
– Morbror Gerhard i Långsel berättade om ett sådant original. Han hette Kal-Olo, börjar  Gunnar 

Johansson.
Kal-Olo hette Karl-Olof Karlsson, var släkt med Gunnars farfar och talade naturligtvis rånebondska.

Gunnar Johansson är en stigfinnare av rang och självklar medlem 
i Skogskarlarnas klubb.

I pärmen har Gunnar detaljerade uppgifter om en-
samgårdarna och dess folk. I huvudet har han lagrat 
berättelser om traktens original.
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– Kal-Olo var kanske inget snille men väldigt originell. Han gick omkring som så kallad lösdräng. 
Gick från gård till gård och fick någon krona för att hugga ved, dika ut en myr och hjälpa till i slåt-
tern eller med annat som man  höll på med.

På äldre dar träffade Kal-Olo en änka som han varit bekant med i Strandforshed där de bott gran-
nar på 1840-talet. Kvinnan gifte sig men blev änka med två småbarn och tre tonåringar. Tonårsbar-
nen blev sedan fosterbarn hos Svana-Kalle i Svanaträsk.

Änkan slog sig ihop med Kal-Olo och han byggde ett torp på ett ställe som inte var utstakat av 
lantmätaren. Det var 1884 och torpstället vid Vitåälven heter fortfarande Kal-Olo. Originalet Kal-
Olo blev stämd till tinget för att olovligt ha huggit ner några tallar. 

– Han gick till Luleå, det var drygt elva mil och första gången han var här. Domaren tittade på den 
fattige mannen som hade ryggsäck och mössan i handen framför domarskranket.

”Du heter alltså Karlsson?”
”Jä, Karl-Olov Karlsson.”
”Du är anklagad för att ha huggit tallar?”
”Jä, ji hä hågge nära tåll, medgav Kal-Olo.”
Domaren kliade sig i huvudet, tittade i papperen och sedan på Kal-Olo:
”Kan Karlsson hugga ved?”
”Jä, det har jag gjort i hela mitt liv.”
Det var ett perfekt besked som underlättade domarens beslut:
”Det är så här att jag har en hög med björkar hemma på gården. Men jag har inte tid att såga och 

klyva, det skulle behöva göras. Jag dömer dig nu, Karlsson, att såga och klyva upp denna vedhög. 
Går det bra?”

”Jä, hä du bara såg och yxa så nog går det bra.”
Då Kal-Olo kom till domarens fina gård i Luletrakten fick han bo i bagarstugan. Där var väldigt 

fint och bäst av allt var pigan.
”Det var i ryssligt vacker pig, den vackraste pig jag sett”, förklarade Kal-Olo efteråt. 
Två dagar räckte för att bli färdig med veden och sedan skulle han gå hem. Då kom domaren med 

hustru och piga ut på gården. 
Domaren undrade om Karlsson hade långt hem.
”Jä, he skull ji sej. I da ska ji gär til Ran och i mårron sko ji gär heim.”  
Då sa domaren till pigan att gå och hämta en ost i häbbret. Hon neg och så hämtade hon en stor 

ost på cirka tio kilo.
”Den här får Karlsson”, sa domaren. 
Karlsson stoppade osten i ryggsäcken och så gick han hem till Kal-Olo.
– Det var första gången Kal-Olo fick äta ost, det hade han aldrig gjort förut, säger Gunnar med 

ett leende.
Gården Kal-Olo låg vid Lill-Dockas norr om Tallberg. Förutom gården fick en kurva i bäcken 

hans namn.
Gunnar Johansson bor sedan 1962 i Luleå där han är aktiv i forskarföreningen. I många år var han 

byggnadssnickare, började på 50-talet på kraftverksbyggen i Jokkmokk.
– Men jag har byggt allting, bostäder mest här i Luleå. Yrkeskarriären tog slut på 90-talet då jag 

fick en yrkesskada.
Den så kallade fritiden har han alltid fyllt med allahanda aktiviteter. Varit orienterare, kartritare, 

banläggare och även elitledare på skidor. Det var i Bergnäsets AIK som hade legendarerna Sven-
Åke Lundbäck och Ove Lestander i sitt stall. 

– Jag var själv ingen skidåkare av klass men åkte vasaloppet flera gånger. Som skidorienterare 
gick det bra och då blev det banorientering, jag började 1967.

Orienteringen har förgyllt Gunnars liv även som pensionär och han är en självklar medlem av 
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Skogskarlarnas klubb. På 90-talet började han med släktforskning – först blev det egna släkten och 
sedan hela Vitådalen och gamla Råneå socken. 

– Jag har försökt fånga upp alla människor, alla byar, alla gårdar. Då jag sprungit och åkt skidor 
i skogen har jag kommit fram till ödetorp och gårdar. På sommaren har jag sett någon grund eller 
någon rönn och funderat – vem har bott här?

Intresset har resulterat i en lång lista med byar och gårdar.
– Ja, det har blivit 161 ortsnamn som jag kallar det. Dels är det byar av varierande storlek, finns det 

mer än tre gårdar kallar jag det by. 
Resten är ensamgårdar som Gunnar kallar det.
– Det är fel att kalla det ödegårdar, det finns ju ensamgårdar där det fortfarande bor folk. En grov 

beräkning visar att det i Råneå finns över 90 ensamgårdar, varav 29 i Vitådalen. De flesta är öde, 
folktomma. Ett 20-tal ensamgårdar används fortfarande som fritidshus medan övriga cirka 70 är 
rivna. Rivningshysterin är något som Gunnar ogillar eftersom det handlar om viktiga pusselbitar i 
vår lokalhistoria.

– Om en privat ägde marken flyttade man kanske till en by. Då tog man ofta med sig en stuga eller 
ett häbbre till den nya tomten. Eller också var det skogsbolag och särskilt Domänverket var väldigt 
snabba att riva husen. Så fort spisen kallnat skickade bolaget dit sina jobbare som rev och gjorde 
ved av timmerväggarna.

Det handlade inte alltid om att marken skulle skogbeväxas – ofta var det byråkraternas snäva och 
kortsiktiga tänkande som styrde. SCA som tidigare hette Munksund hade inte lika bråttom som 
statliga Domänverket att riva gårdarna. 

– Det var företagspolicy. Domänverkets fastighetsbolag ansvarade för alla dom här gårdarna, i en 
by eller ensamgårdar ute i skogarna. Fastighetsbolaget skulle hålla det i skick men fick betala skatt 
till huvudkonconcernen. Deras stora intresse var att ha så få gårdar som möjligt för då ströks skatten 
till huvudkoncernen.

I mitten av 1700-talet beslutade riksdagen att försöka bebygga Övre Norrland. Meldersteins bruk 
fick disponera all mark mellan Luleå och Kalix älvdalar, från kusten upp till Gällivare. 

– Bruket hade egna skogsförmän som höll ordning och reda på allt det där. Fast det var ett så fan-
tastiskt stort område hade man bra koll på vad som fanns där. 

Gunnar har sett rättegångshandlingar där nybyggare långt inne i skogen högg några träd. 
– Då det upptäcktes fick man avsyna kronohäktet i Pite, tolv dagar på vatten och bröd. Det var helt 

otroligt att man kunde straffas, man högg ju tallarna för att bygga sig ett hus där ute i ödemarken.
Kal-Olo kom med andra ord lindrigt undan tack vare domarens behov av hjälp. I praktiken var 

många nybyggare livegna.
– Man kunde få starthjälp av bruket i form 

av en tunna utsädeskorn eller en kvigkalv, en 
fick 60 riksdaler för att köpa sig en ko. Sam-
tidigt fick man skriva på ett kontrakt att man 
var underställd bruket. Endera hade man ar-
betsplikt eller också skulle man leverera trä-
kol, göra kolmilor och leverera en viss mängd 
träkol. Det var inte populärt eftersom det var 
väldigt dåligt betalt och ett oerhört slit att få 
ihop veden till milorna. Men stora delar av 
norrbottensskogarna höggs ned på 1800-talet, 
till sågtimmer och kolved

Att etablera ett nybygge var inte heller något 
latmansgöra. Nybyggaren högg virket och 
släpade fram det på vårvintern för att sedan 

Stolta barn med sina slöjdalster en examensdag vid Meldersteins 
skola. Bruket som lades ned 1892 kallades Furstendömet Melderstein 
och var upphovet till 65 nybyggen mellan  Luleälven och Kalixälven. 
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timra upp det med hjälp av 
någon granne. Ofta timra-
des fähuset först och där 
kunde familjen få bo något 
halvår innan boningshuset 
var klart. Otto Björklund i 
Lilla Näverberg var som 
liten pojke med om en 
minnesvärd händelse. I en 
liten stuga vid gården bod-
de en väldigt gammal tant 
som hette Kajsa och kalla-
des Kååti. Stugan var den 
första i Näverberg och låg 
bredvid en kallkälla som 
kom att användas under 
många år.

– Otto besökte Kajsa som 
hade en femväggarsstuga, 
den femte väggen avskilde 
så det blev två rum. Kajsa 
blev förstås väldigt glad, 
det var ju inte vanligt att 
en pojke i sex–sju årsål-
dern hälsade på.

Otto satte sig med ryggen 
mot den femte väggen. 
Efter en liten stund kände 
han något konstigt i håret 
och då han förvånat tittade 
upp fick han se huvudet av 
en ko.

– Kon hade slickat Otto i 
håret, den var förstås glad 
då det kommit en pojke. Det 
var en glugg i väggen för 
värmens skull, det var kon 
som höll värme till tanten.

Det var ett exempel på 
hur man kunde bo då det 
var stora folkförflyttningar. 

– Björklunds hade bott på fyra platser innan dom flyttade till Lilla Näverberg på 1880-talet. Kajsa 
var inte inskriven på husförhör så jag har inget fullständigt namn på henne.

Även slåttermyrar och lador påminner om hur människorna levat. Det var väglöst land men det 
fanns stigar mellan ensamgårdarna och till byarna.

– Stigarna följde terrängen på ett annat sätt än dagens vägar. Närmaste granne kunde bo fem kilome-
ter därifrån, nu finns det skogsbilvägar som gör det ganska lätt att komma fram till gårdsställena.

Gunnar är imponerad över nybyggarnas uppfinningsrikedom och förmåga att överleva. 
– Det är nästan otroligt då man ser på gårdsplatserna. Det var ju inte bördiga åkermarker som i 

Frågan är vem som var gladast över Ottos besök – Kajsa eller kossan?

Ladan på myren – kulturminnet som överlevt generationer av strävsamma människor .



136

Lule, Pite, Kalix och Torne älvdalar där det i nedre delarna fanns stora vidder att odla upp, med god 
åkermark. 

Uppe i skogarna hade man kanske bara någon slåttermyr som var belägen fem kilometer hemifrån.
– Det är nästan obegripligt att förstå hur dom bar sig åt för att få hem höbalarna. Lador fanns på 

en del myrar men ibland bara stakahässjor som man försökte täcka med störar och slanor. Det var 
ständig oro för renarna som var benägna att käka upp höet.

Trots att man bodde långt inne i skogen fick man inte slå på vilken myr som helst. Lantmätaren 
bestämde vilken myr som tillhörde vilken gård, på vissa myrar där flera hade tillstånd att slå fanns 
uppstakade rågångar.

Liksom kyrkan tillhörde lantmätaren etablissemanget, var en del av överheten. Han kunde fara 
långt in i skogen och slå ned en påle där gården skulle stå, för att sedan skriva ned vilka myrar tor-
paren fick slå och eventuellt odla upp.

– Lantmätaren tog markprover och skrev att det var god odlingsmark. Men jag har studerat dom 
där listorna och funnit att det inte finns odligsmark på de allra flesta platserna. 

Det var ett oerhört slit att få upp en kornåker och ett litet potatisland, det travades stora högar med 
sten som i Småland.

På ett par ställen i Vitådalen ville nybyggarna över huvud taget inte bo. Man tyckte det var för 
dåliga förutsättningar. Ett av ställena är Orrmyrholm väster om Tallberg. 

– Den gården har alltid kallats Grankölen för den byggdes på södra ändan av Grankölen. Att 
gården egentligen heter Orrmyrholm var för att den ursprungliga utstakningen var på en myr två 
kilometer söder om där den blev byggd.

Nybyggaren insåg att det var en myrholme och att det var oerhört frostlänt. Frosten var största 
fasan för en nybyggare, frös kornet var det kört och därför byggde han på Grankölen.

– Det blev kolossalt mycket människor på den gården. I första generationen 13 barn och i nästa 
14, det blev en jättesläkt. Erikssons från Grankölen finns utspridda i Norrbotten, många härstammar 
från den där gården.

Gunnar Johansson brukar ofta cykla till ensamgårdar och andra ödsliga platser.
– Jo, det är fin motion. Skogsvägarna är bra att cykla på men så kan man få springa någon kilome-

ter för att hitta dom här gårdarna, men det är bara roligt.
Längst norrut i gamla Råne socken fanns två gårdar på en plats som hette Björkträsk.
– Två bröder från Kölmjärv gick rakt över skogen och slog sig ned där 1902. Dom hette Nilsson 

och byggde två gårdar på en stenknabbe. 
– Bröderna talade Överkölis, som dom sa. Dom kalla det sörstuon (södra stugan) och nårstuon. 

Där var väldigt kargt, ingen odlad mark alls tror jag. Man hade den speciella tekniken att strö ut 
gödsel i stort sett på gården. 

När snön tinade bort fick man en stenig slåtteräng som sedan slogs med lie. Där fanns alltså ingen 
plöjd åker men Gunnar Johansson har prickat in ett potatisland på sin ensamgårdskarta. 

– Det var väldigt svårt att göra en karta över Björkträskgården, att pricka in alla husen eftersom 
där var ganska många hus.

Björkträsk var en stor grund sjö som även kallades Vitträsk. Genom träsket rann en bäck som är 
en gren av Vitån och man gjorde så småningom en utgrävning i södra änden, sänkte träsket så det 
blev en hyfsad slåtteräng.

En av sönerna i Björkträsk hette Nils Larsson. Han kallades ”Bjerktresk-Nitj” i Överkalix där han 
bland annat stod inför tinget för tjuvjakt på älg.

– Han var en färgstark man, säger Gunnar som minns Nils från sin barndom.
Det var nästan fyra kilometer från Björkträsk till Dockasberg där vägen slutade. Dit brukade Nils 

åka vintertid med sin ren då han skulle ta bussen till Långsel för att handla. 
– En kväll åkte jag och grannpojkarna med bussen från Långsel till Dockasberg. Gidde Wikström 
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körde och Björknäs-Nils var med i bussen. Han klev ut med sin ryggsäck, ställde sig där i snön och 
kylan och ropade rakt ut i mörkret:  joo oo licken, joo oo licken... 

Ut ur skogen kom en ren – en kraftig tamren som Nils kallade Joliken.
– Nils kom med pulkan över plogkarmen och koppla i renen, så satte han sig i pulkan och det bar 

av rakt in i skogen. Då fråga jag Gidde Wikström: vars bor den där gubben?
”Nå ibi Björktreske”, förklarade Gidde.
”Vårs ska han?”
”Nå, heim...”
Som sagt, Björkträsk-Nils var ett stort original och han var bland annat känd för att utfordra Jo-

liken med potatispalt. Själv var Nils storsnusare men hade lite svårt för att behålla bussen, minns 
Gunnar: 

– Han la alltid in en snus men jag såg aldrig att han tog ut den. Så det blev lite snus i mungipan 
också. Så småningom gifte han sig och fick flera barn.

En av sönerna, Axel Larsson, flyttade till Kesasjärv. Liksom sin fader var Axel inte så noga med 
var och när jakten bedrevs:

– Han hade duktiga hundar och dom drev ofta älgarna till gården. Sedan sålde Axel köttet till 
Isakssons i Överkalix. Det blev populär köttfärs, tanterna trodde det var nötkött.

Mycket var säkert bättre förr – exempelvis gemenskapen och hjälpsamheten bland ”småfolket”. 
Men många gånger var det fattigt och kärvt och det inträffade många tragedier. Gunnar Johansson 
har stött på många sådana fall i sin släkt- och bygdeforskning.

– Det var väldigt vanligt med spädbarnsdöd. I Strandforshed exempelvis fanns en familj med åtta 
barn men bara en blev vuxen.

Infektioner som angrep luftvägarna stod för merparten av sjukdomarna. Det var lungsot men även 
sånt som i dag anses banalt – småbarn kunde dö av bara en förkylning. 

– Något som prästerna inte skrivit men som man kan ana sig till är att sista barnet ofta inte överlevde 
då en mor fått många barn. Hon var helt enkelt utpinad av alla födslar, alla barn hon burit fram. 

I många fall var mödrarna för svaga, undernärda, och då barnet föddes hade det fått för dåligt start 
i livet. 

– Modern hade kanske för lite mjölk och började ge barnet komjölk, och det var absolut inte bra. 

Joo oo oo licken...joo oo oo licken. Björkträsk-Nils kunde jojka och skämde bort trotjänaren med palt. Tills Joliken en vacker 
dag blev överkörd av tåget i Avafors.
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Det har visat sig att oerhört många spädbarn 
dog av fel kost.

Gunnar har nyligen läst en bok om barnamör-
derskor i de tre nordligaste länen. 

– Det är deprimerande läsning men det är verk-
lighet. Dom var oftast desperata...det var ganska 
många faktiskt, tusentals barn mördades.

Den som dödade sitt nyfödda barn kunde 
lämna in nådeansökan till Svea hovrätt, som på 
1850-talet för det mesta beviljade nåd. En ny lag 
trädde i kraft 1864 och då försvann dödstraffet, 
i stället blev det straffarbete. Det finns kända 
fall i Rånetrakten, bland annat från Bastusund 
nära Svanaträsk. I det fallet hade förmodligen 
sociala arvet stor betydelse eftersom både mor 
och dotter fälldes för barnamord.

– År 1854 dödade modern ett flickebarn som 
var ett och ett halvt år. Modern blev halshuggen 
på Marstrands fästning. En dotter som var i 20-
årsåldern dödade sedan sitt barn. Det var 1870 
och hon fick sitta på Norrmalms kvinnofängelse 
i Stockholm i sex år.

Gunnar har även forskat om ensamgårdar och 
människor i socknar som gränsar till Råneå. Ex-
empelvis Svanaträsk i dåvarande Töre socken 

och Dödfiskberg i Överkalix. 
– Folk passerade sockengränsen utan att veta om 

det. Det var naturligt, många gånger hade dom sina grannar i andra socknar. 
Kalle Karlsson i Svanaträsk kom från ensamgården Lövberg. Hans fru var från Tallån, en liten by 

på två gårdar i Överkalix. Släkterna Ahlbäck och Törkvist i Tallån har gamla anor som är unika för 
Norrbotten.

– Släktnamnet Törkvist härstammar från soldaten Nils Töre som var soldat i Töre 1754–1768 eller 
något sånt. Han var bland annat med om den olycksaliga massakern i Stralsund. Töre var en av de 
ytterst få som överlevde, nästan hela regementet dog av sjukdomar. 

Nils Töre fick flera barn varav en son flyttade till Skatamark. På vägen dit tänkte denne sig ett nytt 
namn. 

– Han hette egentligen Nilsson men bytte till Törkvist då han kom fram. Många som släktforskat 
har förväxlat det med Törnqvist, i Skatamark finns både Törqvist och Törnqvist.

Ahlbäck är också ett mycket ovanligt namn. Han var från Kalix och hette Nilsson, kom 1847–48 
till bruket i Törefors där han var smedhalva några år och träffade en kvinna. 

– Men han fick inte heta Nilsson, på bruket skulle man helst inte ha sonnamn eftersom det var så 
lätt att förväxla. Där fanns kanske tio som hette Nilsson så han tog sig namnet Ahlbäck.

Det var hårt jobb på Törefors så Ahlbäck knallade norrut efter Töreälven och stannade till på ett 
antal platser, för att slutligen slå sig ner i Tallån. Detsamma hade Törqvist gjort på andra sidan ån. 
De kom ungefär samtidigt, 1854–55, och det blev stora släkter båda två.

Några ensamgårdar har Gunnar Johansson fortfarande kvar att kartlägga - sådana som varit svåra 
att hitta då ofta byggdes enbart på stenar.

– Tyvärr är berättarna borta, de man kunde intervjua. Det blir för mig lite tragiskt faktiskt. Den 

Om stigen fått naturhinder av något slag är det bara att ta saken i 
egna händer.
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gård jag engagerat mig mest 
i är Långselberg, eller Spik 
som vi säger i Långsel med 
omnejd. 

Det handlar inte om Spiken 
som är en annan ensamgård. 
Den ligger väster om Norriån 
och kallas även Furudal – det 
var där man hade omlastning 
av malmen.

Gunnar berättar entusias-
tiskt om Spik som ligger tre 
kilometer från hans egen 
hemgård i Långsel.

– Där har jag haft mina 
träningsmarker, motionerat 
sommar och vinter sedan jag 
var liten pojk. Gården ligger 
uppe på ett berg där det inte 
borde gå att leva och bo. Men 
det var en sjö i närheten och det var högt upp så det var tåligt för frost. De första kom dit 1847. 

Det var före detta soldaten Olof Johansson-Spik med hustru och sedan bodde folk där till 1937. 
Gunnar har som vanligt ritat en karta där han prickat in gårdens alla hus men han har gjort mycket, 
mycket mer.

– Jag har röjt upp hela gården, lagt ner oerhört mycket jobb. Där är en oerhörd blomsterprakt, Spik är 
en fantastisk boendeplats på sommaren. Otaliga botanister har varit där och registrerat över 80 olika 
växter. Det är inte odlat utan bara naturliga växter. 

Gunnar har haft viss hjälp av skogsvårdsstyrelsen 
som var där en sommar och tog bort en hel del träd. 
Ingen byggnad eller grund finns kvar så hur kan 
man då pricka in alla byggnaderna?

– Man kan se spår av sommarlagård, smedja och så 
vidare. De riktigt små husen som fårhus är svåra att 
spåra, inget lämnas kvar. Men 1937 var allt i bruk, 
sista husen revs på 1950-talet. Mangårdsbyggnaden 
brann 1947, någon hade slarvat med elden.

En annan övergiven ensamgård i trakten heter 
Mugglom. Enligt ortnamnsforskaren Pellijeff är 
namnet en sammansättning av två ord: ”mugg” som 
är en utbuktning av en älvfåra, och ”lomb” som är 
en naturligt utskjutande udde i älven.  

Det tycks stämma eftersom Tallån kröker kraftigt 
vid Mugglom. Gården är mycket gammal, äldre än 
de andra Gunnar forskat om. 

– En man från Svartbyn i Överkalix kom dit på 
1770-talet. Den släkten växte undan från undan och 
sedan kom Rensfeldt dit från Kalix med hustru och 
massor av barn. Han bodde där ett antal år innan 

Kartan är ett spännande hjälpmedel att läsa.

Nybyggarnas efterföljare fick ett värdefullt arv att vårda. Här Iris Lindgren, Inga-Britt 
Sandberg och Birgit Björklund på sömnadskurs i Långsel.
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han avled av gulsot. Delar av den släkten flytta till Långsel, sedan slog dom sig ned i Forshed eller 
Lappsel som byn först hette. Hela den byn är Rensfeldtare.  

Andra Rensfeldtare bosatte sig i Långsel, Tallberg, Dockas, Krokträsk och Kråkhed. Gunnars fas-
ter Elfrida, eller Frida som hon kallades, var gift Rensfeldt i Kråkhed. 

– I Kråkhed har jag varit många gånger. Redan som knatte fick man följa med dit med föräldrarna. 
Faster Frida blev änka och fick ta barnen till hjälp. 

Frida måste ha varit fantastiskt stark och det var dom väl ofta, nybyggarkvinnorna?
– Jo, dom hade ett väldigt hårt liv. Det var ständigt långa dagar med arbete hela tiden och sen med 

att planera också. Ensamstående kvinnor fick ta på sig mannens uppgifter, att planera för mat och 
foder till djuren och allt sånt där.

Frida skapade en fantastisk blomsterprakt i Kråkhed och så var det även på andra ställen i väglöst 
land.

– I nästan alla gårdar hade man en liten blomstersäng vid väggen. Med tåliga blomarter som kla-
rade torka, frost och så vidare. 

En sådan blomma var Gulsporre som kallades ”studenter” och fanns i nästan alla gårdar. 
När jag tar farväl av Gunnar Johansson för den här gången tipsar han mig om sin kusin Sonja 

Roos. Hon är 94 år och hennes man var bror med Yngve Roos. Yngves pappa Lennart hade busså-
keri och de körde bussen Vilda Västern som jag berättat om i boken Dit vägarna bär.

– De körde en dag i veckan till Överkalix och en dag till Luleå, minns Sonja som känner till de 
flesta byarna i Vitådalen.

– Det har förändrats mycket. Skolan och posten har försvunnit men nog har utvecklingen gått 
framåt också, man kan inte tänka bakåt. 

Sonja Roos har många trevliga minnen från sina besök i ensamgårdarna.
– Jag minns allt från det jag var liten. En gång var jag till Svanaträsk för att hämta en person, det 

var ett vackert ställe. Jag rodde över storsjön, det som nu kallas Hovlössjön.
– Och att komma till Kråkhed var som att komma till sagolandet. Dom var så snälla där, visste inte 

hur bra dom skulle göra det. Allt var mycket vackert, naturen och stigarna.


