
Några minnen från Krakaörens historia 

Denna historia handlar om familjen Lundbäcks tid i stugan längst ut på 

Krakaören i Rörbäck. 

 

Familjen som bestod av Svea och Ernst Lundbäck med fyra barn köpte 

stugan 1947 av en Plyhm Forsell. Familjen Lundbäck bodde då i Råneå 

där Ernst var rektor. 

De hade tidigare hyrt ett annat ställe i Rörbäck året innan och kanske 

blivit förtjusta i läget. På udden hade propstillverkning ägt rum och en 

stuga (campingens nuvarande reception) bebotts av Gunnar Unger som 

var föreståndare för propsen). 

Det finns spår efter propstillverkningen – järnvägsspår i backen och 

någon vagn (decovillevagn) finns också kvar. Stora skutor kom och 

hämtade propsen (som används som stöttor i gruvor i bl a England) på 

norrsidan där vattnet är djupt. 

Högre upp på udden låg Blåsut med högt läge. Den är det numera bara 

några vingliga bräder kvar av. Där sov arbetarna. I Lundbäcks stuga åt 

personalen mat. 

Stugan var betydligt mindre än nu, inga sovrum och veranda fanns. 

Öppen spis och källare fanns dock. Så småningom byggdes två sovrum 

till, brunn grävdes för hand i backen och verandan inglasades. Till 

ytterdörrar på verandan sattes ett par dörrar från en bank i Kalix som 

Ernst kommit över. 

Dessutom fanns möjlighet att sova på vinden. Det fanns en lucka med 

stege och trappa i det ena sovrummet. Ledningar för gasol drogs genom 

vinden. Gaskammare fanns i en utbyggnad vid entrédörren. Den enda 

uppvärmningen var brasan och ett utedass med vedbod låg nere i 

strandkanten. Källarutrymmet i köket var ganska stort, vilket gjorde att 

man klarade sig utan kylskåp i många år. I källaren fanns ofta korvburkar 

och det blev populärt att grilla korv på brasan t ex efter utflykterna för 

att plocka bär. 

På den tiden fanns en affär i Rörbäck, Linus Öhmans diverse-handel, 

vilket gjorde att livsmedel inte behövde stort utrymme i köket. Linus 

kunde också klippa håret på besökarna. 

Man diskade alltid utomhus på entrésidan. På senare tid hade man ett 

omkullvält kylskåp där diskbaljan stod med torkställ. Då det oftast blåste 

ute på udden torkade disken på nolltid. 



Eftersom viken på sydsidan har grunt vatten badade man så gott som 

dagligen. Bra för en småbarnsfamilj! Familjen hade också enkla 

motorbåtar för utflykter och fiske. Man lade ofta ut nät och fick mest 

abborrar. En mjärde sattes också ut på nordsidan. 

På hösten var det populärt att plocka bär. Man tog ofta båten till 

Siksundsön där hallon, lingon och hjortron fanns i stora mängder. Man 

hade matsäck med och stannade hela dagen. 

Ernst for gärna med sina kollegor på längre fiskefärder för att få börsting 

och andra fiskar. De lade ut nät och sov över på någon ö på höstkanten. 

Svea som var dotter till en lots på Malören (J P Wikström) åkte gärna på 

kyrksöndag till Malören i familjens båt. 

De fyra barnen ordnade tiokamp med höjdhopp, stavhopp, kast, olika 

löpgrenar på backen utanför stugan. Andra äventyr som barnen gjorde 

var tjuvrökning på stugans vind. Inte så ofarligt med alla sågspån 

runtomkring. Man kunde också fånga småspigg i bäcken mot nuvarande 

campingen och springa på stenarmen. Lekkamrater fanns i stugorna 

runtomkring och hos de bofasta Lundbäck där allmän väg nu slutar. 

Familjen var mycket gästfri och Svea kunde trolla fram många rätter från 

skafferiet i källaren. De hade också tyska vänner, som gärna kom på 

besök till dessa exotiska trakter. 

Ibland övade militären och slog upp stora tält på udden. 

På sextiotalet byggdes en bastubyggnad med sovrum och vedbod. 

Byggnaden var ursprungligen garage till rektorsbostaden i Kalix. Det 

gamla dasset försvann och ersattes av ett som Ernst ropat in efter en 

teaterföreställning i Kalix (”Köliskålvan”) där Svea och han medverkade. 

Åren gick och de flesta av de fyra barnen Lundbäck hade flyttat söderut, 

men det blev alltid något besök i Rörbäck under somrarna.  I 

garageboden fanns ett extra sovrum, vinden användes och många kunde 

härbärgeras. 

När Ernst dog 1992 och Svea 1995 förändrades situationen. De hade 

skrivit till kommunen och begärt att få behålla stugan under deras livstid. 

Det beviljades och man fick fem års arrende. Luleå kommun övertog 

förvaltningen av stugan och ville köpa ut familjen/erbjuda annat boende i 

kommunen. 

Den sista sommaren blev 1997 då släkten samlades till en stor träff på 

udden i juli. Det var c:a 80 personer som kom till en lunch utomhus som 

blev mycket lyckad i det fina vädret. 



Året efter köptes familjen ut och arbetet med Rörbäcks camping växte. 

Ernst o Sveas barn har återkommit varje höst för den vanliga 

lingonplockarutflykten. Vi kunde bo och bada bastu hos Ann Britt Wiklund 

och Bosse Rönnbäck. Deras matlagning var enastående! 

September 2019 hade vi möjlighet att sova i den gamla sommarstugan 

på udden – en riktig nostalgitripp! 

Nedtecknat  2019 av Eva Lundbäck 

 

 

 


