
erit Selberg är 81 år och bor
med sin man Sixten i Valvträsk.
Tillsammans har de tre barn och

sex barnbarn. Berit är född och
uppvuxen på ett hemman i Bränd-
berg, på södra sidan av Råne älv
cirka 1,5 mil norr om Valvträsk.
Brändberg bytte sedermera namn

till Klingersel när byarna slogs ihop.
När Berit berättar sin levnadshisto-
ria framträder en barndom med
väldigt många syskon, som alla

efter bästa förmåga fick hjälpa till
på familjens gård. Den stora famil-
jen skapade gemenskap och fick
uppleva många glädjeämnen till-
sammans men även en hel del tra-
giska dödsfall.

Sixten och Berit Selberg i Valvtrösk

Berits pappa hette Albin Johansson
och var änkeman när han gifte sig

med Berits mamma, som hette
Lydia Berg. Faderns första hustru,
en ung kvinna från Västerbotten,
dog endast 30 år gammal och Albin
blev ensam med fyra söner. Lydia,

som var 24 är när hon gifte sig med
Albin, tog på sig modersrollen och
klev in i äktenskapet som styvmor
åt Albins pojkar. Albin arbetade i

skogen och Lydia tog hand om bar-
nen och hushållssysslorna. Jobbet
på gården var slitsamt med skötsel
av kor, grisar, får och höns. Det
fanns varken vatten eller elström
indraget. Förutom att fostra Albins
söner födde Lydia 14 egna barn.

- Jag kan inte fatta hur mamma
orkade med allt, säger Berit.

Tillvaron var hård, dödsfall var en

del av livet. Berit har fått berättat
för sig om lille Ragnar, Lydias

tredje son, som dog bara några
veckor efter födseln. Han föddes
på vintern, huset var kallt och dra-
git och den för tidigt födde pojken

klarade sig inte. En annan son, Ha-

rald dog före han fyllt tre år.

Yngst i syskonskaran var Berit och
hennes tvillingsyster Betty. De två

En levnadsskildring från Valvträsk

stod varandra mycket nära och när
Betty av en olyckshändelse omkom
endast elva år gammal, tog Berit

det mycket hårt. Den stora sakna-
den och sorgen efter tvillingsystern
har färgat hela hennes liv. Olyckan
hände på vägen hem från skolan
när Betty på ett tragiskt sätt föll av

skolskjutsen. Just denna dag skulle

skoleleverna inte ha vanliga

lektioner med skolarbete, istället
skulle lärarinnan bjuda på tårta
och de skulle få möblera om skol-
bänkarna i klassrummet. Berit och
Betty hade sett fram emot detta
för nu skulle de bli placerade bred-
vid varandra. Skolan låg i Valvträsk
och för att kunna ta sig till skolbus-
sen på andra sidan älven så rodde
barnen på sommaren och gick på

isen om vintern. Eftersom det var
sent på hösten hade isen frusit på

älven medan det var öppet vatten
vid forsen och knepigt att ta sig

över med båten. När de skulle
bege sig på morgonen tyckte
mamma Lydia att de kunde stanna
hemma den dagen, eftersom det
var så besvärligt på älven. - Men
mamma, utbrast Betty, det är ju
årets roligaste skoldag!

När skoldagen var slut åkte de inte
hem med den vanliga skolbussen

utan trängde ihop sig i en taxi-
skjuts. Betty höll sig vid något till-
fälle i dörrhandtaget, dörren gick

upp och hon föll handlöst ut ur
bilen och landade på några stenar.

Chauffören lyfte upp den svårt

skadade flickan och lade henne i

bilen hos barnen. Det rann blod

och hon jämrade sig. Storebror
Gunnar höll i kroppen och Berit

höll om huvudet. Berit minns hur
hon försiktigt knöt upp knuten på

sin systers mössa. Hon fick följa
med till sjukhuset i Boden och se

på när Betty bars in på bår. En sjuk-

syster fick syn på Berit där hon

stod klädd i likadana kläder som
den skadade flickan som nyss an-

länt och sa förskräckt: - Men hur
kan du stå här nu, alldeles nyss låg

du halvdöd!

Betty blev kvar på sjukhuset och
Berit blev skjutsad hem. Då bör-
jade hon gråta för hon hade aldrig
varit ifrån sin syster. Som tröst fick
hon choklad, den stoppade hon i

jackfickan för att ge hälften till
Betty när hon kom hem, för de
brukade alltid dela allt. Men Betty

kom aldrig hem.

Pappa Albin som led av hjärtfel dog

i en ålder av 58 år, när Berit och
Betty var sex år gamla. Hans tre
sista år tillbringade han hemma då

han var för sjuk för att arbeta. Till

skillnad från då han arbetade i sko-
gen, så hade han nu tid att leka

med Berit och Betty. När han blev

sämre låg han sista tiden i en säng i

köket. Berit och Betty satt bredvid

honom och sjöng.

Berit och Betty

När fadern dog placerade de äldre
bröderna kroppen på ett sofflock
som de bar in i kallt ouppvärmt
rum och låste dörren. - Det var tur
att de låste, för annars hade nog

Betty och jag smugit in för att hälsa

på pappa, säger Berit och ler.

De utflyttade syskonen med famil-
jer kom hem för att ta avsked av

fadern. Han lades i en öppen kista i

det stora köket som fylldes av grå-

tande människor. Det sades att nu

har Albin fått komma till sitt him-
melska hem så nu har han det bra.

Berit som visste att det vankades

fika, blev less på allt prat och all
gråt. Till slut sa hon ifrån, att nu

fick det vara nog med grinandet;

"Pappa har det ju bra nu i det där
himmelska hemmet!"

Lydia med söner och döttrar

Berits mamma Lydia var inte heller
särskilt gammal när hon dog. Hon

blev 65 år, året var 1959 och Berit
var 22 år. Den enda av Berits sys-

kon som fortfarande lever är stora-
syster Miriam. Hon är 88 år och

bor på Forsbacka i Råneå.


