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En vacker oktobermorgon vandrar vi längs stigen mot Svanaträsk. Solstrålarna smälter dimslöjorna 
från Hovlössjön och ger frosten en skön lyster i avlövade träd. Det råder närmast trolsk stämning 
och där stigen korsar gamla sockengränsen mellan Töre och Råne har björnen vandrat före oss. I tä-
ten går skogskarlen och stigfinnaren Gunnar Johansson, med på turen är även Bo-Göran Larsson.

Plötsligt skymtar vi en vattenspegel mellan resliga granar och furor: Svanaträsk! Nybygget med 
samma namn anlades 1882 och lämnades åt sitt öde 1950. Vi korsar några mindre ängar som sko-
gen ännu inte återtagit; stenarna som nybyggarna lagt i prydliga högar gör att det påminner om 
Småland.

– Tänk att bosätta sig här. Nog var det andra tänkesätt, funderar Bo-Göran Larsson. 
Det var han som tipsade mig om Svanaträsk efter att ha besökt ödegården för tio år sedan. Då 
var mangårdsbyggnaden i stort sett intakt. Nu har taket och förstugan rasat in men spillrorna har 
mycket att berätta.

Sammantaget ser vi rester och grunder från ett 15-tal olika byggnader. Alltifrån smedja och bagar-
stuga till sommar- och vinterlagård. Dessutom sätts fantasin i rörelse av rostiga redskap och andra 

Solstrålarna löser upp dimslöjorna längs stigen till Svanaträsk. 

Dit stigarna bär

Kapitel 1
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föremål som vi stöter på. På åsen bakom 
hundkojan upptäcker Gunnar Johansson 
stigen mot Småsel och Bastusund. 

– Det var i Bastusund dom hittade ski-
dan som nu finns på Nordiska museet, 
en kopia finns i Forshed. Skidan var från 
800-talet.

Mer hinner Gunnar inte berätta innan 
han utbrister:

– Men se här – här har vi ju en gammal 
skida! Den kan vara hundra år och titta, 
man har ristat in ett mönster på brättet.

Liknande mönster fanns inristat på 
Bastusundskidan. Den hittades 1913 av 
bonden Viktor Drugge i samband med 
dikning för en nyodling. Dikaren hade 
med spaden huggit av en träbit från ett 
större trästycke. Drugge upptäckte träbi-
ten och hittade senare resten av skidan. 
Den har med hjälp av kol 14-metoden 
åldersbestämts till ungefär år 830 ef-
ter Kristus, alltså vid den tid då Ansgar 
landsteg i Birka.

På en kälkmede ser vi ett snarliknande 
mönster som på skidan, personligt och 
vackert inristat. Vid mangårdsbyggna-
dens södra gavel stannar Gunnar till och 
stryker ömt på timmerväggen.

– Det finns inte bättre timring. Det är 
den berömde Svana-Kalle som gjort det, 
han har hyvlat och bilat väggen.

Invändigt var timret tapetserat med tid-
ningar innan väggarna fick vackra tapeter 
eller målades. En väggtidning från bör-
jan av förra seklet ger oss nu spännande 
nyheter om rysk-japanska kriget. Vi kan 
även läsa Henry Stanleys dödsruna från 
1904. Journalisten Stanley blev världs-
berömd då han år 1871 lyckades finna 
missionären David Livingstone djupt 
inne i Afrikas vildmarker. Att Stanleys 
klassiska hälsningsfras ”Doktor Livings-
tone – förmodar jag” senare ansetts vara 
ett påhitt är en annan historia.

Gunnar Johansson är bosatt i Luleå 
men född och uppvuxen i Långsel där 
han ofta vistas i fädernegården. Släkt- 
och bygdeforskning tillhör hans stora 

Plötsligt ser vi Svanaträsket och då är målet inte långt borta.

Efter att gården stått öde i mer än 60 år har även mangårdsbyggnaden gett upp.

Gårdsfolket ristade in vackra, personliga mönster på skidornas spetsar. 
Precis som man gjort på Bastusundskidan för mer än tusen år sedan.
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intressen. Om Svana-Kalle vet Gunnar berätta 
att han hette Karl Karlsson och var född 1857 
i Lövberg mellan Mugglom och Näverberg. 
Hustrun Anna Lovisa var från Tallån och 1882 
bosatte de sig i Svanaträsk.

– Kalle var berömd vida omkring för att vara 
noggrann. Pedantisk, han var en legend. Man 
sa om en person som var noggrann att du är en 
Svana-Kalle.

På gårdsplanen ser vi en vattenhink och gro-
pen där brunnen varit. Och på stranden ett tvätt-
kar av något slag, ett bykkar gjutet av cement.

Svanarna som flyttat vid det här laget brukar 
gå upp på myren för att beta och vila, här vid 

Gunnar Johansson är stor beundrare av Svana-Kalle som höll i bilyxan på 1880-talet.

Karl Karlsson (t h) blev legendarisk redan under sin levnad. Det är en 
upplevelse att på gamla bilder få ”träffa” människorna i Svanaträsk.
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Så småningom blev tiderna bättre och då gjorde 
tapeter och korkmattor sitt intåg i Svanaträsk. 
Här Elina Karlsson.

Till en början tapetserades timmerväggarna 
med tidningar. En av nyheterna var Henry 
Stanleys död 1904.

...i dag är det bara att lyfta på hatten åt en epok som gått i graven.

Axel Karlsson var man för sin lie...

Odlarmödan pågick under mer än ett halvt sekel men naturen ger 
aldrig upp.
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sjön har de alltid haft sina bon. Då ortnamns-
forskaren Gunnar Pellijeff besökte Svanaträsk 
1938 fick han veta hur platsen fått sitt namn:

Svana-Kalles far hade skjutit en av individerna 
i ett svanpar vid sjön. Den andra svanen hade 
då länge kretsat över sin döda livskamrat och 
sjungit sin svanesång. Kalles far blev så tagen av 
detta att han lovade att aldrig mer skjuta någon 
svan. Efter denna händelse ska sjön och sedan 
gårdsstället ha fått sitt namn. Svanaträsk var ett 
så kallat bruksnybygge under Töreforsbolaget, 
gårdsstället ägs numera av SCA.

– Nybyggarna ägde väldigt lite, dom fick bruka 
åkermarken. Det var torftigt men dom hade kor 
i Svanaträsk och var oerhört arbetssamma. Job-
bade i skogen, med det som fanns. Brände väl 
trätjära också.

Gunnars mamma Gerda var brorsdotter till 
Svana-Kalle. År 1919, efter första världskriget, 
jobbade Gerda som piga i Svanaträsk:

– Mamma sa att det var som att komma in i en 
annan värld. Dom var gammelmodiga, det var 
gammal stil på allt. En dotter i gården var psy-
kiskt sjuk och våldsam. Men föräldrarna ville inte 
inse det. Dom levde nära varann, isolerade, och 
såg inte hur det stod till.

Medan Gunnar tar fram kaffetermosen fortsät-
ter Bo-Göran att fynda. Det mesta ligger delvis 
överväxt på marken, allt givetvis påverkat av 
tidens tand. Förutom ännu en vacker skida kan 
nämnas tidskriften Evangelii Härold (gårdsfol-
ket var djupt religiösa pingstvänner) och fyra 
rostiga burkar amerikakaffe av märket White 

Sommarladugården är sedan länge ett minne blott...

...men kobåsen finns kvar liksom vinterladugården som byggdes ut 
på 1920-talet.

Med dagens mått mätt var det fattigt och torftigt i 
Svanaträsk. Men arbete fanns det gott om och dju-
ren var en ständig glädjekälla för Axel, Elina, Edla 
och Vilhelm.

Hunden var ett måste för nybyggaren – siste gårdvaren i 
Svanaträsk hette Skall. 
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Rose. Gunnar berättar att i början av 1900-talet emigrerade åtminstone två av Svanaträskbröderna 
till Amerika.

– Albert och August utvandrade men jag tror inte det stämmer att Wilhelm gjorde det. Det var 
väldig hälsokontroll för dem som flyttade till Amerika och Wilhelm var puckelryggig. 

Albert och August for till samma område som Karl-Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs klas-
siska berättelser. Tack vare ett brev som Allan Sohlman i Småsel hittat i Svanaträsk får vi veta 
lite om livet där över, och hur det var här hemma. Avsändare är Albert Karlsson som utvandrade 

För Svanaträskarna var renlighet ett honnörsord i dess 
andliga betydelse – och bykkaret var viktigt för hygienen.

Man fick ofta besök från Pingstförsamlingen 
– vid vackert väder var gårdstunet perfekt mötesplats.

Edla Karlsson var duktig på fiol, här i samspel med en 
evangelist från Boden. 

Pingsvännernas språkrör når långt och budskapet, det lär bestå i 
evighet.
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i december 1902. Brevet är adresserat till föräldrarna Karl och Anna Lovisa i Svanaträsk och 
lyder så här: 

September 13 1903
Godagen på er alla der i mitt forna hem. Jag vill nu meddela svar på edert brev vilket jag erhöl den 
7 dennes vari jag hör att ni har ej nå betre såmar i år och dett ser jag på tidningen. Det står varje 
len för sej om dett såm er nödvändigt, så ni har nog havi tufft.
Jag hör Matilda har gifta se vilket er fel då ho jort bårt men dett kan nog vara elakt för småjänterne 
och för er själva ner ni hål på bli gamal. Jag skule lika att ni laga er en piga kåst va de vill. Det 
er så tråkit springa och krusa andra här så skall jag betala och då skall dåm få se åm vi inte kan 
föda en piga och hur såm helst så skal ni få lite pengar ner jag kåmer ifrån skogen. Se man får ej 
avlöning fören man slutar åm våren.
Jag er frisk och lever bra vilket er en stor gåva. Önskar er alla samma goda helsa. Jag har allare-
dan betala biljetten ut av de jag har förtjena. Ni fråga åm resan. Skorna dåm hade jag nog fått tula 
för men mina var begagna å så sa ja på me riktit och sa ja skule ha dom sjelv. Pengarna dåm fick 
jag vexla ret fast jag fick ji 3.75 för varje dålar. 
Dålit folk finns dett nog alltid åm man int se se för. Jag förlora ingenting anat en en felkniv. Han 
stal den utav mej på ocean. Ner i Halsberg, nedanför Örebro der trefa vi två såm tenkte håva ås. 
Jag hade en vermlenning me me han sa vars vi skule och det var ju dumt. Han hade over femhundra 
kroner på se men jag kola inte för de, jag tog kåferten och nykla åt kamraten och sprang in i an-
draklasen ventsal de er många såm har vari ut för dåm der och i amerika fins det nog alltid sånt 
der folk.
På Nordsjön stårmade de allt va båten kunde tåla. Men genom många tundlar får man nog fara me-
lan Grimsby och Liverpool er det en på en svensk mil lång. På oceanen stårmade en kvel så att man 
fik håla se fast fast båten var 700 fot lång. 
Det skule gledja mej at höra ni laga en piga. 
Frakten från Göteborg til Stilwater kåstar mellan 230 och 240 kroner.
Helsningen til Arvit får han sen, han er tretio mil herifrån men när jag får ner deta brevet på påståffis 
vet jag ej. Dett er 7 mil til påståffis. Johan han har fåt helsningen. Ner ni skriver sej om ni och de 
andra har fått elgar.
Helsningar från mig til eder alla.
Ajö för dena gången.
Albert

Som skogskarl och orienterare föredrar Gunnar att styrka sig från 
termosen. Bo-Göran däremot drömmer om Amerikakaffe... 

“Over there” är White Rose fortfarande ett starkt 
varumärke och svenskamerikanerna var ofta hem till 
Svanaträsk.
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Många norrbott-
ningar emigrerade 
till Amerika under 
andra halvan av 
1800-talet och för-
sta decennierna av 
1900-talet. 

– Härifrån Vitåda-
len for många, näs-
tan från alla gårdar. 
Men det kom igång 
rätt så sent. Folk 
från Överkalix hade 
flyttat redan 1865, 
det var väl ungefär 
1880 emigrationen 
började från den här 
trakten. En del kom 
tillbaka, alla hittade 
ju inte guld, man 
hittade sand i stället. 
En av dem som fick 

Amerikafeber var Anna Kajsa Nilsdotter från Småträsk, 
fortsätter Gunnar Johansson:

– Hennes pappa har jag nyligen hittat spåren av. En 
mycket svår man att hitta. Han dog då Anna-Kajsa var 
fyra år gammal. Hon bodde i gård som hette Lomsund, 
i södra ändan av storsjön, nära Bastusund och Svana-
träsk. 

Anna Kajsa Nilsdotter tjänade som piga nere i kustby-
arna Vitå och Jämtön. Hon var troligen mycket sparsam 
för någon gång på 1880 talet hade hon sparat ihop till en 
Amerikabiljett, något som knappast var lätt för en piga. 
Resan till Göteborg var första prövningen:

– Det var i många fall en besvärlig resa. Dom fick åka 
med seglare ner till Stockholm och eventuellt med järn-
väg därifrån eller med båt runt kusten. Först 1886 var 
järnvägen färdig till Stockholm.

Anna Kajsa tog sig ner till Göteborg. Hade klart med 
alla papper, biljetten var klar och hon tog sitt bagage 
upp på båten.

– Där var ju oerhört mycket folk, väskor, koffertar och 
så vidare och ett oerhört liv. Det var en kakafoni av män-
niskor, röster och intryck som hon fick uppleva där. Hon 
stod en bra stund på däck och har berättat att hon plöts-
ligt ångrade sig. Anna Kajsa gick ner från båten med sitt 

bagage, fick troligen sälja biljetten till någon och började gå mot Norrbotten. 
– Hon hade köpt nya kläder och nya skor. Utanför stan satte hon sig på en sten, har hon berättat. 

Tog av sig skorna, stoppade ned dom i ryggsäcken och startade vandringen.

Albert tycks ha rotat sig bra i det stora landet i väst...

Urbefolkningen fanns ofta i grann-
skapet...

...och flottningen hade Albert lärt sig att behärska redan i 
fäderneslandet.

Det kändes svårt att lämna moder Svea och Anna-Kajsa 
från Småträsk ångrade sig på kajen i Göteborg. Detta vykort 
skickade Axel Johansson till Ruben Engman i Långsel.
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I första hand var båten en nyttofarkost och den användes i många 
olika sammanhang.

Här smakar det med en kaffetår, kanske efter att höet är 
bärgat vid sjön.

Dubbelsvansen var effektiv i händerna på Svana-Kalle och hans efterföljare. Motorsågen hann aldrig göra sitt intåg och 
pensionera svansen... 

Edla Karlsson (t h) var dotter i gården och 
Elina hennes svägerska.

Fisket var en viktig anledning till att nybyggen ofta anlades vid sjöar. Men det var 
jakten som gav Svanaträsk sitt namn.
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Anna Kajsa gick barfota hela vägen hem till Lomsund vid 
Hovlössjön, en prestation som är nästan ofattbar i dag.

– Hon blev förhållandevis gammal för den tiden, nästan 80 
år, så hon klarade resan bra. Fortsatte sedan som piga, var 
inte gift och hade heller inga barn, tillägger Gunnar och stop-
par ned termosen i ryggsäcken. Som gammal orienterare med 
brinnande intresse för lokalhistoria har han röjt många stigar 
under årens lopp. På Svanaträskstigen sparkar han nu bort 

småsten och kvistar, föser undan sånt som är i vägen.
– Jag har god lust att röja upp stigen nästa sommar, säger han då vi närmar oss bilen.
En tid senare träffas vi i Luleå, hemma hos Berit Carlsson som liksom Gunnar växte upp i Långsel. 

I grannbyn Forshed kom Berit oväntat över en skatt som hon nu vårdar ömt. Det var 1980 på en 
auktion efter Svana-Kalles barn Axel och Edla Karlsson. 

– Vi kom dit på visningen före själva auktionen. Jag började titta i en låda med fotoalbum och första 
kortet jag såg var av pappa Helge Karlsson. Jag började grina, så lycklig blev jag. 

Axel och Edla Karlsson hade testamenterat alla sina tillhörigheter till Pingstförsamlingen i Boden 
som ordnade auktionen. Då pingstpastorn Elof Öberg såg Berits reaktion skänkte han henne foto-
albumen på stående fot. För mig är det en stark upplevelse att se alla gamla bilder från Svanaträsk. 
Vid vårt besök på platsen skapade jag mig en föreställning om människorna där och deras liv i 
väglöst land. Nu får jag plötsligt se dem ”på riktigt”.

Gunnar Johanssons ansikte lyser av upptäckarglädje:
– Titta, där är mamma Astrid. Hon hade en fantastisk röst då hon ropade efter korna.
Gunnar upptäcker många andra bekanta ansikten på fotografierna. 
– Det här är Egon Drugge som bodde i Hataträsk. Egon flyttade till Småsel och gifte sig med min fas-

ter Sigrid. Hennes dotter Ing-Mari är den sista som är kvar av Svanaträskarna. Ing-Mari är född 1938 
och bor i Älvsjö.  Plötsligt lutar sig Gunnar fram och skärskådar ett ansikte med förstoringsglaset.

– Konrad Eriksson, vem var det? Det måste jag undersöka.
Det dröjer bara någon minut så hittar han svaret i sin välfyllda släktforskarpärm: 
– Konrad var från Mugglom. Jag har över tusen namn i den här pärmen, säger han och slår ihop 

den med en belåten small.

“Här är Elina som var gift med Axel i Svanaträsk. Min pappa var 
halvsyskon med Elina.”

Berits mamma, Astrid, hade en fantastisk röst som fick 
korna att komma hem till kvällen.


