
Byggde  och gårdsdokumentation från 1700-talet till nu tid.  

Skrivet av Kjell Ek, december 2019- mars 2020. 

Del 1. 

För att alla skall kunna följa med i min skrivelse så har jag valt att börja med att berätta om 
landsvägen och sedan vända om med en närmare gårdsdokumentation. 

Vi följer väg nr: 761 från Niemisel som ligger inom Luleå kommun, vägen skyltad men 
GUNNARSDJUPTRÄSK, tar av till höger efter viadukten om man kommer från Boden eller Luleå. Vi 
passerar Niemisels station som nu är riven. Järnvägsstation två affärer fans i stationsområden på 40-
talet samt apotek. 

Sedan passerar vi Granbacka som ligger på vänster sida upp över Berlinsbacken och därefter kommer 
man till byn med det vackra namnet Fredrikafors. Namnet har döpts efter Fredrika Hammarna frun 
till Meldercreutz  från  Mellersein. Efter Fredrikafors kommer man till sjön Såg Djupträsk förbi klinten 
med berget som stupar brant ned mot vägen. Vägen där var betydligt smalare förr. 

Nu kommer vi fram till första gården inom Bodens kommun och Gunnarsby församling den ligger på 
en halvö på vänster sida som heter Skärhalsen. 

Vi fortsätter den slingrande vägen och kommer fram till Forsträskhed som sträcker sig nästan 2 km.  I  
Forsträshed  bodde ett 50-tal personen på 1940-talet men kvar är nu bara 15 fast boende.                                                                       

Färden går vidare upp mot Gunnarsdjupträsk efter 1 km kommer till en väg korsning, förr var den 
skyltad med namnet Västiträsk 6 km. Numera är vägen inte längre en allmän väg då det allmänna 
vägunderhållet drogs in nu sköts vägen om av Sveaskog som äger större delen av denna skogsbygd. 
Ingen person bor nu kvar efter den vägen.   

Vi fortsätter färden förbi Forsträsk och kommer till Lågträsk där inga hus finn kvar, sedan kommer 
man fram till Råberg, även där är alla hus rivna. 

Näst gård man kommer till heter Bergträsk, där gamla huvudbyggnaden finns kvar och några andra 
små byggnader. 

En kilometer länge upp kommer vi fram till Västiträsk även kallad Nikkos och här slutade den 
allmänna vägen förr. 

Gårdsbeskrivning över Västiträsk . 

Hit kom Lars Johan Granström och byggde ett bostadshus nere vid sjön han var gift med Antonia född 
Nordvall.  Stället var ett s.k. kronotorp. Makarna fick så en som kallades Nore som blev kar i 
Västiträsk och gifte sig med Alice. Ett nytt hus byggdes uppe vid vägen omkring 1950 med en 
ladugård. Nore var skogsarbetare och Alice fick sköta hemmasysslorna och kreaturen de hade.  

Barnen Stig född 1934, Sten född 1935, Ester född 1938 och Sune född 1944 gick skola i Niemisel.   



Skolbussen kom tidigt på morgnarna. Det var Mauris Nilsson och efter hans död sonen Bertil som 
skötte skoltransporten. En del år lejde man in andra förare. Jag kommer ihåg när Verner Ek, Markus 
Larsson från Bjurå, Henry Englund Niemisel och Gustav Skogkvist från Niemisel  samt Ebbe  Källgren. 
Alla under min skoltid åren 1949-1958. Bussen var nästan fullsatt några av åren, vi var 28 barn som 
gick på skolan i Niemisel. 

Ingen elström var framdragen till Västiträsk. Bara fotogen och gaslyktor och givetvis bara vedeldning. 
Telefon fick man i slutet av 1940-talet. Omkring år 1955 hade alla barn flyttat och Nore avlidit så Alice 
till Niemisel. Gårdsstället blev öde ladugården revs men bostadsbyggnaden står fortfarande kvar i 
dåligt skick. Stället ägs nu Sveaskog. 

Bergträsk. 

Albert Ek född 1878 bodde här med sin fru Alma. Alma var en syster till Nore i Västiträsk. Albert kom 
från släktet Ek från Forsträsk.  Alberts far hette Erik Johan Ek född 1854 från Forsträsk. Död1920. Erik 
Johan och makan Maria Gustava Ek född i Råberg år 1857. Död 1940.  Barnaskaran var stor 11 barn 
blev det. Det var ett lite småbruk på ca 12 ha. som  tillhörde stället. Några kor hade man för egen 
mjölk. Alma avled förmodligen i början av 50-telet. Albert och dottern Edit bodde kvar till dess att 
Albert blev sjuk och avled 1962. 

Albert och Almas barn hette Algot, Edit, Sigrid, Sigvard, Helge och Helga. 

Mera har jag inte att berätta om Bergträsk med det finns flera historiska saker som kanske kan 
dokumenteras senare.   

Ingen elström fanns där heller och ingen telefon indragen. 

Råberg. 

Jag har mindre kunskaper om Råberg men på 1940-talet bodde där 4 bröder. Oskar, Arvid, Hadar och 
Sven  alla med  efternamnet Nilsson. 

Jag har ett minne av att en Erika hade bott där men det sägs att det bott omkring 20 personer som 
mest där. En ettlig från Forsträsk som hette Karl Gustaf Ek född 1836 och avled 1915 skall det vara 
den som startade upp Råberg med brodern Nils Henrik Ek. Ytterligare namn som det fanns är 
förutom Nilsson även Karlsson. Karlsson hette de som byggde upp ett gårdsställe vid Daltjärn ca 2 km 
väster om Råberg. Andra namn som dyker upp är Karl Petter Hansson Trygg född 1820 och Oskar 
Hansson född 1887 i Råberg förmodligen son till Karl Petter Hansson. 

Det finns 3 husgrunder i Råberg men alla husen är rivna. 

Vad som för mig och många andra är ett roligt minne av att Sven hittade en ensam liten älgkalv i 
skogen. Dom tog hem den och gav den råmjölk och senare vanlig komjölk från den ko de hade. 
Älgkalven blev ju som ni förstår präglad på Sven och hans bröder, många åkte upp till Råberg för att 
titta på den. Det blev en fin tjurkalv som sent på hösten togs till Skansen i Stockholm och blev en 
riktig kändis där. Han avled dock vid 4-5 år ålder. 

Jag hoppas att någon har bilder från detta.  



Hadar och Arvid flyttade till ålderdomshemmet i Gunnarsbyn och Sven var inte så frisk så efter en
kort sjukdomstid avled han.  Öde blev det i Råberg någon gång i mitten eller slut av 50-talet. 

Ingen elström och telefon. 

Långträsk. 

Näst gårdsställe mot Niemisel blir Långträsk det har funnits flera bostadshus där. Det första var på 
östra sidan om sjön där man hade odlingar och ladugård husen här byggdes på 1800-talet. Efter det 
att landsvägen kom till 1938 byggde man upp ett ganska stort hus under bergskanten och senare 
byggdes ytterligare ett bostadshus det låg på vänster sida av vägen då man kommer norrifrån, den 
husgrunden finns kvar. 

I Långträsk bodde Erik Johan Ek (inte att förväxla med Erik Johan Ek Forsträsk) och hans maka Maria 
Vilhelmina Ek kallad Mina, född Nilsdotter från Degersel eller Överstbyn.  Erik Johan kom från 
Njallas. Fadern hette Erik Magnus som var gift 2 gånger och hade många barn jag får det till 14 st.  
Han kallades allmänt för Njallas gubben.  

Långträsk hade man ladugård och några kreatur för sitt hushåll. En arbetssam dräng bodde där också 
Edvin Lundkvist som så småningom flyttade till Överstbyn på 50 talet. 

Barn blev det även här. Jag kommer bara ihåg dottern Eva och Verner men flera var det säkert. 

Erik Johan och Mina flyttade till ålderdomshemmet i Gunnarsbyn i mitten av 50-talet.  

Därefter flyttade Markus Engman från Krokträsk dit han var gift med Edit född Olofsson från 
Forsträskhed. Markus och Edit flyttade till Niemisel intill järnvägsstationen båda är nu avliden. 
Markus var bland annat anställ för att underhålla skötsel av den RÖDA telefonlinjen som försvarat 
hade under krigsåren. Telefonlinjen byggdes för att säkerställa kommunikationen mot finska gränsen                               

Två barn blev det Eva och Jan-Erik. Edit hade en pojke som hette Stig Öhman tidigare. 

Här fanns också telefon men ingen elström. 

Forsträsk. 

Vi fortsätter mot Niemisel och kommer efter några kilometer ned till Forsträsk det är en by som det 
bott och föds väldigt många personer, där fanns bland annat ett statligt sågverk i utloppet från 
Forsträsk.  

Anfadern hette Samuel Samuelsson född 1762 bosatt i Mjöträsk hans son Nils Petter Samuelsson Ek 
född 1796 och kom till Forsträsk omkr. 1820 för att starta bygget av sågverket och alla hus runt om 
Forsträsk. 

Första huset som dyker upp på höger sida kallades på samil målet för Västaåkern. Där bodde Algot 
Ek och makan Aster född Blomkvist. Det var en liten ägostyckning på 7 ha men odlingar. Huset 
byggdes förmodligen i slutet av 1930-talet liksom en ladugård. Algot var skogsarbetare och senare tid 
skogstraktorsägare. Aster var en duktig sömmerska. Jag mins bland annat att hon sydde 



brudklänningen åt min äldsta syster Runa. Två barn hade dom Eiron och Essen. Essen föddes 
förmodligen 1938. Eiron var nog född 1935. 

Här fanns både elström och telefon. Telefon numret var i början Gunnarsdjupträsk 4.                      
Algot avled omkring 1975 och efter det att Aster dött såldes egostyckningen till Bert Ek. Därefter har 
huset stått öde och är nu mycket förfallet 

Issadill kallades nästa hus det vi har kallar Jönssons. Det var ett lite större hemman som många har 
bott på.  

Gården som nu finns kvar byggdes förmodligen av Karl Öberg omkr. år 1910.  

Här bodde Karl Öberg och hustrun Beda Öberg född Ek, Beda var en syster till Albert Brynolf Ek som 
bodde i Bergträsk.  Några av deras barn föddes här. Jag kommer bara ihåg Elof, Evert och en flicka 
som hette Elsy. 

På 1940 talet bodde där Viljam Hjort med familjen.  

Efter det flyttade Linus Jönsson som kom från Boträsk med makan Dagny som föddes i Hatten. 
Boträsk och Hatten ligger omkring 1 mil Norr om Forsträsk. 

Hemmanet och husen var i denna familjs ägo fram till 2013 då sonen Per Jönsson sålde. Barnen till 
Linus och Dagny hette Eskil född 1930, Martin född 1934 och Per 1944 var alla var född i Boträsk. 
Martin bor i Kiruna och Per bor i Luleå Eskil är avliden. Även Dagnys mamma och pappa bodde här ett 
antal år.  Här fanns både el och telefon sedan 1940-talet. Nu ägs hemmanet av 2 personer från 
Råneå. 

På andra sidan sjön Forsträsk som är den ursprungliga boplatsen där i sort sett alla Ekar som jag 
nämnt om kommer ifrån. 

Felix Ek född 1910, död 1999 tog över huset och hemmanet tillsammans med Sigrid Ek född 1916, 
död 2006. 

Felix var son till Erik Albert Ek och Sigrid var dotter till Albert Brynolf Ek från Bergträsk. Visst är det 
underligt att både Felix och Sigrids fäder hette Albert men så är det.  Några ha. odlades upp för att få 
mat till sina kor. Några kor och kalvar fanns i ladugården och förstås en häst eftersom Felix körde 
fram virke åt domänverket där han var säsongsanställd. På somrarna var han med i ett stämplingslag. 
Felix köpte en Fulda mobil på 50-telet och därefter någon motorcykel som även Sigrid åkte på. Han 
hade inget bilkörkort. Folk kom för att köpa Sigrid kärnsmör som jag själv inte tyckte om.  

Felix och Sigrids barn den äldsta först.  Linnea, Elsa, Lennart, Erland, Yvonne, Ros-Mari, Mats och 
Irene.  Omkring 1980 gjordes en väg till huset, den gick norr om sjön. Det blev ett riktigt uppsving för 
Felix och Sigrid det var ganska många som besökte dem på den tiden. Felix spelade gitarr och hade 
förstärkare så det kunde höras ända till Gunnarsdjupträsk på somrarna. Nils Nilsson och min bror 
Rune körde grus och förstärkte vägen på somrarna. Nisse skötte plogningen ibland med vår 
snöslunga.  Här är deras barn Linnea Engman Krokträsk född 1935, Elsa Forsberg Boden född 1936, 
Lennart Ek Borlänge född 1938, Erland Ek Borlänge född 1940, Yvonne Nilsson Nyköping Född 1942, 
Mats Ek Borlänge född 1950, Ros-Marie Vesterlund född 1957 och yngst Irene Ek Boden född 1961. 



Nu står husen öde och är på väg att förstöras, synd på en så vacker plats. 

Ja som ni förstår så är det omöjligt att berätta om alla som bott här ända från 1700-talet. 

 Ni kan gå in i Gogel och söka på de namn ni vill kolla på.  Skriv ex . Albert Brynolf Ek Bergträsk eller 
Oskar Ek Gunnarsträsk eller Karl Johan Ek Forsträsk. Ja det finns många fler som ex. Erik Albert Ek 
Forträsk eller på min farfars far Johan  Ek- Ekman. Född 1830-07-04 död 1913-12-09. Min fff hette 
Nils Petter Samuelsson Ek född 1796, död 1865.  

Felix och Sigrid hade ett bra minne och har berättat om alla hus och alla namn som förekommit i 
Forsträsk. Jag antecknade det mest i en lite antekningbok någon gång på 60-telet men nu hittar jag 
inte igen den boken. 

Sågverksepoken i Forsträsk. 

Eftersom detta bara har berättats om av Felix och min far Georg så är detta inget som går att visa på 
konkret utan får bli en berättelse från min minnesbild. Trots allt så hände detta för omkring 250 år 
sedan. 

Forsträsk med de andra byarna var ju redan då en by som var bebodd av flera inom Ek släktet så det 
fanns villig arbetskraft för att få något att överleva av. 

Det var Kungliga Domänverket och domänstyrelsen som gav Nils Peter Samuelson Ek och hans son 
Nils Petter Ek uppdraget att bygga sågverket. Uppförandet 1780-1800 talet. 

Några andra av Ekarna hade uppdraget att bygga dammar och förbättra flottningsleden till sågen och 
bäcken med till Sågdjupträsk osv. 

Det var den enda vägen att transportera virke på efter som inga landsvägar fanns och för den delen 
också inga lastbilar utan det var transport med häst som gällde tillsammans med flottning. 

Det anställdes flera sågverks arbetare och skogsarbetare för att hugga timmer. Här sågades det man 
kallar resvirke och plank till husbyggen. Särskilt de breda golvplanken som finns kvar i några hus 
fortfarande. En del av arbetarna sågade och bilade timmer för att timra upp hus. Vi kan se en av 
dessa i Davids bagarstuga förmodligen flera av andra timmerhus i forsträskhed också. 

Hur länge sågverksepoken varade vet jag inte med säkerhet. Lönen för arbetet var inte stor Felix 
trodde att det var mellan 5-10 kr per vecka. Så någon gång på 1800-talet gick man i strejk för högre 
löner. Några stofiler som Felix kallade kom upp från Stockholm för att förhandla men det blev inge 
löneökning. Så arbetarna tog saken i egna händer och någon av Ekarna tände på så sågen brann upp 
och därmed var den vattendrivna sågverksepoken över. Branden skedd omkr. 1850. Det var ju 
polisutredning om branden men det var ingen som blev häktad. 

Därefter avfolkades nästan hela bygden med undantag av ett 20 tal som hade gift sig och levde på 
andra skogsarbeten. Någon var smed och mat fick man från sina kor och jakt.  

Här pratade man ett speciellt bygdemål som kallades samilmålet. Namnet kommer säker från 
anfadern Samuelsson. Som också var specifikt tycker jag var att man benämnde namnen på ex. 
Albert Ek från Bergträsk med Bergträsk Albert. Råbergs Sven sade man, han hette ju Sven Nilsson. 



 

 

Kilberg. 

Hit flyttade en av Ekarna och byggde upp några hus samt odlade upp marken för att få hö till någon 
ko och förmodligen en häst också. Eftersom ingen är registrerad med Ek som namn så berättade Felix 
att han bytte efternamn till BJÖRN. Hur länge han med sin familj bodde där framgick inte. Men 
flytten gick till Överstbyn eller till Prästholm. Efter det flyttade Alfred Ström född 1881död 1958 hit 
han giftade sig med Ida Maria Drugge född 1881,död 1958. Dom hade några kor och häst för upp till 
Kilberg fans det bara en stig på ca.1,5 km från cykel hus backen där dom hade sitt cykelhus intill 
nuvarande landsväg.. Jag mins hans finnhäst som alltid hade bråttom. Dom bodde i Kilberg från 1920-
talet ända in på 1950-talet. Många barn blev det 14 st. Det sades att Alfred var en duktig 
barnmorska. Alla barn är födda i Kilberg, ja tom under en gran. Alfred var skogsarbetare och skötte 
skogen åt Munksunds AB. Bland annat på hemmanet Gunnarsdjupträsk 3;14. 

Här räknar jag upp namnen utan inbördes födelseordning.  Elfrid Ström, Valdy Tingvall, Eina Ström, 
Oskar Ström, Svea Ström, Bertil Ström, Bror Ström, John Ström, Helga Ek, Ängesträsk, Berta Ek, 
Mauris Ström, Hulda Ström och Aina Nilson. 

Kilberg ingår numer i ett naturreservat som sträcker sig ned mot Forsträsk med namnet Kilbergs 
naturreservat. Den större delen av området ägs av SCA. 

Jag avslutar min skrivelse del 1 här och kan med eftertänksamhet bara undra över hur alla dessa 
människor kunde bo här. Det rör sig om minst 150 personer som har varit verksam här som 
efterlämnat många barn som flyttat ut runt om i hela Sverige. Jag tror att det inte är många nu 
levande som har en aning om varifrån deras förfäder kom ifrån och hur de levde. 

Ja tom. för mig är det ofattbart här bodde man för att överleva på vad naturen gav. 

Hoppas att berättelsen kan vara en sporre för någon att forska främst om släkten Ek som är ofantligt 
stor. Ni får gärna höra av er till mig om intresse finns så kan jag berätta mera. 

Del 2 som berättar om Gunnarsdjupträsk kommer snart.  

 

 

 

 

 

 

 


