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Halvard  Daniel Nilsson
föddes den 27 juni 1917 som det åttonde barnet i en syskonskara på tio barn till 
kronotorparen Daniel Nilsson (1877-1957) och hans hustru Charlotta Lövgren (1884-1948)

Sittande f v:  Mor Charlotta, Frida(1905),Valdemar(1902), Agda(1907) Far Daniel
Andra raden: Yngve(1909), Märta(1911), Helga(1924), Sofia(1913),
Länst bak:  Hans(1922), Halvard(1917), Ingvar(1915)

Nybyggare
Årskiftet 1902/03 flyttade familjen in i det nya kronotorpet i Björklunda ca 15 km från 
Långträsk. 
Brukligt på den tiden var att kronotorpen placerades med utgångspunkt från 
Domänverkets önskemål och behov. För nybyggarfamiljen innnebar detta att man fick odla 
upp all mark och efterhand bryta cykelstig fram till Långträsk.

Systern Sofia berättar  så här om sin barndom till Norrbottens Bildningsförbund:
”Våra föräldrar började 1902 bygga ett kronotorp, ”i vilda skogen”, vid Djupbäcken ca 15 
km från Långträsk. Skog på rot stängslades omkring bygget. Bygget bestod av en 
mangårdsbyggnad med stort kök, kammare och förstuga och en ganska stor ladugård.
En viss areal av en blötmyr uppdikades och odlades, 500 kr var det bidrag som de fick
för arbetet. 
Här föddes 10 barn, långt från bebyggelse och med ett par km till närmaste grannar. Alla 
barnen föddes hemma och fick sina namn vid födseln. Döptes av prästen i samband med 
att man gjorde andra ärenden, ner till Långträsk, på grund av de långa avstånden och de 
dåliga vägarna. Det dröjde till 1936 innan Huvåsvägen blev klar, ca 1.5 km från vårt hem.
Vi var friska och vad jag minns behövdes sällan läkar- eller sjukhusvård, små sår och 
skador fick läkas hemma och det gick bra.



Skolgången
De äldsta barnen fick lära sig hjälpa till med allt arbete både ute som inomhus. För de 
äldsta barnen blev det därförb inte så mycket tid till skolgång, bara ett par månader. Det 
var långt till skola och mellan byarna i det väglösa landet.
1924 blev det ordnat en skola i Huvträsk och vi var fyra syskon i skolan det året. Min äldre 
syster Märta och jag bodde under vintern i en gammal bagarstuga vid skolan och hade 
stor hemlängtan. Varje dag åkte bröderna Ingvar och Halvard hem, rakaste skidspåret de 
fyra kilometrarna genom skogen. Senare under skolåren gick vi hem  eller åkte hem på 
hemgjorda skidor. Jag minns mest de snörika och mörka vintrarna men det var roligt att 
komma hem. 
Alla skulle hjälpa till med det som måste göras. Hela sommaren skulle det samlas 
foder till djuren inför den långa vintern. Arbetet bestod av att skära björklöv och myrslått 
sen att bära hem, få det torrt  och att få in det i ladorna. På hösten skulle vi plocka blåbär 
och lingon i stora mängder, dels för husbehov och för att kunna sälja en del. Var vi riktigt 
duktiga kunde vi få något nytt klädesplagg och ibland nya skor. Från skogen behövdes det 
ta hem mycket ved både för värmen och lysets skull. Det fanns fotogenlampor men de 
skulle tändas mycket sparsamt  för fotogenen var dyr och pengar var det svårt att skaffa. 
Allt arbete gjordes hemma, så mycket som möjligt skulle produceras från gården. Från 
fårens ull blev det garn till strumpor, vantar och kläder. Mamma vävde mycket och kunde 
göra allt själv och som hon sen lärde ut till sina flickor, både arbetet i hushållet och ute i 
ladugården. 

Eftersom de äldre växte upp fick de ge sig ut att tjäna hos andra för en mycket liten lön tills 
de skaffade sig egna hem med man och barn.
De fem pojkarna bodde hemma och arbetade med pappa. Mest med skogsarbete, kolning, 
tjärdalsnbränning och på vårarna med flottning. Någon arbetslöshet fanns det inte i vårt 
hem.
Mycket mat gick det åt, allt bröd bakades hemma, både mjukt och hårt bröd. Så mycket 
som möjligt skulle komma från gårdens egna produkter. Jakt av skogsfågel, hare och 
ekorre var vanligt, både som som nöje och till husbehov.

Halvard som ung skytt



Barndomens nöje
 Runt om i skogstjärnarna och småbäckarna fanns det gott om fisk, aborre gädda, rödig 
och harr. Bästa nöjet som barn och även för de som var större det var att meta  och 
mycket fisk kunde vi få med våra primitiva fiskegrejer.
Midsommar hade vi roligt, då fick vi varsin burk Lemonad och bullar. Vi samlades vid 
någon lada med andra barn och några av de strörre pojkarna spelade munspel. Vi 
dansade och lekte tills solen gick upp och då vi skildes var vi ett glatt minne rikare.”

Halvard berättade
att han som liten pojke hade mycket ljust, nästan vitt lockigt hår och att han fick behålla sitt 
långa lockiga hår tills det var dags att börja skolan. Då klipptes lockarna av och det gjordes 
en klockkedja av håret. Tyvärr så försvann klockkedjan vid någon flyttning. Det berättas 
också att Halvard var mammas pojke. Halvard fick vara liten en längre tid än de andra 
syskonen fick, eftersom det dröjde fem år innan nästa barn föddes. Därför kunde han få 
lite extra omsorg och han fick dia bröstet  tills lillebror föddes. Kanske var det därför som 
Halvard var en särskilt mjuk, kärleksfull ochl generös person. Han hade inga behov att 
hävda sig på något sätt utan steg gärna ett steg bakåt och lät andra stiga fram.
Blå hästen
Halvard berättade att han i skolan hade ritat en häst. Fröken tyckte att han hade ritat en 
sån fin teckning, därför skulle han få låna färgerna och måla den i en fin färg. Halvard 
tyckte att blå var en fin färg, därför målade han hästen blå. Men fröken tyckte inte att en 
häst kunde vara blå och gav honom bannor och fick sen inte låna några färger.
En gång glömde Halvard att han var på väg till skolan och kom flera timmar försent, därför 
att han i en bäck fått se en stor fin fisk som han försökte fånga. Han berättade inte vad 
som hände sen...
En julafton
hade man fått ett paket att hämta hos handlaren i Långträsk. Paketet var från deras Faster 
Sofia i Västervik. Varje höst brukade man plocka hjortron, en ”näverkont full” som 
skickades ner till  henne, och som tack brukade det komma ett julpaket. Denna julen fick 
man en plåtleksak som såg ut ungefär som Musse Pigg.  Den skruvade man upp med 
nyckel och sen till allas skräckblandade förtjusning kunde den gå på bordet. Det var inte 
vanligt att barnen fick annat än mjuka paket som innehöll vantar eller sockar. En gång 
hade i alla fall Halvard fått ett hårt paket. Han hade länge sett paketet, funderat  och drömt 
om vad det kunde innehålla. Besvikelsen blev stor när han öppnade sin julklapp och 
hittade sitt eget bälte och knivfodral som han länge haft borta. 

Skidåkaren Halvard
Halvard var en duktig skidåkare och deltog i flera tävlingar.
Med de hemmagjorda skidorna kunde han ändå nå goda 
resultat . Att ta sig fram med skidor på fötterna var han ju 
sedan barnsben van vid.
En gång fick han som pris en sk lådkamera och kanske är 
det med den som detta foto är taget.
Som den snälle storebror han var så lämnade han sin 
priskamera hemma hos småsyskonen.

Friarfärd till Flötuträsk
Skidorna kom också väl till pass när friarvägarna börjat gå  
de ca 2.5 milen till Flötuträsk. Där fanns nämligen Anna,    
den rödhåriga vackra flickan som för evigt fångade hans 
hjärta.



Beredskapsåren

Halvard gjorde sin värnplikt vid I19 i Boden under beredskapsåren när världen stod i 
brand. Han tillbringade stor del av tiden i Abisko och i Tornedalen och där kunde han se 
hur Finland bombades och krigshärjades.

Anna och Halvard

Anna Nyström Halvard Nilsson
1922-05-18 1917-06-27

  Vigsel 1943-11-03
   Hässelgård Öjebyn



Första tiden bodde de hos Halvards föräldrar i Björklunda. Därefter flyttade man till en liten 
stuga belägen vid Gäddträskån några km norr om Långträsk. Där hade man några kor, 
getter, ankor och andra smådjur. Den första kvigan hade man fått som gåva av Halvards 
föräldrar. 

Det var en lycklig tid och det var här de två äldsta barnen föddes. Halvard arbetade 
med skogsarbete, kolning, tjärdalsbränning och med flottning.  Med jakt och fiske drygade 
man ut matförrådet. Anna tog som brukligt var hand om barnen, hemmet och djurens 
skötsel. Man hade ont om det materiella men gott om kärlek och omsorg till varandra.
Det berättas att på gården fanns en getabock som hade ovanan att försöka knuffa ner 
Anna i ån när hon tvättade. För att avhjälpa detta hade Halvard satt små bjällor i hornen 
på bocken. Halvard gjorde också en loke och sele till bocken för barnen ville försöka ”köra 
häst” med honom. Men envis som han var så gick färden endast från vägen och upp till 
ladugården.
1951 gick flyttlasset till Gråträsk Halvard var i färd med att bygga en smedja och 
att börja arbeta som smed. Stugan i Gäddträskån var i dåligt skick och man kunde inte 
bygga ut eller bygga om eftersom den som det heter stod ”på ofri grund.” Till en början 
flyttade man in i en lägenhet belägen på övervåningen av byns konsumbutik. 
Man sökte byggnadstillstånd men det  dröjde, så till slut skrev Anna till landshövding 
Lövgren som svarade att han kontaktat de kommunala myndigheterna. 



Byggnadstillståndet kom snabbt och i PT den 17 sept.1952 skrevs:
”Egnahem i Gråträsk uppförs på en månad.” ”Mest glädjer mig 
tvättstugan”
Gråträsk var en trevlig by och man trivdes och fick nya vänner. Halvard hade uppfört sin 
smides och reparationsverkstad och gjorde arbeten till jordbrukarna och skogsbrukarna. 
Gjorde sk ”timmerdoningar och timmerkrokar”, knivar och andra verktyg.
Det fanns gott om fisk i de stora sjöarna runt omkring Gråträsk så Halvard kunde fiska 
både med nät och med mjärde. Halvard byggde en liten fiskekoja på en holme mitt ute i 
Gråträsket. Dit rodde man ofta med hela hela familjen i båten, den båt som Halvard själv 
hade byggt. Mat hade man med sig så man kunde övernatta och värma sig vid den öppna 
spisen. En gång överraskades familjen av ett kraftigt åskväder när de befann sig mitt ute 
på sjön. Vågorna gick höga men Halvard rodde allt vad årorna tålde och kunde skickligt 
parera vågorna och föra familjen i säkerhet.

Jakt hörde också till Halvards stora intresse både älgjakt och småviltsjakt, främst jagades
skogsfågel. Halvard kunde härma tjäderns läten och det kom väl till pass när han på våren 
for på ”tjädervin” för att se tjädern spela. Halvard var sedan barnsben van att vistas i 
skogen och kunde se spår och andra tecken i naturen som var dolda för gemeneman. Han 
visste var kungsörnen hade sitt bo men avslöjade det inte för han ville att örnen  skulle få 
vara i fred. Halvard tillverkade fångstfällor och fångade mink och räv, vars skinn han sedan 
beredde och sålde. Det gällde på den tiden att ta vara på allt som naturen kunde ge. 
Älgjakten 1953 blev en händelse som skulle leva kvar i folks minne under lång tid.
Så här stod det då att läsa i PT:
”I Markbygden har man fällt en storståtlig älg som inte hade mindre än 21 taggar. Det lär 
vara den största älg som fällts i övre Norrland och den vägde över 425 kg. Den lycklige 

skytten är Halvard Nilsson från Gråträsk som lyckades fälla det ståtliga djuret. Det var i 
närheten av Åfors på Klubbforsvägen som den fälldes. Tre bröder Nilsson ingår i 
skyttelaget”
Jaktlaget från v: Lars Vikman Bodsjön, Svensbyn ägare av gråhunden

     Halvard Nilsson Gråträsk, Ingvar Nilsson Vackerliden Långträsk,
               Yngve Nilsson Storlångträsk, Martin Sjölund Björkliden och hunden Sirka

längst bak:        Hjalmar Lövgren, Huvåsen (morbror till bröderna Nilsson)



Halvard var en stigfinnare och visste var man kunde hitta de bästa bärmarkerna. 
Likt en älgkalv ångade han fram över myrarna och det var inte så lätt att hinna hänga efter. 
Han delade generöst med sig av var hjortronställena fanns och därför är det många som 
har fått följa med ut på hjortronmyrarna. Det är många hinkar fulla med hjortron som han 
till Annas glädje burit hem.

Halvard började en svetsarutbildning i Moräng och var borta under veckorna eftersom det 
inte fanns egen bil eller någon annan kommunikation att tillgå. Framtiden verkade ljus. 
Man trivdes i det nya huset och Halvard skulle kunna få mera arbetstillfällen efter 
utbildningen. Halvard skaffade sig körkort men man hade fortfarande inte råd att köpa bil.

Halvards körkortsfoto – 50 talet
Men så hopades de mörka molnen
När det yngsta barnet bara var två år drabbades Anna av bröstcancer och fick vistas på 
sjukhus i långa tider. Hon var borta från barnen i tre månader utan att kunna komma hem 
någon gång under tiden. Det var en svår tid för hela familjen då pappan var borta hela 
veckor och mamman cancersjuk. Barnen fick hjälp av en hemvårdarinna som bodde hos 
dem under veckorna. Anna besegrade cancern och kom hem till Halvard och barnen men 
hon fick genomgå ännu ett antal operationer innan cancern var borta.

1957  till Storsund 
Halvard hade fått arbete som svetsare och reparatör hos entreprenadfirman NEAB i 
Storsund. Man sålde huset och flyttade till Storsund. Den tiden fanns det inget som hette 
att man skulle pendla, utan där man hade sitt arbete där bodde man. Första tiden hyrde 
man lägenhet eller hus medan man väntade på att på bygglov till det nya huset. 

I början av 1960-talet byggde Halvard en liten sommarstuga i Tällträsk, till en början 
bestod den bara av ett rum med en öppen spis, men som senare byggdes ut. Det var ett 
kärt tillhåll för hela familjen och välbesökt av vännerna. Där kunde Halvard vistas ute i 
skog och mark, fiska och jaga. För sitt eget nöjes skull gjorde han en tjärdal och brände 
och fick egen tjära. 



Skicklig hantverkare
Halvard gjorde sig känd som en skicklig hantverkare och kunde bl a binda och tillverka 
tjärtunnor. Han deltog i olika hembygdsarrangemang assisterad av Anna och med de 
hemsmidda verktygen visades det gamla hantverket. 
PT den 27 augusti 1973:
”Tunnbindaren Halvard Nilsson, Storsund, assisterad av sin hustru Anna visade att ännu 
lever detta gamla hantverksyrke kvar ute i bygderna. Med hjälp av ett 10-tal handverktyg, 
de flesta hemsmidda, hade han snabbt ”rullat in” de i förhand iordningsställda bräderna till 
en rund tunna, putsat till ändarna och satt botten i båda ändarna av tunnan. Detta hantverk 
fångade stort intresse bland besökarna. Halvard Nilsson hade hela tiden en grupp 
intresserade kring sig när han arbetade med att ”slå” tunnan.”
Reportaget från tjärbränningsfesten vid Storforsen 1973-08-25

Halvards tjärdalsmodell i Storforsens Skogsbruksmuseum
Detta är Halvard tjärdalsmodell som han på uppdrag av Börje Jalar gjorde till Skogsbruks-
museet, Storforsen, Älvsbyn. Denna modell har felaktigt tillskrivits Jarlar som tillverkare, 
B.Jarlar var endast beställare men har fått hela äran. Halvard hade både talat in på band 
och skrivit ner om tjärdalsbränning, det som Jarlar skulle föreläsa om på Storforsens 
Skogsbruksmuseum.
Halvard var ingen talare inför publik utan överlät mer än gärna det till andra. 



Halvard var en enkel och ärlig person med en lång och gedigen erfarenhet av 
alla de hantverk och sysslor som var nödvändiga i ett nybyggarhem.
Halvards anhöriga har påpekat felaktigheten för Norrbottens museum men de har inte 
åtgärdat detta. Halvards anhöriga begärde endast att Halvards namn skulle finnas med 
som tillverkare utan att för den skull förringa B. Jalars insats för museet. Som det ofta varit 
förut, är det tydligen fortfarande, att den ”lilla enkla människan oftast blir överkörd av den 
sk överheten.” 

Sviterna av ett hårt arbete och ett slit för vardagens överlevnad gav sig till känna 
och Halvard led svårt av ryggvärk. Den ständiga värken som plågade honom var diskbråck 
och som resulterade i en misslyckad operation. Till slut var det för svårt att fortsätta arbetet 
och Halvard blev förtidspensionär. Den tiden fanns ingen tanke på att ryggbesvären kunde 
vara en arbetsskada förosakad av hårt arbete i en dålig arbetsmiljö.  

Nu följde en fin tid i Halvard och Annas liv. Halvard hade visserligen fortfarande 
sin ryggvärk men kunde nu själv få bestämma över sin dag. Att ta dagen som den kommer 
blev deras ledstjärna. Tillsammans tillverkade de hemslöjd i trä, näver och rot. Sin 
hanverksskicklighet i att  binda tunnor kunde nu Halvard använda när han tillverkade 
kistor, barskåp och väggklockor. Halvard kunde skära ut långa kedjor ur ett enda trästycke 
och som sen användes till upphängning för barskåp och klockor.

 
Välbekant hemslöjdarpar
Under många år var Halvard och Anna ett välbekant hemslöjdarpar vid Öjeby kyrkmarknad
där de sålde sina alster. Halvard tyckte mer om tillverkning än om försäljning, han kunde 
lika gärna ge bort sina alster. ”Jag kan göra nya” menade han. Det var Anna som stod för 
kontakten med kunderna och för försäljningen av hemslöjden.



Farfar och Morfar

Så fortsatte livet för det strävsamma paret, barnen hade flyttat, bildat egna familjer och 
Halvard och Anna fick glädjas över barnbarnen som kom. Barnbarnen fick också ta del av 
Halvards intresse och kunskap om djur och natur. Han kunde visa dem var de bästa 
aborrstället fanns och hur man sedan rensade och rökte fisken. Han visade dem hur man 
byggde en sk ”bakval” som vindskydd och hur man enkelt tillverkade en vattenskopa av en 
bit näver och var man finner kallkällan. 

1978 den 16 december 
– drabbades Halvard av hjärtinfarkt och avled i hemmet tidigt en mycket kall lördagsmorgon 

ner till under - 40 grader. Han hade strax innan burit in flera bördor ved. Anna tyckte att 
det var onödigt att anstränga sig i den hårda kylan, men Halvard ville vara väl förberedd 
inför det kalla vädret. Att  Halvard tidigare hade känt av sitt dåliga hjärta det hade han 
hemlighållit för sig själv. Denna morgon sa han att det nog ändå kanske vore bäst att åka 
ner till lasarettet. Men det var ”inte så farligt, det skulle nog snart gå över”, först skulle han 
bara tvätta och raka sig innan man beställde taxi. När han klätt sig och satte sig att invänta 
taxin, då säger Halvard: ”Det blev så svart för ögonen”. Därefter faller han ihop i Annas 
famn och drar sitt sista andetag.

...att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer oss åt...

2003 avled Anna, 25 år efter Halvards död. Då de, enligt deras egen övertygelse, kunde 
mötas igen på den andra stranden.


