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u På väggen i det
lilla torpet hänger ett
porträtt på Gunilla
Breskys farmor, farfar,
farbröder och fastrar.
Huset byggdes 1891
och i det här rummet
samt en liten kammare på åtta kvadratmeter levde hela den
stora familjen.

av nöt, Sverige
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släktklenoden u I en liten stuga vid Luleälven norr om Boden har
journalisten Gunilla Bresky hittat hem. I dag äger hon och maken Tomas
Bresky den lilla stuga där hennes far och hans 18 syskon växte upp.

Minnenas
boning
Gunilla rustade upp släkttorpet
och fann sin oas i Rasmyran
När man kliver in i den i
dag renoverade lilla stugan är
det svårt att förstå. Inom dessa
väggar, på en yta av 30 kvadratmeter, växte 18 syskon upp.
Nummer 13 i den syskonskaran var Gideon Gustafsson, far
till radiojournalisten Gunilla
Bresky och son till August och

p Till vardags bor Tomas och
Gunilla Bresky i Luleå. Sedan
drygt fem år tillbringar de stora
delar av somrarna vid ett litet
torp invid Luleälven i Rasmyran
utanför Boden.

Anna Gustafsson.
– Jag sitter ofta och funderar
på hur de hade det, säger Gunilla Bresky.
Hon har gjort sig känd som
en skicklig yrkeskvinna som
bland annat står bakom en rad
genomarbetade radiodokumentärer. Däremot har hon aldrig
gjort något arbete om sin egen
släkts historia.
– Nej, tyvärr får jag väl säga. I dag
ångrar jag det, säger hon när vi sitter vid bordet i det lilla köket.
Sedan fem år tillbaka är hon
däremot ägare till det hus i Rasmyran, en mil norr om Boden,
där hennes far växte uppe.
Ett hus som rymmer en stor
del av hennes egen historia.
– Jag har själv svårt att förstå
hur man fick det att fungera. Jag
och Tomas har renoverat och
fräschat upp men vi ville behålla
själva storleken, säger hon.
Det tjänar som en påminnelse
om hur det faktiskt var.

– Fattigsverige är inte längre
bort än att jag minns människorna, säger hon.
Som så många andra i trakten tillhörde hennes farmor och
farfar en östlaestadiansk församling. I början av 1890-talet byggde de två upp familjens
hem och Gunilla Bresky stortrivs i det hus som hon köpte av
en farbror.

Och det är en verklig sommaridyll. Nedanför flyter älven
och vattnet inbjuder till bad.
Runt den lilla stugan finns ett
vackert litet växthus, ett välskött
grönsaksland och inne på diskbänken ligger färsk ruccolasallad i ett durkslag.
– Vi har redan börjat äta den
första färskpotatisen och alldeles
nyss kunde jag plocka in färska
morötter. Det är härligt att få arbeta på det här sättet också och
efter vad jag hört har jag lite att
leva upp till för min farmor hade
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Bacon

Färdiga för grillen

140 g, jfp 35,71 kr/kg

Grillspett

p När Gunilla Bresky från Degerbäcken var i övre tonåren fanns det inte ens
hittat sitt sommarparadis. Ett hus som dessutom står Gunilla väldigt nära.

efter vad flera har sagt väldigt
gröna fingar, berättar Gunilla.
Hon har inga egna minnen av
sin farmor men hennes far har
beskrivit en hårt arbetande kvinna som samtidigt alltid hade ett
vänligt ord över till de närmaste.

Tillsammans med maken
Tomas Bresky har Gunilla renoverat huset som var i rätt dålig
kondition vid övertagandet.
– Vad jag tycker om att komma
hit till Rasmyran? Du menar till
Gulag, säger han och skrattar gott.
Sedan tillägger han:
– Jag tycker det är ett fantastiskt ställe. Det är härligt att få
utföra arbete där man får använda kroppen och få valkar i händerna. Sedan ser vi ju ett tydligt
resultat också.
De har valt att inte bygga om
eller förändra planlösningen.
– Jag ville inte bygga ut och
förändra huset. Jag ville att det
skulle se ut som det alltid har

gjort, för min och för andras
skull. Det här är en del av min
och Sveriges historia. Så här såg
det ut på väldigt många platser.
Tänk vad som har hänt på 120
år. Fattigsverige är inte längre
bort i tiden än så, säger Gunilla.
Huset har två rum, en liten
kammare och ett rum på drygt 20
kvadratmeter. På väggen hänger
ett familjefoto. När man fysiskt
befinner sig vid köksbordet och
blickar runt i rummet är det nästan omöjligt att förstå att här växte en familj med 18 barn upp.
– Pappa berättade att de hade
några utdragssoffor och där
låg man. Samtidigt som de var
många så vet jag att pappa alltid
var noga med att framhålla att
de alltid var hela och rena och
att de aldrig behövde svälta, säger Gunilla.
Precis som i många andra
laestadianska familjer handlade
det om stora syskonskaror.
– Laestadius menade att Gud

Frysta, 810 g, 9 st
jfp 86,30 kr/kg

på kartan att hon en gång skulle köpa hus i Rasmyran. Men i dag har hon och maken Tomas
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2 för

ger så många barn som man ska ha.
Samtidigt tror jag inte att det hade varit möjligt att driva det här i land om
man inte hade haft en stark tro att
luta sig emot, säger hon.

Gunillla och Tomas bor i en
lägenhet i centrala Luleå och några
tankar på att bli bofast i Rasmyran
finns inte i dagläget. Gunilla Bresky är
född i Degerbäcken men så fort som
hon blev flygfärdig lämnade hon hemorten för studier i Göteborg.
Hon ler lite när hon säger:
– Hade någon när jag var sjutton år
sagt till mig att jag skulle bo i Rasmyran så hade jag nog bara gapskrattat. Det fanns inte på kartan. Nej, jag
skulle så långt härifrån som det bara
gick att komma, säger hon.
Och hon har varit borta. Som journalist har hon haft hela världen som
arbetsfält men i dag sitter hon lika
fullt i en röd liten stuga i Rasmyran.
Och det är ingen tvekan om att hon
har hittat hem.
Joakim Nordlund
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Karrekotletter

ICA-KORT VARA
Frukt i Korg

Frysta, Sverige

Plommon, kiwi, persikor, päron
och nektariner 800-1000 g, Klass 1
(päron klass 2) jfp 10,00-12,50 kr/kg
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/kg
p Gunilla och Tomas Bresky har hittat sitt
sommarparadis i Rasmyran.

10:Paltmix

Delikatessen erbjuder

1 kg, Strangeland Mölle
jfp 14,90 kr/kg

Källarrökt skinka

HUSBILAR
-04 Hymer BC 544 15990 km ........................................................... 419 000:-00 Solifer 544 312 000:-...........................................Kampanjpris: 299 000:-96 Dethleffs A5832 Globetrotter ................................................... 245 000:-05 Dethleffs RT 7014 119000 km ................................................... 569 000:-06 Dethleffs I 5841 41680 km ......................................................... 540 000:-07 Dethleffs 7094 Esprit RT 41650 km 765 000:-....Kampanjpris: 725 000:-77 SCANIA HÄSTBUSS ................................................................... 135 000:-07 Dethleffs Advantage .................................................................. 735 000:-08 Solifer Gt ................................................................................... 635 000:-08 Solifer VAN 513 .......................................................................... 475 000:-08 Solifer Action T686 20000 km ................................................... 449 000:Mån-tis 10-17 • Onsdag kvällsöppet 10-19
• Tor-fre 10-17 • lunch 12-13 • Besök vår

-09 Solifer Action T671 1000 km ..................................................... 549 000:- -10 Solifer Finlandia 630 TBX 1800 kg 416 095:- .....Kampanjpris: 394 000:-10 Solifer Action A 671.................................................................... 599 000:- -10 Solifer Artic 520 TBR 1350 kg 292 600:- ............Kampanjpris: 281 000:-10 Dethleffs Advantage T 6501 500 km ........................................ 830 000:- -10 Knaus Royale 780 FKU 2500 kg 412 900:- .........Kampanjpris: 384 000:HUSVAGNAR
-87 Polar 520 GL 1200 kg .................................................................. 48 000:-92 Solifer 6102 1550 kg .................................................................. 112 000:-07 Solifer Finlandia 630 TBX 1800 kg ........................................... 320 000:-07 Solifer Finlandia 630 TBX 1800 kg ........................................... 320 000:-08 Kabe royal 780 2000 kg ............................................................. 425 000:-09 Kabe Smaragd GLE KS Långbädd 1320 kg ............................ 310 000:-
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A-RIGA”

Spa resa till Jurmala- Riga!”SP
Följ med till Riga
och upplev 5 härliga
dagar i en skön höst
miljö på en av
Lettlands finaste
kurorter.
Yvonne Andersson

Unna dig en skön SPA- vecka i Lettlands äldsta och mest pittoreska semesterort – Jurmala Vi reser 9/10 Pris 8.395kr fr Luleå
Flygresa, halvpension 4 behandlingar/dag - färledare från Luleå
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Gourmetresa till gröna Azorerna

Priserna gäller t o m torsdag med reservation för slutförsäljning.

Resa till atlantiska ögruppen med nio magiskt vackra vulkanöar
med huvudön São Miguel och huvudstaden Ponta Delgada
Avresa 26 oktober, resan är 8 dagar, pris från 9.150 kr fr Luleå

Direktflyg fr Luleå

Det finns ännu kvar under hösten några platser till Cypern,
Rhodos, Kreta, Mallorca och Turkiet Skynda fynda…

hemsida: www.husvagnscenter.se

www.tidningenextra.se
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Resor i höstskrud…

/frp

Finns laddat på ditt ICA-kort!

i skivor, Svensk Råvara
jfp 149,50 kr/kg

VILKEN VILL DU KÖPA?

/kg

Skönt att lätta
ankar...Söker du det
där speciella resmålet, dit dina drömmar
ofta tar dig med, är
säkert någon av våra
resor något för dig.
Camilla Engström

Vi finns på Smedjegatan 13 i Luleå
Tel 0920-23 23 50 / 85
www.rline.se • www.lulebuss.se

LULEÅ
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TELEFON 0920-69 000

ÖPPET ALLA DAGAR 9 - 23
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