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GÅRDARNA i VIKEN  
 
Av Rudolf Billstedt 
 
Detta är en skildring om livet och utvecklingen i en liten by och denna bys omgivning i slutet av 1800- 
talet och framåt i Norrland. Mycket har jag själv erfarit, en del är påståenden och något är myter. 
Påståenden är till motbevis, så kom gärna med sådana. 
 
Jag är född 1927 och uppväxt i ett arrendatorhem i Örsviken, en liten by som ligger i Jämtland 
vid Gimåns utflöde i Holmsjön, nära gränsen till Medelpad. Där levde vi under knappa 
förhållanden som troligen formade oss till de vi är idag. Vi var sju syskon, Margit,  
Karl-Johan, Edor, jag, Leo, Folke och Karin. 
 
Vi fick tidigt lära oss att om vi ville klara oss i det här samhället gällde det att ligga i, eller 
som vår farfar alltid sa "ärbete". Det var hans vision. 
 
Här är ett utdrag ur ett brev till nuvarande ägaren av Örsviken, Ulf Söderberg, som ville veta 
mer om vår farfar:  
  
Kul att träffa dig. Vilket jobb att ta över och försöka leva upp till gubben Billstedt! Din far - 
kanske ändå mer din farfar - skulle säkert ha haft mycket att säga om honom. Gubben var inte 
populär hos alla, mycket beroende på att han var en "slitvarg", som krävde lika mycket av 
andra som av sig själv. Sjukdomar var någonting han hade en helt annan syn på än vi vanliga 
människor. Var någon sjuk sade han alltid "pjosk, en fis på tvära". Den enda sjuka han 
accepterade var fyllsjuka.  
- Gå och lägg dig! sa han åt Karl Johan, äldste brorsan, då han var med om sin första 
fettisdag i kojan i Harbäcken och tvingades att vara med på festandet. Det var alltid brukligt 
att supa sig full på fettisdan på den tiden där på bygden.  
 
Min farfar såldes på auktion till den lägstbjudande, då han var ganska liten. Han hade sju 
syskon, alla med olika fäder. Min farfarsmor jobbade på Östanbäcks Gästgiveri, och 
förmodligen ingick det i hennes arbete att se till att de resande trivdes, med ety ibland 
följande resultat. Namnet Billstedt är för oss intressant, därför att det bara är vi släktingar 
som heter så i Sverige idag. Hur kunde då denna kvinna, pigan, få ett barn som hette Billstedt 
och inte hade något av de vanliga namn som förekom på orten? Min morbror, Viktor 
Engman, påstod, efter att han hade gjort vissa efterforskningar, att det var en tysk 
skinnhandlare, som då bodde i Kyrktåsjö i Jämtland och som övernattade på gästgiveriet och 
tvingade till sig ett s.k. rendezvous med min farfarsmor, vilket resulterade i att jag finns idag. 
Denne tysk blev naturligtvis tillfrågad av min farfarsmor: "Vad heter du?" Hon ställde frågan 
mest med tanke på att prästen säkert skulle vilja veta, vem syndaren var, om något skulle 
hända. Skinnhandlarn, tysken, ville inte tala om sitt rätta namn, utan han sa Billstedt. Det var 
namnet på en förstad till Hamburg, som han förmodligen kom ifrån. Där har vi  varit och 
blivit fotograferade framför vårt namn, som ses på skyltar överallt i staden.  
 
Det har på senare år med datans hjälp även kommit fram att på 1700-talet skulle det ha 
funnits en släkt, som var båtsmansfolk, i Ångermanland som hette Billstedt.  
Slut utdrag. 
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   Örsviken 2009 
 
Min farfars lynne, som inte alltid var så populärt på bygden, kan säkert förklaras och även 
urskuldas med tanke på den bakgrund han hade. Vi syskon försökte så gott vi kunde leva upp 
till vår farfars vision, men det var inte så lätt alla gånger. Jag tror att den ende som kunde göra 
det var Edor. Han var duktig att arbeta och han kunde konsten att gå bakom ryggen på farfar 
och låtsas. Det var något som farfar visserligen inte gillade, men han ursäktade honom, därför 
att han var arbetsam, vilket en del av oss andra inte alltid var i hans ögon.  
 
Vi i vår familj levde nog ett bra liv med tanke på dåtidens fattigdom. Vårt arrendeboställe var 
inte stort, fem tunnland tror jag. Där födde vi upp cirka fem kor och tre hästar samt, det som 
var vanligt då, höns, grisar och får m.m. Vår kontakt med djuren var mycket naturlig, som det 
alltid är på landet. Det innebar t.ex att vi fick utfodra grisen med "allmäck", och ge den allt 
avskräde som vi själva inte ville äta. Vi fick passa hönsen, när de smög sig undan för att 
kläcka fram kycklingarna, passa korna så de inte kom innanför hagen och kunde frossa på 
åkrarna. Vi fick räfsa hö och dra hässjevirke vid slåttern, samt hjälpa till med annat som vi 
kunde uträtta. 
       
Vi hade en bra uppväxt. Vi fick aldrig stryk i vårt hem, vi svalt aldrig, något som var mycket 
vanligt på den tiden, även på landsbygden. Jag började skolan 1934 i Loviken, en b2-skola. 
Min första lärarinna var Ira Åkerlund, en kusin till min mor. Vi, Edor, Leo och jag - hade tre 
kilometer till vår skola i Loviken. Där mötte jag för första gången lite av livet utanför vår 
gärdsgård. Då var jag sju år. Dessförinnan kände jag bara till det som mina föräldrar och våra 
få grannar kunde tillföra oss. Det fanns ju varken tv eller radio på den tiden. Vi hade inte ens 
en dagstidning, vilket gjorde att det bara var skvaller och rykten, som vi fick ta del av, vilket 
inte alltid var sant. Vad kunde grannarna lära oss? Deras bakgrund var ju densamma som våra 
föräldrars - det gällde att arbeta för att överleva. Min far hade som motto: Den som kan ta i 
lite mer än andra har lite större möjlighet att överleva och bli något mer." 

 
* 
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Efter sex års skolgång ansågs vi mogna att börja det vuxna livet. Då var man tretton år och 
färdigutbildad för det yrke som vi landsbygdsungdomar var ämnade för. Min start var, att 
under ett år, hjälpa mor i ladugården, samt utföra samma arbete som andra vuxna skulle ha 
gjort hemma, d.v.s hinka in vatten till ladugården, se till att det fanns vatten och hö till 
hästarna, när de kom hem från arbetet. Året därpå var det min tur att börja mitt vuxna liv - att 
köra timmer i skogen, ett arbete, som sett med nutidens arbetarskydds ögon, skulle vara helt 
förbjudet för en fjortonåring. Tänk dig en fjortonåring som skulle försöka platsa i de vuxnas 
gäng. Han försökte naturligtvis att lasta lika stora och timmerlass som de vuxna. Jag minns, 
när vi en vinter hade en s.k. drivning i Käringberget, ett berg som var känt för att vara ett 
bland de brantaste på bygden. Där fick vi som uppgift, Edor, far och jag, jag som sextonåring, 
att köra timmer. En del backar var mycket branta, så vägbasen - den som hade ansvaret för 
basvägen alltid kallades - hade ett stort ansvar. Det var han som skulle "myra" backarna - 
myrstacken var helt torr och därför mycket effektiv som bromsklots - och det var han som av 
stockar byggde, vad man kan kalla räcken, som skulle förhindra att ekipagen inte gick av 
vägen i svängarna. Det var naturligtvis inga små ekipage; hästen, som skulle hålla emot och 
bromsa lasten, vägde nästan bara en bråkdel av hela ekipaget. Men min fars motto gällde 
fortfarande, några extra stockar på lasset gav naturligtvis några extra ören mer i portmonnän. 
 

* 
                                          
Min farfar blev trots sin barndom en respekterad person i vår hembygd, mycket beroende på 
hans arbetsförmåga. Han var dessutom en visuell person, som kunde förmå även andra att 
prestera lite mer än vad de normalt behövde göra. En historia förtäljer, att han och Hakvin 
Jonsson i Bjällerviken, hade åtagit sig att för en viss summa pengar flotta timret på en 
delsträcka i Karsån. Projektet gick visst inte så bra på grund av att de drabbades av motvind. 
Vid motvind fick gubbarna dra timret nertröms istället för att vinden skulle göra jobbet. Det 
sas att de tillfälligt anställda blev förgrymmade på vår farfar och Hakvin med anledning av 
vad de upplevde som ett svek, när de inte fick den lön de trodde sig ha arbetat in. De passade 
därför vår farfar, när han gick hem från Karsån och gav honom stryk. Hakvin var inte lika 
fordrande som farfar så han klarade sig bättre. 
 
Farfar kunde faktiskt läsa och skriva ganska bra, trots att hans skolgång bara var sex veckor. 
Hans politiska inriktning gick aldrig åt vänster, vilket annars var vanligt där på landet. Jag 
som är mitt i kullen jobbade ganska mycket med farfar. Med tanke på att farfar föddes 1864 
kan man, när man ser en bild av min son Ulf född 1953 i farfars knä, spekulera i att farfar 
säkert träffat människor födda på 1700-hundra talet, och då blir det tidsmässiga genast 
intressant. 
 
Morfar däremot, han föddes med guldsked i handen. Han och hans syskon behövde aldrig gå i 
dåtidens enkla skola tack vare den status de hade i samhället. Morfars far var storbonde och 
diversehandlare, vilket gjorde att de kunde ha guvernant åt barnen, som därmed slapp 
beblanda sig med vanligt simpelt folk. Således blev min morfar, hans två systrar och hans bror 
lite bortskämda och betraktades som lite "förmer" än det övriga folket på trakten. Man sa 
alltid "fastrarna" inom släkten, troligtvis för att markera deras status, för de var ju lite finare 
än vi andra. Men deras öde blev inte så bra. Jag minns att faster Erika, som en av dem 
kallades. Hon bodde hos oss i två veckor en tid före sin död. Fastän de ansågs som finare än 
vi, så slutade ändå deras liv i fattigdom. 
                                                            

* 
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Vår by, Örsviken, bestod av fyra gårdar: Hälla, vår gård, Axel Modins och Örsviksudden.  
Om vår gård, Örsviken, har jag berättat om bl a i brevet till nuvarande ägare. Därför vill jag  
berätta något också om de övriga gårdarna i byn. 
 
HÄLLA 
 
På Hälla bodde, på min tid, Edins. Som pingstvänner, hade de en intensiv tro på gud, vilket 
ofta resulterade i snabba dop i kapellets dopgrav. Den hade min far varit med att gjuta. Vi 
hade en s.k tändkulemotor, som kom väl till pass vid gjutningen. Tyvärr hade dopgraven en 
viss benägenhet att läcka, något som tvingade pastorn att göra snabba dop, troligtvis till 
pastorns besvikelse - men till mångas förtjusning. De nyfrälsta slapp stå alltför länge i det 
kalla vattnet och vänta på själva dopet. Under sommartid skedde dopen på Hällasand, ofta 
under ganska gemytliga former. Där kunde man till exempel höra yttrandet: "Döp den där en 
gång till, för han har gjort så mycke djävulskap under sin tid!”  
 
Vi fattiga hade faktiskt en dräng under sommarhalvåret. Förklaringen var, att min far då hade 
ett bra jobb "på sjön" som det hette, han var maskinist på timmerbogserbåten Holm, vilket 
gjorde att det lönade sig för honom att leja en dräng under skördetiden. Drängen hette Erland 
Sundholm, som faktiskt hade bil, en Chevrolet. Även han lät sig döpas, slängde pipan och 
slutade svära i nästan sex veckor innan han blev sig själv igen och åter slank ut på den breda 
vägen.                                                     
                                                   
AXEL MODINS                                                       
 
Axel Modin, gift med Amanda, född Boman, hade ett barn Tea, som dog i halsfluss redan i 
skolåldern. Axel var byns affärsman. Han hann under sin tid etablera droskrörelse, 
diversehandel och jämsides med det bedriva ett arrendejordbruk. Axel var en som krävde 
mycket av sitt folk på gården. Själv hade han fullt upp med att leda och fördela arbetena. Axel 
och Amanda tog, när de blev ensamma, hand om två av tre syskonbarn till Axel, nämligen 
Torgny och Hildegard. 
  
Vi ungdomar gillade Torgny och Hildegard, för de var alltid glada och frikostiga. Axel hade 
ju byns diversehandel, där både Torgny och Hildegard fick hjälpa till. Det var brukligt på den 
tiden att köpa för fem öre karameller. Av Axel fick man en pytteliten strut, av Torgny och 
Hildegard fick man en stor påse. Inte undra på att de var populära!  
   
Torgny gillade vi ungdomar allra mest, därför att han var Axels motsats. Torgny fick kör- och 
trafikkort tidigt och kunde därför överta nöjeskörningarna till vår glädje. Han ställde alltid 
upp, även när vi var utan pengar, vilket inte var ovanligt på den tiden och han höll bilen varm 
på vintern, om man ville krypa in med sin flickvän eller förvara en fickflaska där istället för i 
vägens snödriva. För tänk om plogbilen skulle komma.  
                                                     
ÖRSVIKSUDDEN 
 
På Örsviksudden bodde Sven Simonsson, mest kallad "Stor-Sven". Han var en stor och ståtlig 
person. Enligt uppgift från ett barnbarnsbarn till Sven, som har forskat en del om hans liv, så 
kom han som 9-åring till Örsviksudden från Boden i sällskap med sin far och en bror. Sven 
blev, som vuxen, dräng hos Billstedts och i samband med det även far till min farbror Arvid 
Billstedt. 
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Svens fru Lina kom från Kväcklingen, en by tillhörande Lidens kommun. 
Storsven, som jag minns honom, var en arbetsam person. Men barnen kom till alltför ofta och 
bolagets njugga ersättning för hans arbete gjorde att hans skuld till handlaren bara ökade.  
 
"Dyngsven" fick Stor-Sven också heta en tid. Det skedde på Lillflon uppe vid Ljungån 
ovanför Åmyriset. Stor-Sven fick där sommarjobb med s.k. bäckflottning, som kunde bidra 
lite till försörjningen, men någon matsäck fick inte Sven med sig, för det fanns ju bär i skogen 
och fisk i ån. Tyvärr tog det visst ett par dar, innan han fick någon fisk. Det påstods, att när 
han fick den första, orkade han inte bara gå i land och koka den, utan han åt upp den rå, något 
som hans mage inte var van vid. Det blev hastiga sittningar på bommen efteråt. Sedan gjorde 
folkhumorn resten. 
 
Lina, Svens fru, kunde man minsann inte beskylla för att var lortaktig. Hon var alltid proper 
och renlig, nästan till överdrift, tyckte nog en del i byn, för var man arbetare, så hade man 
viktigare saker att göra än att offra tid på sitt utseende. Lina var alltid propert klädd och Lina 
doftade alltid gott. Lina kunde berätta mycket för oss bybor från skvallervärlden som hon 
läste i veckotidningarna som hon sålde. Lina var också byns "kastpåerska", d.v.s. hon som 
kunde grädda tunnbröd som Anna Näsberg kavlade ut. 
 
Lina och Sven fick elva barn, varav två dog tidigt, barn, som verkligen ärvde sina föräldrars 
utseende och även förmåga att klara sig här i livet. Alla Simonsons, en del kallade sig 
Svensson, skilde sig lite från andra i byn. De var ganska storväxta, hade ett vinnande leende 
och mycket humor. Erik, näst, näst yngst, tror jag, var faktiskt dräng hos oss en sommar. Det 
tarvar nog en förklaring. Vi hade faktiskt en tid både piga och dräng. Far var inkallad och mor 
hade fullt upp med sina sju barn och jordbruket. 
 
Signe, en av döttrarna kände jag mycket väl genom hennes son Ragnar. Ragnar och jag blev 
ganska goda vänner. Han var tolv år äldre än jag och mycket litteraturintresserad. Av honom 
fick jag låna och läsa mina första böcker här i livet. 
  
HÄNDELSER                                                       
 
Den tiden jag talar om - tjugotalet - och en bit framåt, var vi på landsbygden nästan helt utan 
information om vad som hände utanför sockengränsen. Farfar var nog den ende i byn som 
hade en dagstidning -Sundvallsposten- men han var inte en sådan som gärna delgav andra de 
nyheter som fanns i tidningen. Ibland kunde det komma rykten om strejker nere vid kusten, 
"nere på verka", som vi sa. De var ibland sanna, t.ex. Ådalen 31, men ofta var de osanna. 
  
I våra trakter hände det annars tillräckligt mycket, för att folk skulle ha någonting att prata 
om. Det påstods t.ex. att en nasare - en smålänning, som de kallade för knallen - blev 
ihjälslagen på  källarkullen hos Johanssons i Norrleringen, en grannby. Knallen hade visst, 
enligt rykten, en välfylld penningpung, vilket skulle vara motivet för mordet. 
 
En annan händelse, som det än i dag spekuleras i och talas mycket om, är Häggkvists 
försvinnande. Orsaken blev aldrig riktigt klarlagd. Häggkvist som var vår närmaste granne, 
hade ett litet torp, som han brukade, trots sin ålderdom och sin skröplighet. En dag på 
vårvintern 1926 var han plötsligt borta. Sökandet efter honom pågick länge, och det enda som 
framkom var att han skulle ha begivit sig till Stensjön med en skrinda för att hämta halm. Det 
var ett rykte, som lät underligt, med tanke på att Häggkvist inte var i en sådan kondition, att 
han skulle ha kunnat gå till den ca 1,5 mil avlägsna Stensjön, även om det, som det påstods, 
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var bra skare då. Ryktet kom sedan ut, att Häggkvist, några dagar innan han försvann, skulle 
ha sagt, att han på natten hade sett två män gå över hans ägor i riktning mot Örsviken - viken 
utanför mitt hem. Männen skulle ha haft en såg med sig. Han skulle även ha sagt att han på 
sin dödsbädd skulle tala om vilka de var. En annan granne till oss, Alfred Edin, upptäckte 
efter några dagar, när han var ute på isen och anglade gäddor, att moringarna nästan var helt 
avkapade nere vid isen. Moringar är de stockar som var förankrade i botten i stora stenar och 
utgjorde fästen för spel- och bogserbåtarna, när de spelade in timmerflottarna. Naturligtvis 
undrade man vilka dessa personer var, då man på den tiden kände alla i byn och de 
betraktades som rejäla. 
  
Händelsen tonades ner allteftersom tiden gick, men 1932, den sommaren då jag var fem år, 
var det några, bl.a. Erland Sundholm, vår senare bilburne dräng och några till, som hittade en 
kropp vid Lilltjärn, senare kallad Häggkvisttjärn. Förklaring till namnet visade sig vara 
Häggkvist. Kroppen var naturligtvis efter sex år väldigt illa medfaren, men man kunde ändå 
konstatera att han hade bragts om livet, och att han sedan blivit nedsänkt i tjärnen med en 
tyngd. Det påstods senare att hästen som skulle dra Häggvist ner till byn vägrade det. Någon 
riktig utredning av händelsen utfördes aldrig. På den tiden var det inte så vanligt.                                          
 

 
* 
 

Nog verkade tillvaron på landbygden enklare på den tiden än vad den är i dag. Den var 
enklare så till vida att man inte behövde tänka så mycket på sin klädsel och på sitt utseende, ej 
heller behövde man som idag visa upp ett köpt och/eller påklistrad intellektuellt utseende som 
skulle vittna om visdom, den typ av visdom som inte fanns tillgänglig för oss. Skolan var ju 
den som skulle lära oss unga detta, men den hade en helt annan inriktning. Där skulle man 
framförallt lära sig allt om gamla ärorika krigarkonungar, lära sig psalmverser, lite geografi 
och välskrivning, men framförallt förberedas för den troliga uppgift vi hade framför oss, 
nämligen att använda vår fysiska styrka som erfordrades för att bygga upp ett bra samhälle                                   
 
Örsviken som ligger vid en vik av Holmsjön, som är tre mil lång och Gimåns största sjö, är en 
mycket vacker plats. Våra närmaste grannbyar är Sandnäset, Loviken, Gimåfors och Ljungå. 
  
För oss ungdomar var Sandnäset vår största ungdomsupplevelse för det var där vi först mötte 
människor som vi trodde kunde och visste mer än vi. Det var där vi första gången kom i 
kontakt med alkohol, det var där vi upptäckte att det fanns flickor som kunde få oss att nästan 
göra dumheter och det var där vi kanske först lärde oss att revoltera. På den tiden var dagens 
revolt inte att jämföra med nutidens. Vår revolt bestod mest i att trotsa våra föräldrar och 
kanske i viss mån bygdens oskrivna regler. Sandnäset hade en mycket fin badstrand och en 
campingplats som var en bland de bästa i mellannorrland. På Sandnäset fanns också en 
utedansbana och två strandkafféer. Ibland var det dåtidens kända dansbandsorkestrar som t.ex 
Jularbokalle och kända sångare  som Harry Brandelius som uppträdde där.  
På midsommarhelgen var det alltid s.k storfest., en fest som pågick hela helgen med lotterier, 
skjutbanor pilkastning m.m. För oss från Örsviken var det lite extra trevligt därför att vi hade 
våra föräldrar där som i sitt glasstält tillsammans med vår farbror Arvid och faster Märta, 
sålde egen tillverkad glass och glasstrutar. 
  

* 
 
Redan på 1930-talet kunde duktiga och energiska kriminalare i Sundsvall hitta saker ute i 
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byarna som kunde ge eko i lokalpressen och på så sätt göra polisen lite populärare, hos en del. 
Ett sådant fall var hemkokarhärvan på Sandnäset. 
  
På den tiden kokades brännvin på många gårdar, ett brännvin som inte var gott utan smakade 
nästan bara finkel. En som kunde tillhandahålla bättre sprit till relativt låg kostnad jämfört 
med systembolaget var en som hette Ytterbom från Sodalen. För polisen var han inte okänd 
och inte heller den största boven för han var bara en, köparna var många. De fattiga på bygden 
hade naturligtvis inte råd att beställa lördagens fylla från stan och deras egen sprit var ju 
nästan odrickbar. Många hade motbok med liten ranson vanligen en liter i månaden. Den 
skulle räcka åt hela familjen, om mannen inte hade någonting annat som belastade honom, 
t.ex "utskylder" eller andra små förseelser för då fick de ingen tilldelning alls. Bonden kunde 
däremot få mer för han hade ofta sjuka grisar. Dessa kunde ge honom extra tilldelning. 
Dessutom var ju bonden vanligtvis mera ansedd på bygden än en vanlig arbetare och hade 
bättre ekonomi. 
                                                                                       
Polisen visste ju redan vilken som brände och som levererade spriten till Sandnäset, men 
tillslaget mot de många köparna var ju intressantare och den kom på sensommaren 1930. En 
kriminalare vid namn Hagberg och hans medhjälpare Pahlin, gjorde tillslaget med mycket stor 
framgång. H och P, hade en metod som förmodligen är mycket vanligt i deras kretsar för att 
förmå någon bland de inblandade att ställa upp på lagens sida. En släkting till mig blev den 
som drabbades av detta. Han blev bjuden på bilturer av kriminalaren i syfte att få honom att 
berätta om spritköpen i byn, i gengäld skulle han komma lindrigt undan. Han fick två 
månaders fängelse. De övriga fick mellan ett till fyra månader. 
 
De små byarna nästan avfolkades på yngre män en tid. Hur kunde vår lilla by drabbas av 
detta? Varför var det så angeläget för myndigheten att sätta dit dessa fattiga torpare och 
drängar de som på den tiden mest befolkade bygden när deras enda nöje för dem här i livet 
var att när helgen kom skrubba sig ren, ta på sig sin enda och väl slitna kostym ta med sig sin 
hustru eller någon annan och gå ner på Sandnäset på lördagen för att där ta sig en sup och en 
svängom. Naturligtvis var hembränningen av ondo isynnerhet för husmödrarna. Det var ju de 
som vanligtvis hade huvudansvaret för att deras barn fick mat hade kläder på sig så att de 
kunde gå till skolan när den tiden kom. 
 
På Sandnäset med omnejd blev det naturligtvis en chock när trakten nästan avfolkades på 
unga män en tid. Folket hade svårt att förlika sig med tanken att de skulle betraktas som 
kriminella därför att de gjorde någonting som alltid varit brukligt på landet. Visserligen var 
det en langare med i bilden men det var på den tiden samma straff på att koka sitt egna 
brännvin som att köpa av en langare. Men tiden läker alla sår. Efter en ganska kort tid och när 
männen tjänat ihop några kronor för att köpa jäst och socker så blev livet som vanligt.                                      

 
* 

 
En vinterdag på en lantgård i Norrland började vanligtvis med att husmor var den som först 
steg upp på morgonen. Redan före sex skulle hon ha eldat i köksspisen och fått upp lite värme 
i köket, för snart kom karlarna ner för att dricka sitt morgonkaffe och sedan ut till stallet för 
att mocka och utfodra hästarna. Husmor hade, medan karlarna var i stallet, fullt upp med att 
ordna frukosten och ta hand om den minste. Frukosten bestod vanligtvis av gröt och av rester 
från igår. Någon diskussion om dagens arbete behövdes aldrig. Karlarnas jobb på morgonen 
började med att mocka ut i stallet ge hästarna deras hö, havre och vatten samt att rykta dem. 
Husmors arbete, efter frukosten blev ladugården och sedan tvätta och klä på barnen. De som 
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skulle till skolan skulle ha matsäck med sig. De yngsta skulle naturligtvis också ses om. 
Skolbarnen hade två till tre kilometer att gå, om vintern ofta på oplogad väg. Plogbilen kom 
först på eftermiddagen för vi bodde för långt bort från bebyggelsen, eller som vi sa, vi var 
utsocknes. 
 
Vi hade tre hästar, Lona, Munter och Unni. De var fina arbetshästar som vi naturligtvis gillade 
för de var ju våra arbetskompisar. På vintern när det ibland var kallt t.ex under 25 gr då blev 
det kojdag, för hästarnas skull, och det gillade naturligtvis vi unga även om vi inte slapp 
undan arbete då heller. Det fanns alltid pyssel med seldon och vedhuggning, om vi bodde i en 
koja. Men det bästa var nog ändå att få göra en kolbulle. Märkligt nog så var kolbullen en 
delikatess då. Idag tycker vi inte det. 
 
För husmor var det minst lika slitsamt. Hon skulle under veckan ansvara för allt på gården, 
om karlarna bodde borta i någon koja. Om inte någon av oss nyss hade gått ut folkskolan och 
fanns kvar hemma, var det bara hennes ansvar för att allt fungerade i hemmet och i 
ladugården. Skulle kläderna tvättas så gällde det att passa på en dag när det inte var alltför 
kallt, för tvätten på den tiden skedde nere vid sjön. Tvätten kokades i en gryta och gnuggades 
mot tvättbrädan och sedan sköljdes den i en upphuggen vak i sjön. Problemet var ofta på 
vintern att torka de tvättade kläderna. Det vanliga var att hänga kläderna på en lina och låta 
dessa hänga kvar tills varmare väder kom. Tyvärr hände det ibland att vi unga tyckte det var 
roligt att sparka och slå på dessa frusna kläder för det kändes som att krossa fönster. 
.                                      

* 
 

På sommaren borde det vara lite enklare för husmor tycks det. Men inte, då skulle hon göra 
samma som hon gjorde på vintern, utöver det så skulle hon delta i slåtterarbete m.m. 
Dessutom bar hon ansvaret för att det såg rent och snyggt ut om släkten skulle komma och 
hälsa på och att det fanns mat på bordet även för dessa. Varför skulle man äta så ofta på den 
tiden? Dagen började med en kopp kaffe direkt efter uppstigning. Vid ca 9-tiden frukost som 
vanligtvis bestod av gröt, sedan 11-kaffe. Vid ettiden middag som vi kallade det, sen kom 
trekaffet. Klockan sex ”aftval” som bestod av dagens rester som t.ex. uppstekt kornmjölsgröt 
från frukost eller lite härsket fläsk med potatis från middan. Dagen avslutades med 
kornmjölsgröt och blåmjölk, separerad mjölk helt utan fett i samt bärmos. Bärmos är 
lingonsylt utan socker. Socker kunde man stänka på lite om det fanns. 
 

* 
 
Vår lilla by Örsviken, är som jag tidigare nämnt, en by med bara fyra gårdar, men ändå för oss 
som har växt upp där en liten stat i staten. Inom byn fanns det oskrivna lagar som gällde och 
som praktiserades. För oss fanns det ett förmyndarskap utanför Örsviken som ibland var till 
stort förfång för byn. Förmyndarskapet, som utövades av Skönviks bolag, var ganska 
påtagligt. Bolaget var den allmänna benämningen på Skönviks bolag, som ledde och 
fördelade nästan alla arbeten i bygden. De ägde nästan alla fastigheter där och de mer eller 
mindre även bestämde i stort sett allas löner på bygden. Vi och flera med oss arrenderade våra 
lantbruk. Arrendekostnaden var relativt låg men i gengäld var vi helt beroende av bolagets 
skogsarbete. Vår grannby Ljungå, som var lite av centralort för oss i vår bygd, där fanns 
bolagets feodala ledning. Ljungå hade stort jordbruk med ca.40 kor och ett tiotal hästar. På 
Ljungå var bolagsförvalningen förlagd i det vi kallade herrgårn. 
 
På herrgårn fanns forsmästaren, faktorn och kamrern. Skogvaktarna var utspridda ute på 
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förvaltningen. Jordbruket leddes av rättaren som hade, efter omständigheterna, mycket folk 
under sig. Nästan alla män jobbade i skogen och på jordbruket. Kvinnorna jobbade i 
ladugården och skötte hemmen. Jag minns att det vanligaste samtalsämnet där på Ljungå var 
mest om deras största fiende "bolaget". Ändå hade alla sitt arbete där med liten men säker lön 
och tak över huvudet genom bolagets försorg. Jämfört med torparna ute i byarna, vilka inte 
alltid hade mat för dan, så hade faktiskt Ljungåborna det ganska tryggt tack vare sin nästan 
livegenskap. Byns vardagliga samlingsplats för männen var på Anderssons handelsbod. Där 
satt de på sin fritid och skällde på bolaget och spottade snus på golvet. Det finns mycket att 
skriva om Ljungå därför borde någon därifrån ta sig an det.            
 

* 
 

En stor inkräktare för oss på landet var staten. Statens skatt var något som vi hade svårt att 
förstå varför vi skulle drabbas av. Den skatten, utskylderna, påstod vår mycket sympatiske 
fjärdingsman Håkansson, var det största besväret för honom att inkassera. Kommunalskatten, 
som naturligtvis även den ogillades, samt vägavgift, arrendeavgift till Skönviks bolag, som för 
oss var på 200 kronor per år och kostnader för skolmaterial m.m. var utgifter man motvilligt 
kunde acceptera. Men den statliga skatten hade vi svårt att acceptera. Vad vi visste var att 
beväringen kostade mycket pengar, den som vi motvilligt tvingades att göra som unga och att 
polisen jagade småsyndarna ute i bygderna när det fanns så mycket av stora bovar att jaga. 
 
 
ÖRSVIKEN 
  
Örsviken var en bra by att leva i. Var det någon som t.ex. mistade sin kanske enda ko så 
försökte nästan alla, inte bara i Örsviken, utan även grannbyar hjälpa till med det stöd de 
kunde åstadkomma som t.ex insamlingslistor. Jag minns att min morbror Viktor Engman 
lyckades efter mycket övertalning få låna pengar till att köpa en häst för att köra timmer i 
skogen och på så sätt försöka komma ur sin skuld till andra långivare. På första vintern gick 
hans skuldtyngda häst genom isen och drunknade. Byn ställde upp så gott den kunde vilket 
gav morbror Viktor så mycket att han kunde betala en del av sin skuld. Resten av skulden 
förföljde honom nästan resten av hans liv. 
  
Liknande händelser fanns det många av. En annan sådan var när två bröder i en familj i byn 
blev ovänner om vilken av bröderna som stod på tur att ge grisen mat. Dispyten blev så 
intensiv att de till slut gick ut till ladugården och slog ihjäl grisen. Dispyten fortsatte ändå ett 
tag innan de kunde enas så mycket att de tillsammans så småningom kunde avsluta slakten. På 
vedertaget sätt skulle grisen direkt efter avlivande tappas på blod annars gick vissa ämnen ut i 
kroppen som därmed gjorde fläsket otjänligt som föda. Dagarna efteråt fanns det färskt kött 
och fläsk att köpa i byn. I samma veva drabbades byn av en magsjukeepidemi som var ganska 
besvärlig. 
 
Vi ungdomar hade inte mycket att roa oss med på den tiden, men ett var att besöka 
pingstvänskapellet för där kunde man träffa kompisar och naturligtvis även träffa flickor. För 
oss var kapellet en träffpunkt för ungdomar, för församlingen ett mötescentrum där folket 
skulle ledas in på den rätta vägen. Som jag tidigare har nämnt så var det en ständig jakt efter 
de som kunde fås att bekänna sina synder för att sedan kunna upptas i församlingen. 
     
Byn som jag talar om är inte bara Örsviken utan även de närmaste småbyarna som låg i en 
klunga där. Den lilla staten var ju naturligtvis väldigt beroende av grannbyar isynnerhet 
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Sandnäset. Där fanns mycket som jag tidigare har talat om, men där fanns också för oss 
ungdomar tältplatsen där det ibland kunde räknas upp till över hundra campingtält under 
högsommaren. På den tiden fanns det naturligtvis inga bilar på en tältplats utan bara 
ungdomar med cyklar som kom från nästan hela Sverige. För oss ungdomar var det ett 
verkligt eldorado under ett par månader på sommaren men för våra fäder var det inte lika 
populärt när de skulle försöka få liv i oss på morgnarna under skördetiden.   
  
 

* 
 
För att återknyta till tiden då jag stod på trappan till Ljungåskolan efter avslutad sexårig 
skolgång, med praktisk utbildning bakom mig och med mössan, kepsen, på huvudet. Den 
praktiska utbildningen fick vi gratis med att vi fick hjälpa till i hemmet och i jordbruket. All 
den tid vi inte satt på skolbänken skulle utnyttjas väl och inte ödsla bort tid på lekar m.m. 
Medge att det var en effektiv utbildning för det vi var ämnade för. Jämfört med dagens 
utbildning så var vi steget före. Hur många är idag färdiga med både teoretisk och praktisk 
utbildning när de är tretton år.  Vi var det. 
 
Men så kom den vad vi idag kallar den industriella tiden, den tid som helt skulle förändra vår 
tillvaro på landet. Våra flickor i byarna började upptäcka att det fanns en värld utanför våra 
feodala bygränser, en värld som hade annat att bjuda på än slitet på landsbygden i en smutsig 
tillvaro för nästan ingen lön. Biograferna hade kommit ut till landsbygden. På dem kunde man 
se en helt annan värld och ett mer spännande liv som människorna borde och kunde leva upp 
till tyckte man då.  Bara att få sova ut någon gång ibland, att få klä sig i lite finare kläder och 
att få ersätta den ständiga ladugårdslukten med väldoftande parfymer det vore någonting det. 
Vid den tiden var det brist på arbetare i Stockholm, isynnerhet hembiträden. Ett hembiträde i 
Stockholm kunde då tjäna mellan 50 och upp till 100 kr i mån. om de var duktiga och dit 
räknades flickor från landsbygden i Norrland på den tiden. En piga på landet hade sällan mer 
än 20 kr i månaden och nästan ingen ledighet. 
 
Många flickor lockades ner till Stockholm genom rykten om toppenfina jobb och genom 
bilden över storstadslivet som man fick via filmen. De flesta fick nog bra jobb med hyfsad 
betalning så att en del kunde skicka hem en liten slant till sina fattiga föräldrar, de kunde 
dessutom kosta på sig semester. Va, semester, vad är det? frågade de som hade blivit kvar 
hemma, för det uttrycket fanns inte däruppe på den tiden. 
 
Okej, flickorna kom hem i tjusiga kläder som överträffade vad vi tidigare sett och de pratade 
så fint att det ibland var svårt för oss att förstå vad de sa. Men bara efter ett par dar så gick det 
bättre för de orkade inte att låtsas längre. Vi pojkar hade säkert lika stora möjligheter att 
komma ut och starta ett nytt liv. Industrin lockade, men på något sätt så satt vi fast i jorden. 
En del stack iväg till Skåne på betplockning, andra fick arbete nere på "verka". Så kallades 
sågverks- och massaindustrin i Sundsvallstrakten.  De kunde också komma hem och berätta 
om hur bra det var, för de tjänade bra jämfört med dem som var hemma och det syntes, bl.a. 
på deras klädsel. Ändå stretade vi emot i det längsta. Jag tror att den förste av oss som 
försökte komma loss ur det fjätter vi satt fast i var en son till Storsven, tidigare nämnd i mina 
anteckningar. Han sa en dag, jag orkar inte längre gå här för att en dag bli ett fattighjon. Han 
stack iväg för att utbilda sig och det gick bra för honom, han blev sedermera chef för en lokal 
statlig institution. Han ansågs, minns jag, av en del i byn, vara en lätting. Ett vanligt uttryck 
på landet då var att de som inte ville arbeta med händerna var lättingar.    
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LANDSVÄGEN 
 
Vår landsväg gick mellan Kälarne och Sundsvall. Denna landsväg var ofta i dåligt skick. Min 
farfar och senare även min far var s.k vägvakter åt "vägkassa.". Så hette Vägförvaltningen på 
den tiden. Deras vaktavsnitt var mellan länsgränsen mot Västernorrland och Åmyriset, en 
sträcka på 1,5 mil. Deras främsta uppgift var att med häst och stjälpkärra samt spade och 
kratta se till att den var nödtorftligt farbar, något som ibland var svårt, isynnerhet efter mycket 
regn. Efter regn blev det s.k. potthål som skulle läggas igen. Det skedde med spade. Man tog 
av det sparsamma grus som fanns efter vägkanten och lade igen potthålen med. Ibland 
saknades det grus helt efter vägen då kom häst och kärra till användning. 
 
Ungefär varannan vecka kom väghyveln. En apparat som inte liknade dagens väghyvlar. Den 
var utrustad med stålhjul som var gummerade och en styrplats med ett litet tak över. 
Manöverorganen var två stora vertikala rattar som den stående föraren kunde höja och sänka 
hyvelstålet med, allt efter behov. Vi barn var mycket imponerad av denna högljudda och 
robusta maskin. Ibland gick vi efter hyveln en bra bit för att ytterligare låta oss imponeras av 
vidundret. 
                                              

* 
 

Vår enda anknytning till yttervärlden var med postbussen, som gick mellan Kälarne och 
Sundsvall och åter på vardagar. Med bussen åkte folk som hade ärende till stan. Den fraktade 
dessutom allt från levande smådjur, till sprit, cyklar och andra saker till gårdarna efter vägen. 
På bussen fanns det alltid en konduktör. Hans uppgift var att ta betalt av resande och att lasta 
på och av varor samt kasta av dagstidningen vid grindarna. Ibland var tidningen helt 
genomblöt innan den blev hämtad. Vi ungdomar samlades ofta vid "Tå", vägskälet, 
avtagsvägen mot Sandnäset, för att invänta sexbussen. Där busade vi, efter dåtidens mått, 
samt höll koll på om det kom någon ny piga med bussen till Övre Sandnäskaféet. Det blev 
extra skojigt varje gång när kaféets son i huset tvingades möta en ny piga vid bussen (vilket 
hände ofta). Bror, som han hette, hade en delikat uppgift att vara artig och uppträda belevat 
mot pigan och samtidigt ha ett koppel av skränande ungdomar efter sig i nära en kilometer.  
 
DJUPRÖRA 
 
Djupröra var våra grannar tvärs över sjön. Vi tyckte att de bodde på fel sida av sjön och att de 
var lite knepiga. Samma åsikt lär de ha haft om oss, men vi hävdade ändå med bestämdhet att 
de alltid hade solen i nacken och att det kunde inverka menligt på dem till skillnad från oss 
som hade den på framsidan. I Djupröra var centrumet i byn hos handlarn Vesterlund. Där 
samlades, mest byns manliga del, för att tillsammans lösa, om inte världens, så åtminstone 
bygdens aktuella problem. 
 
Jag minns första gången jag var till den affärn. Min far skulle till Tivsjön och hämta en 
spånklyv och jag fick följa med. Det var på vintern, isarna bar och det var skönt att sitta 
nerbäddad i "släan", trots kylan. Höjdpunkten av resan var när vi på hemvägen stannade till 
hos Vesterlunds för att far skulle handla något. Där fick jag av far mitt livs första kokosboll. 
Den kokosbollen tror jag att inte ens en middag på en fin restaurang idag kunde överträffa. 
Jag minns att jag satt och slickade på den nästan hela vägen hem över sjön. 
 
Djupröra var annars en by känd för god sammanhållning. Liksom i andra byar ställde man 
upp för varandra. Men ändå fanns skvaller och humorn där också. En historia som lär vara 
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sann, handlade om Israel Molin, vida känd för sin styrka och hans granne August Andersson 
mera känd för Israels motsats. August var ovanligt lång men vägde ändå lite jämfört med 
Israels kraftiga lekamen. August hade huggit en flaggstång och behövde hjälp med 
hemtransporten. Israel ställde naturligtvis som god granne upp. Någon hade sett när de kom 
fram ur skogen. Israel bar stångens framände på sin axel och hoppade till lite då och då så att 
stången kom längre och längre fram. Den som såg det hela påstod att August på slutet mest 
promenerade i luften.   
 
En annan historia kommer från Bjällerviken, en Djupröraby med bara ett par gårdar, där en av 
gårdens vackra flickor lyckade få ta hem sin fästman som även tilläts att dela rum med henne. 
Väggarna var tunna och rummen lyhörda, dessutom hade de som närmaste granne 
fästmannens tilltänkta svärfar, en barsk man. Under natten tvingades han ligga och lyssna på 
fästmannens enträgna försök att komma den tilltänkta lite närmare. Efter fästmannens 
ständiga fråga: Vem äger den här lillstjärten? Vem äger den här lillstjärten?, så tröttnade till 
slut den blivande svärfadern på tjatet och skrek: Tala om vem faen som äger arslet så man får 
sova någon gång. 
 
Djupröra var också utgångsplatsen för flottningen i Karsån. I Djupröra samlades de flesta som 
skulle till den. Jag var med i två somrar. Första sommaren var i Olovsänge och Gäddede. 
Andra sommaren var på Skallarna och Karsjön. Ett minne som bara är gott trots att det ibland 
var jobbigt. Man skulle bära med sig mat, en filt, rengöringsmedel och ev. klädombyte för två 
veckor. Visst låter det omöjligt. Jodå, det gick ganska bra. Värre var det för dem som 
dessutom skulle bära med sig bomsmide. Varför?, Jo de fick lite mer betalt än vi som inte 
orkade lika mycket. En av dem som orkade var Israel Molin, han som bar flaggstången. Det 
berättades att han tog mest med smide av alla och dessutom avlastade han sina två välväxta 
söner med att bära deras tyngsta saker som t.ex. deras mjölkhämtare.  
  
VÅRA NÄRMASTE GRANNAR 
 
Från Ljungå räknat kommer först Hjalmar Engmans, inte torpare eller arrendator, utan de 
hade egen skogsfastighet, som bolaget inte hade lyckats köpa ut. Hjalmar Engmans var inte 
stort, så därför var även de beroende av bolaget för sin inkomst. I Harbäcken, som gården 
kallades, var det alltid timmerdrivningar på vintern. Jag bodde själv en vinter i 
Harbäckskojan, den vinter där jag var med om en drivning i Käringberget, som jag har nämnt 
om tidigare i skriften.  
 
BJÖRNBÄCKEN 
 
Därifrån minns man inte så mycket. Den jag minns mest var Nisse Näsberg. Han hade ett 
långt, svart skägg och var ständigt mörkt klädd och med en stor svart hatt. Han påminde 
mycket om en israelisk judisk präst. Någon gång följde jag med min mor dit. Där var det, 
upplevde jag, alltid sommar, Där fanns det alltid bär på buskarna som man fick plocka av.                                    
 
NÄSBERGS 
 
I Näsbergs bodde nog de snällaste människorna på orten, Tönnis, Teodor, Greta och Sigrid. 
Övriga syskon var utflugna. Deras föräldrar Anna och Nisse minns jag lite av. Anna var hon 
som kavlade tunnbrödsdegen till vad vi kallade "risker". Nisse, eller hans rätta namn Nils, 
drabbades de sista åren av demens, som det heter idag. Då hette det "omagadömme", inget 
vackert ord men innehållet är det samma.  



 17 

 
LINDGRENS 
 
Lindgrens, som tidigare var Häggkvists (se tidigare Häggkvist) är den plats min farmor 
härstammade ifrån. Mitt minne från Lindgrens var främst att både Lars och Algot hade 
motorcyklar, Lars en HD, en sådan med ett jättestort styre, stor sadel och ett tuff-tuff läte som 
en gammal fiskebåt. Algot hade en NSU en modernare cykel med andra kvalifikationer för 
oss pojkar. Lars och Algot hade en bror som hette Viliam, som i dagligt tal kallades Vile. Vile 
var i viss mån förståndshandikappad vilken gjorde att han med det, blev den i byn som roade 
oss unga, men också han tyckte det var roligt. Flickorna var fyra stycken där tre av dem blev 
välartade, utom den fjärde, Adina, som även hon blev i viss mån handikappad. Jag minns att 
det var hon som ensam skötte ladugården och jag minns även henne sittande i sin kammare 
och sjunga. Alla vi som hörde henne, förvånades över hennes vackra sångröst. Sedan fanns 
det andra händelser som då uppmärksammades som t.ex då hon ibland ertappades med att 
sitta och mumla något om då hon räddade två pojkar från att drunkna någonstans mellan 
Loviken och Moan. Enligt de äldre så var det sant.  
  
 
JONAS NORMANS kallades storjonas 
 
Storjonas åkte alltid i trilla eller på vintern släde efter en häst som man sa var en 
"glapphingst", ett hankön som de ska ha halvt misslyckats med vid kastreringen. Glapphingst 
är en häst som varken är det ena eller det andra och därför till förtret för stoägarna i byn. Jag 
minns när någon av oss med t.ex. vår Lona mötte den där glapphingsten då var det bara att så 
snabbt som möjligt komma ifrån denne. 
 
Storjonas var damernas gunstling. Storjonas kunde, till skillnad från andra hårt arbetsamma 
gubbar i byn, när som helst fiska upp en gottstrut ur fickan och bjuda damerna på en karamell. 
Storjonas kunde dessutom erbjuda byns damer fina underkläder m.m. från Åhlen & Holms 
katalog som han var ombud för.  
     
LILLJONAS 
 
Lilljonas var den helt motsatta typen jämfört med Stor-jonas. Han hade starka 
vänstersympatier och en god förmåga att diskutera politik, vilket gjorde att en del nästan såg 
honom som en revolutionär. På gården bodde också en bror till Lilljonas som hette Olle och 
var byns skomakare.     
 
LOVIKEN 
 
Loviken var en grannby vi ungdomar hade mycket gemensamt med dels för att vi gick i deras 
skola där fram till 1935 och dels för att vi våra kompisar där. Därefter flyttades vi till Ljungå 
skola, som var på rätt sida om länsgränsen enligt myndigheterna. Den åtgärden var lite 
förvånande med tanke på att vi till Loviken fick traska våra tre km som inte kostade samhället 
någonting. Till Ljungå fick vi åka skolskjuts, taxi sju km, som säkert kostade en hel del. 
 
I Loviken fanns det åtta gårdar och en skola. Skolan var en s.k. b2-skola med tre klasser och 
intagning vartannat år samt samma lärare i alla klasser. Någon barnbespisning fanns 
naturligtvis inte då i början av 30-talet, utan vi fick ta med oss en hårdmacka med t.ex. sötost 
som pålägg och lite mjölk. Sötost gjordes av sötmjölk och ostlöpe med lite kanel och socker. 
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Av vasslan gjordes sedan något som kallades "mösegröt". Man rörde i vasslan lite mjöl och 
lite annat, kanske kryddor, kokade detta till en fast gröt som sedan skars upp till 
smörgåspålägg.  
 

 
 
 
FLOTTNINGEN på HOLMSJÖN 
 
Timmerflottningen på Gimån började redan på 1800-talet med forsränning och med 
påskjutning vid lugnare vatten (sel). Över sjöarna, som var långa, varpades timret med 
spelflottor. På dem fanns det även bostad för flottarna. På spelflotten fanns det en vandring 
som bestod av en stående grov stock, som kallades hora. På den rullades den så kallade 
varplinan upp av flottarna. Att gå med vandringen, runt horan, hela dagarna var ett styvt jobb, 
isynnerhet när det var motvind. Varplinan var av tvinnad hampa och stål för att den skulle 
vara smidig. Mellan cirka var 1000:de meter fanns det en moring, en stock som var förankrad 
i botten med en stor sten. Till den rodde man ut varplinan med en båt som kallades speleka 
och där fäste man, linan sedan var det bara för flottarna att gå runt horan tills nästa speletapp. 
Bommen, även kallad läns eller flotte, var den som spelflotten varpade in och den kunde 
innehålla 30 000 – 60 000 stockar. 
   
I början på 1900-talet började man ersätta spelflotten med ångbåtar och senare även båtar för 
råoljedrift med s.k. tändkulemotorer. Då behövdes inte spelekorna längre för då gick 
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varpbåten, som också var bogserare, själv fram till moringen och kunde dessutom bogsera 
länsen om det behövdes. Vilken avlastning, 6 - 8 man, ersattes av en ångbåt på ca 70- hästars 
motordrivet fartyg som hade bara tre gubbar ombord. 
 
Vi som bodde i Örsviken vid Holmsjön bär fortfarande med oss minnen från den tiden, 
minnen om varma och ljusa nätter, minnen som hörde ihop med Lars och Holms dova 
dunkande ute på vår vik isynnerhet på nätterna. Vi glömmer hellre aldrig när båtarna, på 
lätten, för full maskin gick tillbaka för att hämta ny last. Det var oftast mest på dagen. Då 
passade vi på att bada och surfa på vårt sätt. 
  
Nere vid Sandnäset var det trångt för dessa stora länsar som Lars och Holm kom med. Det tog 
ibland upp till en timme för dem att komma igenom där vilket helt stoppade upp den 
sparsamma trafiken men gav färjkarlen lite ledighet istället. Färjkarlen jobbade dygnet runt 
sju dar i veckan. Nästa stopp för Lars och Holm var vid Gimåfors. Där var tidigare en fors, 
därav namnet. 
 
1943 byggdes Grönsta kraftverk och då reglerades Holmsjön och Leringen till samma nivå. 
Leringen höjdes vid uppdämning på hösten med 9 meter och Holmsjön med 2,5 m och på så 
sätt försvann forsen. Timret från Holmsjön till Leringen fick då ett naturligt stopp på grund av 
att det bara var en smal kanal där. Fiffiga tekniker löste problemet med att placera ut 
konstgjorda, motordrivna strömbildare vid kanalen som fick timret att flyta ut i Leringen, där 
en ny läns tog vid. Nedanför Gimåfors fanns ångbåten Leringen, som på samma sätt varpade 
timret och bogserade det vidare ner till Leringshuvudet. 
  
RUMPAN 
 
Rumpan kallades färden för de sista stockarnas resa från skogen till kusten för året. 
För flottarna var det kanske lite av fest efter en slitsam sommar, men för oss var det med viss 
saknad, för med rumpan försvann en del av sommaren också för oss. Rumpan föregicks av 
landrensning. 
 

   
 
Ångbåten Lars 
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Den tidigare nämnda spelflotten kom efter timmerbåtarnas intåg att bli överflödig för deras 
tidigare tjänst men mycket lämplig för landränsning. Timret som under vintern hade körts ut 
på vår sjö försågs med läns eller bom och kallades för "kimp". Dessa kimpar hämtades av 
Lars eller Holm under försommaren och bogserades till Gimåforssläppet. Liksom tidigare, 
användes även nu spelflotten som koja för övernattning. Det var praktiskt för dem som inte 
kunde cykla hem varje kväll. Den var även bra som raststuga och regnskydd ibland.  
 
Landränsningslaget bestod vanligtvis av 4-5 man varav en var på flotten. Den som var på 
flotten rodde med spelekan ut varpen och draggen så att spelflotten kunde spela in varpen. 
Den ena varpänden fästes direkt i spelflotten, den andra i en fastspänd stock som gick in mot 
stranden där 2-4 man sköt ut stockarna (utstickare) så att de kom in i länsen. På senare tid 
bytte man ut stocken, som höll länsen efter stranden, mot en liten motordriven stålbåt som 
man kallade "pjäxen". Vi smågrabbar ställde gärna upp och hjälpte till med utstickningen när 
landränsningen kom förbi vårt hem. Vi visste ju att så smånigom skulle vi ersätta dessa 
otroligt skickliga flottare i deras arbete. De kunde verkligen hantera båtshaken. Vi såg hur de 
med enhandsfattning på sin båtshake, som var mellan 4 till 5 m lång, med lätthet kunde pricka 
toppänden på en stock som kunde vara bara 4-5 cm i diameter. Naturligtvis ville vi bli som 
dem en vacker dag så därför var vi gärna med och hjälpte till.  
 
FISKET 
 
Holmsjön var fiskrik fram till att Vattenfall började reglera den. Regleringen började 1946 i 
samband med att Grönsta kraftverk byggdes. Före regleringen kunde fisken från Holmsjön gå 
upp via bäckar till små sjöar och tjärnar för att leka. Detta upphörde nästan helt i många 
bäckar efter att Holmsjön började regleras. Regleringen omfattades av höjning med ca 1 m 
från tidigare normalläge till över ca 4 m sänkning. Vattenfall ersatte visserligen markägarna 
för minskad fiskbestånd och för erosionskador som uppstod på stränder m.m. Dessa pengar 
skulle användas till att förbättra fisket och att stoppa strandskador, men som vanligt - pengar i 
fickan är alltid bäst - vilket naturligtvis medförde att det blev ganska lite för fiske och 
strandskoning. 
 
Holmsjön är fortfarande en mycket idealisk sjö för rekreation och fritid. Tack vare, eller på 
grund av urbanisering så finns det idag fortfarande mycket fina strandnära torp och villor att 
köpa billigt där, ställen som, trots kriser och annat, alltid kommer att behålla sitt värde. Tänk 
er en tre mil lång sjö där fisket nästan är fritt, utom Sandnäset tror jag, f.d färjestället, där det 
på våren lär vara lätt att få de stora bumlingarna. 
 
Fisket och jakten runt Holmsjön har nog tidigare varit en vikig del för överlevnaden. Utan 
dessa tror jag inte att de små byarna runt sjön skulle ha utvecklad sig till var de är idag. 
Hos oss, för min generation, var fisket naturligtvis inte det viktigaste för vår överlevnad. Men 
ändå, på våren under lektiden var det ett verkligt fiskeldorado i Örsviksbäcken, den bäck som 
gick alldeles förbi mitt hem och upp till Örsvikstjärn. Det var vi pojkar och katten som 
ivrigast fiskade där. Bäcken gav oss all den fisk vi behövde och mer därtill under en kort tid 
på försommaren, isynnerhet på våren när de gick upp till tjärnen för att leka. Vi satte ut en 
mjärde av ståltråd med stora maskor längs ned i bäcken där vi tog de största fiskarna. Lite 
längre upp satte vi ut nästa med lite mindre maskor, där vi stängde av sidorna och på så sätt 
tog all fisk som skulle fram. Vi gallrade ut de största och släppte resten så att de kunde simma 
vidare. Katten såg vi sällan till sommartid för han, vi hade alltid en hankatt, som alltid hette 
"Murre" var jämt ute på jakt. Men när vi gick ner för att vittja mjärdarna så kom Murre 
springande för att delta i vittjandet, men Murre tog alltid sina fiskar själv utan vår medverkan. 
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Efter sjöregleringen upphörde denna typ av bäckfiske helt.   
 
AVBROTT i VARDAGEN 
         
Före kriget var det vanligt att vi besöktes av hantverkare, gårdfarihandlare (nasare), lodare 
och tattare. Det var alltid ett skojigt avbrott i vardagen. Dessa, isynnerhet hantverkarna, var 
viktiga för landsbygden, för de var oftast skickliga i sitt yrke. Repslagaren såg till att vi hade 
tömmar till våra hästar, kopparslagaren förtennade våra koppar- och zinkkärl, korgmakaren 
kom med sin häst och vagn med ett stort lass korgar och hökontar m.m. Nasaren oftast med 
två stora kappsäckar fullpackat med varor främst varor för husmor, döttrar och pigor för de 
var troligtvis de bästa kunderna, men även hushållssaker hade han med sig i sina stora och 
välfyllda kappsäckar. 
  
Lodarna var de mest intressanta vagabonderna, mycket därför att de hade nästan alltid en 
fängslande bakgrund att berätta om. Allt var säkert inte sant, men vad gjorde det, för oss var 
det sanning. De kunde t.ex berätta om att de hade studerat, men av olika anledningar hade 
kommit fel i samhället. En del troddes tala sanning. De nöjde sig ofta med ett mål mat och en 
sängplats i något uthus, för de var ju inte överdrivit bortskämda i sitt boende. Tattarna 
däremot var inte lika välkomna mycket på grund av deras påflugenhet. De kom oftast efter 
häst och vagn och hade en stor familj. De var alltid krävande och påträngande i sitt sätt att 
umgås med oss på landsbygden. De kunde begära, utan motsägelse, plats för deras häst och 
vagn och tak över huvudet för deras stora familj. Deras husmor kunde sedan komma in i köket 
och låtsats be om plats vid spisen för att koka mat. Detta påminde ofta om, hon som kokade 
soppa på en spik, för hon saknade nästan allt hon behövde för sin matlagning. 
 
Ett annat trevligt inslag i vardagen var när positivhalaren med sin kanariefågel kom. Fågeln 
kunde, för bara 10 öre, plocka upp ett kort ur lådan och räcka fram till oss. Kortet talade om 
hur ens framtid skulle bli allt under det att positivhalaren vevade på sitt positiv och fick fram 
smäktande toner för att ytterligare höja stämningen hos oss.                                                                                                                                               
 
SKOGEN 
 
Förr i tiden, i mitten av 1800-talet och en tid framåt befolkades landsbygden mest av bönder, 
torpare, drängar och pigor och naturligtvis av prästen som betraktades som ortens överhuvud 
och som tillsammans med några storbönder innehade ortens förtroendeposter. Byskolorna 
började bli vanliga och de blev oftast en bra samlingsplats för byns befolkning. Frireligiösa 
sekter dök upp allt mer, något som inte alltid var så populärt. Dels inkräktade de på den 
svenska kyrkans verksamhet och dels så hade de ofta en stor förmåga att fånga upp byns 
tanter, som i sin tur av mannen krävde nykterhet något som inte heller alltid var populärt. 
 
De stora bönderna kunde, mycket tack vare billig arbetskraft, göra stora pengar när de sålde 
mjölk-, slakt- och jordbruksprodukter till tätorterna. En pigas lön var naturligtvis väldigt låg 
på den tiden, 5-10 kr i mån. samt mat och husrum, ett kläde och ett par skor om året och ledig 
halv söndag i veckan. Drängen hade lite mer, cirka 20-30 i månaden men i övrigt ungefär lika 
som pigan.  
  
Torparen, oftast en f.d. dräng, vars ställning i byn var nästan att jämföra med drängens. Hans 
lilla åkerlapp räckte inte alls till att föda deras vanligtvis stora familj utan han var oftast 
tvungen att dagsverka hos bonden, troligtvis den bonde som han tidigare hade köpt sitt torp av 
och förbundit sig att göra dagsverken hos som delvis ersättning för torpet. Även hans hustru 
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kunde ingå i avtalet, det kunde innebära att hon hade mjölkplikt åt bonden. På det lilla 
skogsskiftet som ingick i torpet kunde de bara ta ut till vedbrand och lite husbehovsvirke, 
resten fick ruttna ner.  
 
Dåtidens start i vuxenlivet för de som skulle bilda familj och sätta bo var inte så lätt alla 
gånger. De som kom från torpställen och även de som kom från förhållanden liknande 
dåtidens statarsystem i södra Sverige, hade nästan som enda möjlighet att fortsätta i sina 
föräldrars fotspår. Visst hade torparnas och småböndernas skogsskiften ett värde, men på den 
tiden inte stort, bara för vedbrand och lite husbehovsvirke. Men så i andra hälften av 1800-
talet började det hända saker som så småningom nästan helt skulle förändra bondesamhället. 
Det började med att det kom uppköpare från kusten som var smarta och kunde betala bra för 
både hemman och torp. Bönderna och torparna kunde göra sig skuldfria och dessutom erbjöds 
de arbete i skogen och i flottningen. De skulle få bo kvar på sina ställen så länge de ville mot 
ett litet arrende. De skulle även få ta vedbrand och det virke de behövde för egen del och de 
skulle få tjäna mer än tidigare få och bruka jorden som förut.  
                
Många, om inte de flesta slog till direkt. För torparna blev slitet i stort sett detsamma som 
tidigare men de slapp åtminstone jobba som dräng åt en rik, snål och elak bonde, eller att vara 
beroende av bonden för att få bo kvar på torpet. Även en del av storbönderna sålde sina 
hemman och fick naturligtvis bra betalt så att de kunde leva gott och slippa bråka med torpare 
och drängar i fortsättningen. Det inre av landsbygden i Norrland förändrades ganska radikalt 
bara på några decennier från att ha varit enbart jordbrukssamhällen till att nästan helt ha tagits 
över av skogsindustrin. 
  
Varför lät vi skogsbolagen köpa ut oss så lätt? Titta vad de tjänar pengar på oss! Tänk om vi 
inte hade sålt ändå? Då hade vi kanske kunnat leva på vår skog i dag, i stället för att slava åt 
bolaget som lurade oss att sälja för billigt. Varför gjorde inte jag som grannen, han som inte 
sålde, han som utpekades som en tjurskalle och nästan som dum i huvudet för att han inte 
sålde. Han kanske inte var så dum ändå. Så kunde det låta i byarna senare i tiden. 
 
Hur gick det för alla dessa "trevliga" uppköpare, de som lyckades övertala oss? Jo de blev 
sedan höga chefer för skogsförvaltningarna som bildades och för deras stora fabriker och 
sågverk som byggdes upp nere vid kusten. 
     
Baggböleriet, som hade sitt ursprung från Västerbotten, har nog också haft sin inverkan på 
utvecklingen, kanske t.o.m. positivt. Hade inte skogsbolagen gått fram på de sätt de gjorde, att 
t.ex. med ojusta metoder köpa in både små och stora skogar och även avverka på annans skog 
utan att någon kunde sättas dit för det, då hade det nog sett annorlunda ut idag. 
 
Men är inte det här lite av "columbi ägg"? Jo men det var vi som gjorde det! 
Hade inte skogsbolagen kommit så hade säkert de små och stora skogsägarna så småningom 
kunnat enas om samma utveckling. Men det hade skett i mycket makligare takt och med 
många stridigheter inte minst på grund av avsaknad av kunskap och erfarenhet av att 
samarbeta mot gemensamma mål.   
 
   


