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Bäste läsare! 
  
Det har blivit en tradition att hembygdsföreningens årsskrift kommer ut när vår bygd är som 
allra vackrast i den sköna försommaren. Åren rinner undan fort och det här är den tjugofemte 
årgången av årsskriften som du nu håller i din hand. Vi har genom åren fått många bevis på att 
det är en uppskattad skrift och vi hoppas även i fortsättningen kunna ge den ett intressant 
innehåll med berättelser och intervjuer om bygd och människor med anknytning till Holm. 
 
I år tänkte vi införa en liten nyordning genom att utöver de vanliga inslagen med artiklar och 
intervjuer också berätta något om vad vi arbetar med i föreningen just nu. 
 
Föreningen har i ett avtal med SCA åtagit sig att vårda och underhålla området med 
industriminnen efter ån i Österström. Det innebär löpande arbete med städning, gräsklippning 
och röjning av sly. I början av maj var vi ett antal personer som hjälptes åt att vårstäda 
området.  
 
Ett betydligt större projekt är att försöka rädda Fagervikssågen från att helt förfalla. De 
betongplintar som sågen vilar på har börjat ge vika och om inget görs riskerar byggnaden att 
ramla ut i ån. Dessutom behöver taket läggas om då det gamla spåntaket börjat läcka. 
Föreningen har tagit kontakt med länsstyrelsen som varit på besök och gjort en första 
inspektion över vad som behöver göras för att detta värdefulla industriminne ska kunna räddas 
undan förgängelsen. 
 
Ett annat bevarandeprojekt som vi har varit i kontakt med länsstyrelsen om är kraftverket i 
Navarån. Det är en unik anläggning från elkraftens barndom i Holm som vi anser är väl värd 
att bevara.  
 
En överenskommelse har träffats med Visit Sundsvall om att de ska sköta all bokning av 
stugorna i Storstenssjöbodarna. Därmed får vi hjälp med både marknadsföring och 
administration och vi tror att det ska leda till att allt fler upptäcker möjligheten till 
övernattning på en gammal fäbodvall i en lugn och skön natur.    
 
En viktig händelse är året hembygdsdag! Den inträffar alltid första söndagen i juli. 
 
Därför hälsas alla hjärtligt välkomna till Storstensjöbodarna och till årets Hembygdsdag den 3 
juli kl 10.30  
 
På programmet står som vanligt gudstjänst. 
 
Dessutom kommer Katarina Larsson att medverka med sång under gudstjänsten och även 
efter då hon också har lovat att bjuda på kulning från fäbodvallen.  
 
Vi önskar alla holmbor, gamla, nya, utflyttade, hemflyttade, sommarboende, tillfälliga gäster 
och alla andra som har sitt hjärta i Holm en skön och härlig sommar!   
 
För Holms hembygdsförening 
 
Göran Loviken 
Ordförande 
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Anna-Greta Sikström, född Edin, berättar om sin familj och sin uppväxt i 
Loviken. 
Upptecknat av Holger Sahlin och Lars Erik Wikholm på Sandnäset, den 26 juli 2010. 
 
Familjen Edin 
Min pappa kom ifrån Örsviken. Han var född på Hälla där farmor och farfar bodde. Jag var 
ofta hos dom som barn. Min mamma kom ifrån Loviken. Hon var född Modin på det ställe 
som ligger längst väst i byn där Roland Näsberg nu bor. Jag minns både min mormor och 
morfar fast jag var liten då. Men morfar dog tidigt. Min mamma hette Linda och pappa hette 
Henning. 
  

 
Förlovningsbild på Anna-Gretas föräldrar 
 
Dom bodde först på Gimåfors i ett kapell som låg där Bertil Larsson har stuga nu. Kapellet 
brann upp 1928. Efter branden hade familjen bara kläderna som dom gick och stod i. Sex av 
mina äldre bröder är födda på Gimåfors. Efter branden flyttade familjen till ett arrendeställe i 
Loviken som ägdes av Vifstavarvsbolaget. Där fick dom två pojkar till och så föddes jag 
1933.  
 
Vi föddes hemma allihop, förutom dom två yngsta, Alvar och Gun. Dom föddes på BB. Det 
var ju lite märkvärdigt när jag föddes. Dom hade åtta pojkar förut och så kom det äntligen en 
flicka. Och så fick dom sedan syster Gun och Alvar på slutet. Så vi blev elva syskon. Pojkarna 
bodde hemma länge och högg och körde i skogen. Dom var nog hemma allihop tills dom var 
över tjugo år. Vi hade fyra hästar och så hade vi kor, kalvar, grisar och höns. Allting var 
omodernt. Jag förstår inte hur pappa och mamma orkade. Jag har tänkt på det mycket när jag 
blev äldre och började förstå och tänkte efter hur dom hade det. 
 
Barndomshemmet i Loviken 
Vi hade det där jordbruket länge och det var mycket som var jobbigt. Vi barn fick hjälpa till 
med det vi kunde, t ex bära in vatten. Vi hade en kopparkruka innanför dörren, en 
hundraliters, som vi skulle se till att det jämnt fanns vatten i. Vi bar in vatten innan vi gick till 
skolan och sedan när vi kom hem. Även till lagårn skulle vi bära vatten. Där fanns det en 
bassäng som vi skulle fylla med vatten. Brunnen fanns bortanför lagårn. 
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Barndomshemmet i Loviken 
 
När jag gick i de lägre klasserna började vi senare på morgonen och då fick jag dra 
mjölkseparatorn och diska innan jag gick till skolan. En gång gick jag ifrån det där. Vi var 
några som hade bestämt att vi skulle gå tidigare till skolan för att leka. Men det dröjde inte 
lång stund så kom en bror till mig och sa: ”Det är bara att gå hem och göra bort hä du ska 
innan du går till skolan.” Så jag fick gå hem och dra separatorn och diska och laga frukost. På 
slåttern var jag med ibland och räfsade hö, men för det mesta så fick jag gå ut med kaffe till 
de andra och se till att svagdricksflaskan fanns vid hässjan. På den tiden hade pappa både 
Hälla på Sandnäset och Loviken som han brukade. Så vi slog på Hälla också. Det var 
jätteroligt att vara på Hälla på slåttern för då levde ju farmor och farfar fortfarande.  
 
Pappa jobbade inte i skogen vad jag minns. Han hade varit sjuk och hade haft en ganska svår 
hjärtsjukdom då han var ung. Men på den tiden fanns det en präst i Indal som var homeopat. 
Pappa berättade att det var den medicin som han fick av honom som gjorde att han blev så 
pass som han var. Så det var den som botade honom. Det var då som pappa började läsa 
ögondiagnostik och lära sig homeopati. Sedan jobbade han med det. Folk kom till honom och 
ville ha hjälp på olika sätt. Samtidigt hade vi både posten och växeln för Gimåfors, Vike, 
Sandnäset och Loviken. Den där växeln fick vi barn sitta och passa ibland. 
 
Pappa och mamma bestämde att allt eftersom pojkarna växte upp så skulle dom det första året 
efter skolan vara hemma och hjälpa till med lagårn och innegöra. Det var t. ex. hö som skulle 
bäras i konten från ladorna till lagårn på vintern. Vi tvättade i sjön minns jag. Det gick ju inte 
att tvätta på vintern så det var på våren vi fick tvätta i flera dagar. Jag var inte mer än nio år 
när jag stod nere vid sjön i tre dagar och hjälpte mamma att tvätta. Vi gnuggade tvätten för 
hand och sköljde strumpor, vadmalsbyxor och underkläder. Så mycket sänglinne var det inte 
på den tiden. Vi hade halmmadrasser som vi låg på.  Mats och jag låg skafötters i kökssoffan. 
Där låg vi på kvällarna och såg på när mamma stökade. Ibland bakade hon bullar på 
kvällarna.  
 
Det var roligt att ha växeln och posten. Man kom från byn och hämtade posten varje kväll och 
då stannande man alltid och pratade en stund. Mamma var väldigt gästvänlig. Till fettisdan t. 
ex. brukade hon baka semlor till alla ungdomar som ville fick komma. Vi åkte spark som vi 
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satte ihop till långrep och vi klädde ut oss till fettisdagsgubbar. Vi gick runt i byn, t ex till 
Sätterbergs och Jonssons med semlor och tomtebrus som fanns på den tiden. Vi fick en slant 
någon gång, t ex en tvåöring eller femöring. Olga Jonsson bakade kakor och sålde. Ibland 
gick jag till henne och köpte en kubb eller kaka för den där slanten. Söderbergs hade vi bra 
kontakt med. En gång visade Britta kort som hon hade. Då såg jag ett fotografi på ett 
jättestiligt par. Jag frågade vilka det var. Då svarade hon: ”Det är din mamma och pappa när 
dom förlovade sig.” Jag hade inte sett något sådant kort tidigare för alla mammas och pappas 
kort brann ju upp när dom bodde på Gimåfors. Jag sa, men det här kortet måste jag få för det 
finns inget sånt här hemma. Så jag fick det där kortet och i smyg så skickade jag iväg det och 
gjorde en förstoring på det. En dag kom ett paket på posten. Då sa mamma, vad ha du skrivit 
efter nu då. Jaa, sa jag, du ska få se. Och hon blev så chockad. Hon började grina. Men var i 
fridens dagar har du fått tag i det här, sa hon. Det här vill jag ju ha, sa hon. Du ska få ha det 
där, sa jag. Så länge ni lever ska ni få ha det där, men sen är de mina. Nu har jag det jämt uppe 
på väggen. 
 

Bröderna Edin på skogsarbete 
 
Pojkarna var i skogen en gång och hittade en älgkalv som var skadad. Mamman hade lämnat 
den. Den hade skadat ett ben. Dom tog med sig kalven hem. Jag var två eller kanske två och 
halvt år den sommaren. Den älgkalven lekte jag med precis som med en hund. Den följde mig 
precis överallt. Om jag for in i köket och jag sprang runt köksbordet kom han efter och sen 
sprang vi ut igen. Jag har ett kort där jag sitter på backen och kalven ligger bredvid med 
huvudet i mitt knä. Det blev ett sånt liv omkring det där så varenda turist som for förbi skulle 
in och se älgkalven.  Vi hade den i vinterlagårn under sommaren och så hade dom byggt ett 
högt trästängsel där han var på nätterna. Men på dagarna gick han fri och vi lekte han och jag. 
Han var som en kompis fast jag var så liten. Jag har också ett kort där pappa sitter på en stol 
och matar älgkalven med en nappflaska. Vi hade kvar den under våren och hela sommaren. 
Men när hösten kom så var dom lite brydd hur dom skulle göra när det var dags att ta in korna 
till vinterlagårn. Då blev det bestämt att kalven skulle säljas till Furuviksparken. Dom byggde 
en trälåda där kalven skulle rymmas. Axel Modin som hade taxi skulle svara för transporten. 
Kalven, som hette Jocke, blev kvar i Furuvik i sjutton år.  Jag minns att jag grina när dom for 
iväg med den. 
 
Vi hade en bagarstuga där mamma bakade höst och vår. Hon lejde Emma Näslin som hjälp i 
baket. Hon bodde strax väster om Örsviken. Tre dagar stod dom i bagarstugan och bakade 
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tunnbröd. Jag hade jättedålig sångröst när jag var liten, men jag skulle ändå jämt gå omkring 
och sjunga.  Jag tror jag hade C i sång i skolan de första åren. Mina bröder kunde vara lite 
stygga ibland. Dom sa åt mig en gång när mamma bakade att jag skulle ta en degklump och 
den största kolbit som jag kunde hitta och lura in den i degklumpen och sedan äta upp den. Då 
skulle jag få en jättefin sångröst, sa dom. Jag var ju så dum så jag gjorde det. Dom retade mig 
för detta sedan. Jag tror inte jag fick någon bättre sångröst. Men det är ju så med sångröster att 
sjunger man inte så får man heller inte någon sångröst. Så när jag slutade skolan hade jag AB 
i sång. 
 

 
Pappa Henning matar älgkalven 
 
Vårat hus var jättestort. Ett av rummen var nio gånger sju meter och hade fyra fönster. Det 
hade dom inte råd att göra något finrum av med möbler och allt. Det användes egentligen bara 
på sommaren. En dag kom det två karlar och ville prata med mamma. De frågade om hon 
kunde tänka sig att ta tretton gubbar på helinackordering för dom skulle bygga en kraftledning 
från Sillre och som skulle gå över Loviken. Arbetet skulle pågå hela vintern fram till 
sommaren. Pappa och mamma bestämde sig för att säga ja och att dom skulle leja en piga som 
skulle hjälpa mamma. Pigan som dom lejde hette Vilma Högberg och kom från Djupröra.  
 
Kraftbolaget flyttade in våningssängar i det här stora rummet och ett långbord där gubbarna 
skulle sitta och äta. Dom skulle ha frukost klockan sju på morron och en värmeflaska med mat 
med sig på dan och så kornmjölsgröt eller något annat på kvällen. Då ska man komma ihåg att 
det var omodernt, inget vatten inne och bara en järnspis att laga maten på. Mamma la sig 
aldrig förrän klockan elva på kvällen och steg upp halvfyra på morron för att hinna göra i 
ordning frukost och matsäck innan dom skulle ge sig iväg. När de slutade på våren var det en 
av gubbarna som frågade om han fick bo kvar över sommaren för han hade inget arbete. Han 
hette Olofsson. Han skickade efter bilder som han ramade in och gick och sålde. På så sätt 
fick han litet pengar så han kunde betala för maten. 
 
Jag hade en bror, Arthur, som råkade ut för en bilolycka. På den tiden var det grindar på 
vägen upp till Per Adolfs som vi sa. Arthur följde med grusbilarna för öppna och stänga de 
där grindarna. När han hoppade ut en gång så hamnade han under ett av lastbilshjulen och 
blev skadad i bäckenet. Han var nio år då det hände. När han var tjugoett år hamnade han på 
sjukhuset i Sundsvall för han hade spelat fotboll och brutit nyckelbenet. Då började man att 
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prata om den gamla skadan och om man kunde göra något åt den. Man bestämde sig för att 
försöka.  
 
Dom opererade och opererade. När han var tjugoåtta år hade han legat på operationsbordet 
tjugosju gånger utan att han blev bättre. Det blev bara fler komplikationer till den gamla 
skadan. Det är inga av oss syskon som har studerat vad jag vet utom min yngsta syster och 
bror. Dom har båda tagit realexamen. Alvar har byggt på med sång och musik. Han är 
musiklärare och sångare. Han undervisar också i talpedagogik. Nu är han sjuttio år så nu ska 
han sluta.  
 
Vi hade en mycket fin barndom och uppväxt. Vi var många barn vår familj och i Anton 
Norlings och Jonas Norlings var det också många barn. Så det fanns alltid lekkamrater. Min 
bror Mats var specialist på att ordna fester och tävlingar så det var alltid någonting på gång. 
Han fortsatte att ordna fester och olika aktiviteter hela livet. Han har bott i Kalmar där han har 
suttit i landstingsstyrelsen i 43 år. Där har han samlat pengar och ordnat fester för bl a gamla.  
Han har t o m ordnat surströmmingsfester på gatan där.  
 
Det var alla möjliga människor som kom hem till oss. Jag glömmer aldrig när en av pojkarna i 
byn kom hem till oss och satte sig på soffan. Efter en stund frågade mamma: Är det något 
särskilt du vill? Nä, sa han, jag ville bara höra vad som talas.   
 
Ibland kom det gubbar som gick efter vägen, luffare alltså. Jag minns att jag var hemma en 
kväll och var barnvakt för mina småsyskon för pappa och mamma var borta någonstans. På 
den tiden hade vi bara karbidlampor och fotogenlampor så det var ju inte så ljust. Då kom det 
en luffare och funderade om han kunde få ligga på höskullen på natten. Jag sa att jag inte 
kunde lova det utan han fick vänta till mina föräldrar kom hem. Det är ingen fara med det, sa 
han.  Jag var ju snäll och gick till skafferiet för att bre några smörgåsar för att ge honom fika. 
Det var hårt bröd, tunnbröd och hemsmör. Mina två småsyskon sov i kökssoffan. Då sa han: 
”Snälla du, skrapa inte så hårt på brödet så barnen vaknar.”  
 
En annan gång kom en zigenarfamilj. Först var det bara gubben som kom in och frågade om 
de fick ligga på hövinden en natt. Men innan det var färdigt så var dom elva stycken. Dom 
andra hade stått på vägen och väntat och mamma hon var snäll så hon lovade att dom skulle få 
stanna. Dom blev kvar en hel vecka. Dom kokade maten i värmaren. Och dom kokade vatten 
och tvättade kläder och dom grejade på där. Men när dom for så hade dom stökat bort ganska 
väl, så mamma sa att det var inga problem. Hon var väldigt öppen för sådana människor 
också.  
 
Första året jag fick julklapp var jag nio år. Då hade pappa vunnit 5000 kronor på en 
penninglott. Mats och jag fick ett par skidor. Annars så fick vi nån godbit eller tablettask till 
jul. För dom hade inte råd med något annat. Men mat fanns det. Vi var aldrig utan mat. Vi 
hade mycket roligt med de nya skidorna. Vi startade på källarbacken och åkte ned mot sjön 
och där hade vi gjort ett hopp. Det var den enda leksak som jag fick, vad jag vet. Man var så 
glad när dom for och skulle julhandla för då visste man att dom skulle ha med sig någon 
godbit till oss barn. När bananerna kom, så skulle man få köpa tre bananer per barn. Men om 
det var nån som inte ville ha bananer så kunde vi andra få flera. 
 
Skoltiden 
Vi gick på skolan i Loviken de flesta av oss. Skolan låg nere i backen mot sjön, så man hörde 
när det ringde in. Man behövde inte gå dit i förväg. En gång var vi tre stycken flickor, Elisabet 
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Norling, Lisbet Nordell och jag som bestämde oss för att det skulle vara roligt att se vad som 
hände om vi kom för sent till skolan en dag när vi bodde så nära uppe i backen. Så vi satt kvar 
inne hos mig när det ringde in. Vi väntade ett tag innan vi gick och knackade på i skolan. Jag 
sa att nu ska vi vara artiga och niga och hälsa god morgon och be om ursäkt för att vi kommit 
för sent. När vi kom in och jag hållit talan, säger fröken: Jaha, och av vilken anledning 
kommer ni för sent? Då svarade jag att det var bara för att vi tyckte att det skulle vara roligt 
att se vad som hände om vi kom för sent en gång. Jaha, sa fröken, och sedan var det inte mer 
prat om det. Men sedan när vi fick betyget på våren så stod i det att vi hade kommit för sent 
en gång av ogiltig anledning. Lärarinnan hette Irma Åkerlund. 
 

 
Anna-Greta vid sin sommarstuga på Hälla i Örsviken sommaren 2009 
 
Pojkarna var inte så snälla med oss flickor alla gånger. En gång bar dom oss tre flickor upp på 
skoltaket och sen kastade om isknulan på oss där vi satt. En annan gång gjorde dom en 
jättestor snöhög och så gjorde dom ett hål och drog in oss i det där hålet och sedan slog dom 
ner snön så snöhögen föll ner över oss. Det var ju bara ett under att vi inte kvamne där inne. 
En gång när vi hade haft julfest bar dom ut julgranen och så la dom den över oss och slog på 
den när vi låg under. Dom sa att vi skulle ha stryk för något vi hade gjort. Men jag tyckte vi 
var så snälla så att vi inte skulle ha behövt få stryk. 
 
Albertsbacken och söndagsskola 
Jag gick ensam från Loviken till söndagsskolan på Kapellet på Sandnäset. Jag fick inte med 
mig någon som ville följa med. Ibland var det på eftermiddagarna eller kvällen så det blev 
mörkt. Då sa dom till mig: Törs du verkligen gå ensam? Ja, sa jag, det är väl ingen fara att gå 
ensam. Men det har ju bott en gubbe där borta på Albertsbacken som hette Albert, sa dom. 
Han bodde i en stuga där och det sägs att han går igen, så han kan visa sig för dig någon gång. 
Jag bara skrattade åt dom. Men det var många som var rädd för honom. 
 
Jag gick i söndagsskolan varenda vecka. Det var en pastor här då som var skåning. På våren 
när det var söndagsskolfest fick jag en sångbok som hette Hultmans Solskenssånger. Den har 
jag kvar än. I den står att jag fick den på söndagsskolan när jag var nio år. Bönemötena var de 
enda nöjen vi hade. Men en del var ju där bara för att störa. Det var en predikant som man 
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kallade för Grek-Olle, för han kunde grekiska. En gång under hans predikan var det några 
ungdomar som sprang ut och in hela tiden för att störa predikan. Till slut sa Grek-Olle mitt 
under predikan: Men hör ni pojkar, inte kan jag väl tro att ni har fått gubbsjuka.  
 
Pappa Henning som homeopat 
Vi bodde i Loviken till 1946. Sedan flyttade vi till Torpshammar och bodde där i sex år. 
Sedan flyttade vi till Ånge och därefter till Fränsta. Pappa arbetade under den här tiden enbart 
med homeopati och åkte runt till olika städer i Norrland och hade mottagningar. Han läste 
ögondiagnostik och var egentligen en väldigt duktig homeopat. 
 
Jag träffade en flicka från Vike för cirka sex år sedan. Hon frågade om jag var dotter till 
Henning Edin. Ja, svarade jag, det stämmer. Då ska jag berätta en sak för dig, sa hon, som du 
kanske inte vet. Jag anade vad det var, så jag sa ingenting utan tänkte, hon får berätta själv 
som det var. Då berättade hon att när hon var två och halvt eller tre och ett halvt år så låg hon 
på Sundsvalls lasarett och var dödsdömd för hon hade en varbildning och hela kroppen var 
infekterad. Läkarna hade sagt: Ni får göra som ni vill. Hon får vara kvar och dö här, men vill 
ni ta hem henne, så får ni göra det. För det fanns ingenting mer som dom kunde göra för 
henne. Dom for hem och sen for dom till pappa. Han gav flickan medicin. Efter tre dygn så 
hade det slagit upp en bula på ena låret som dom öste var ur med en sked. Och människan 
lever än idag. Pappa tog alltid medicin från ett apotek i Göteborg som hette Biet. Det hände 
också att han gjorde örtmediciner själv, men det var sällan.  
 
Doktorn i Liden kom alltid in och hälsade på när han hade vägen förbi. Han sa: Ja, jag måste 
ju komma in och hälsa på kollegan. Han kallade pappa för kollega. Pappa var ju så att när det 
kom folk på besök som skulle prata med honom i något ärende så tittade han på oss barn och 
då fick vi sätta oss på soffan. Där skulle vi sitta och vara tysta. Och det gjorde vi för vi vågade 
inte annat. Han var mycket bestämd. Under tiden som familjen bodde på baptistkapellet i 
Gimåfors så var pappa föreståndare för församlingen där. Men sedan kom han bort ifrån Gud 
under många år, men hittade tillbaka när han blev äldre, så han var frälst när han dog. Mamma 
var troende jämt. 
 
En gång träffade jag en sjuksköterska som frågade mig om jag var dotter till homeopaten. Jaa 
sa jag.  Då berättade hon att hon brukade ha bihåleinflammation vartenda år och nu hade hon 
hört att det var så många som hade blivit hjälpt av pappas medicin. Men hon var lite 
fundersam om hon som sjuksköterska skulle kunna vända sig till en homeopat. Tror du jag 
skulle kunna komma någon kväll när det är mörkt? Sa hon. Ja nog tror jag det går bra sa jag. 
Ring du så kan ni säkert komma överens om en tid. Hon gjorde det och fick sin medicin. 
Därefter har hon aldrig besvärats av bihåleinflammation nån mer gång. Pappa hade mediciner 
som drev ut infektioner och inflammationer. 
 
Jag hade en kusin på Gimåfors som vart sjuk. Han låg på Sundsvalls lasarett. Hans pappa och 
mamma hade blivit nedkallade till lasarettet för att dom skulle vaka. Då ringer min faster till 
pappa och säger: Du kan väl komma ner och hälsa på om inte annat. När pappa kom dit så var 
pojkens kropp alldeles gul för levern hade blivit angripen. Dom trodde han skulle dö. Pappa 
gjorde i ordning medicin och så sa han hur han skulle ta den. Men du kan fortsätta att ta emot 
medicinen som läkarna ger dig för du behöver inte tala om att jag har varit här. Efter fyra 
dygn säger läkarna: Men vad är det som har hänt? Han blev frisk och han levde tills han blev 
över sextio år. 
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Den långa vägen  
Av Linda Eriksson 
  
Året var 1939 och i Gimåfors en by i västra Medelpad får Hilda och Sigurd en son, som 
kommer heta Olle. Tillsammans med tre syskon växer Olle upp i en bostad som består av ett 
rum och kök, omringat av djupt vatten och ändlösa skogar. Det kanske var där, i närheten till 
naturen och avsaknaden av materiella ting som kreativiteten fick sitt bränsle. Det kanske var 
där som ödmjukheten och respekten för livet ändå fick sin grund.  
 

 
Olles barndomshem i Gimåfors 
 
Mor Hilda arbetar i hemmet samtidigt som far Sigurd arbetar som skogstjänsteman parallellt 
med konservatoryrket. Under många år vandrar Olle, tillsammans med äldsta systern Gunnel 
och bästa kompisen Kjell den långa vägen till skolan. Spår längs den tre kilometer långa 
vandringsstigen kanske fortfarande finns att hitta då kojbyggen och andra kreativa projekt 
drygade ut vandringen ytterligare. Två tomma bänkar kunde vittna om att skogens möjligheter 
lockade mer och bidrog till att den plikttrogna, varmhjärtade syster Gunnel ofta fick stå till 
svars inför magister Alrik. 
 
Olle börjar sitt första arbete vid tolv års ålder. Arbetet innebär att hämta mjölk hos en 
mjölkbonde en halvmil bort från hemmet. På vintern tar sig Olle fram på spark och under 
sommaren är det till fots som gäller och en lång färd bland grönskande flora. Efter skoltiden 
gäller skogsarbete för alla i bygden, så även för Olle 13 år. 
 
Han hinner också med en kort vistelse i Sundsvalls stuveri för att sedan gå vidare till att bli 
kraftsverksbyggare i Lappland 1962. Ännu är det många år kvar tills Olle på heltid kommer 
att få utlopp för sin kreativitet. Men med en förmåga att lära, utveckla och göra alla arbeten 
meningsfulla så följde ändå många spännande år på vägen mot målet, som till exempel 
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formsnickeri på betongfabriken i Örebro. Under fritiden finns hela tiden penslarna med som 
en påminnelse om den konstnärliga ådra som Olle besitter. Nästa anhalt blir Södertälje där en 
anställning på Scania Vabis gör honom till bilbyggare. Under denna tidsperiod är 
valmöjligheten stor på arbetsmarknaden och efter en kort tid som bilbyggare söker sig Olle 
vidare efter något annat som ska skänka en kreativ konstnärssjäl ro. 
 
Olle hittar ett lockande arbete i huvudstaden där arbetet innebär glasgravyr och blymakeri. 
Här finns äntligen utmaningen och utloppet för den kreativitet som så tidigt gav sig till känna. 
Olle får jobbet trots avsaknad av kunskap inom ämnet. Han har förvisso blästrat betong i 
Örebro vilket inte kan jämföras med det konstyrke som detta uppdrag innebär. Yrket passar en 
blivande konstnär som väntat på att få använda sin talang. Runt om i kyrkor, privata hem, 
restauranger och värdshusentréer finns än i dag att finna konstverk av en tidig Olle Eriksson i 
form av blyinfattningar och glasblästringar. 
 
Konstnärer kommer till honom, under hans verksamma tid i huvudstaden, för att förverkliga 
sina skisser i glas. Ett starkt förtroende utvecklas mellan Olle och konstnären Jan Brazda 
vilket leder till konstverk i glas.  
 

 
Målning gjord av en bit papper och lite skokräm (1952) 
 
Kontakten med konstnärsyrket hade kommit Olle närmare än tidigare, ändå lämnar han 
Stockholm för att åter flytta till Örebro där ett arbete som inredningssnickare erbjuds. Ett 
ständigt sökande följer den blivande konstnären. Ett sökande som säkert fyllt sina syften och 
bidragit till en resa långt bort från enrummaren där endast fader Sigurds skokräm fanns att 
tillgå när målarlusten gav sig till känna.  
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Men Örebro blir bara en hållplats som så många andra platser. Olle reser vidare i livet och 
även geografiskt för att slå sig ner i Grums. Där han får jobb på Gruvöns bruk. Yrke: 
Kranförare. Året är 1971.  
 
1984, alltså tretton år senare kan Olle sysselsätta sig på heltid med sitt oljemåleri. 
Vattendroppen har blivit en symbol för hans konst och känns igen av många människor. 
Under åren har Olle ställt ut sina verk i många delar av Sverige och även i Köpenhamn. Under 
åren som gått har han träffat sin fru Britta samt blivit far till två barn, Linda och Jimmy.  
Ytterligare några år senare blir Olle och hans familj ägare till Redinska villan i Grums. Huset 
ger stora möjligheter för Olle att utveckla, inte bara sin konst, utan även hans utmärkta 
handlag för inredning och uppfinningar. Björkbacka, som villan i dag heter, präglas av den 
rikedom av kreativitet som följt Olle ända sedan sin resa från byn hemma i Norrland.  
 

 
En tolvårig Olle sitter och målar ett gult slott med röda tegelpannor 
 
En bild på en tolvårig Olle som sitter och målar ett gult slott med röda tegelpannor gör att 
livets mysterium gör sig påmint. För det är nästintill vad man kan skåda, från en flitigt använd 
stig, nedanför Björkbacka. Om man lyfter blicken så kan man se, om inte ett slott, så en 
vacker gul villa med röda tegelpannor där ägaren finurligt och kärleksfullt bäddat in små 
hälsningar till eftervärlden. 
 
I nutiden, alltså här och nu, lever Olle med sin fru och konstvännen Sally tillika Goldentik, på 
denna hemlighetsfulla gård.  
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Konstnärens bostad och ateljé, Björkbacka i Grums, Värmland 
 
Barn och barnbarn finns i konstnärshemmets närhet och vittnar om tiden som gått. Efter alla 
år av sökande, alla år av utmaningar och alla år av längtan efter något har han äntligen nått 
fram. Men det är ju vägen dit som är mödan värd… Eller hur? 
 

 
Olle i sin nuvarande ateljé 
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Minnen från Österström 
 
Av Herbert Svensson, född och uppvuxen på Österström och mångårig medarbetare på 
Dagbladet Nya Samhället  
 
”Du hemmets jord där jag som liten lekte.” Hur smeker inte Anna Maria Lenngrens visa mitt 
öra när jag åter står på hembygdens mark. Minnena stiger fram för varje steg jag tar. Minnen 
från soliga sommardagar, från gråa höstdagar, från snö- och istider och då inte bara i naturen 
utan också från hårda tider med arbetslöshet och kamp för brödfödan. Det var en tid som 
mången gång blev hård för oss österströmsbor när järnvägen lades ned 1921. 
 
Den kampen kom att följa många och även mig genom hela livet. Vilka minnen är det då som 
bäst består? Jo, minnet av kamratskap, av det sammansvetsade gäng som med skalden frös 
och slogs, men segrade tillika. 
 
Minnena av de människor jag mött stiger fram en efter en. Där kommer ”Ko-Erika”, hon som 
blev ensam med sina små men som med seg energi gav dem deras dagliga uppehälle genom 
sin dagliga gärning i brukets ladugård. Hon kunde vara lite ”lättfotad” i munnen, men när det 
gällde arbetet var hon den som aldrig svek, utan i ur och skur skötte hon sin syssla. 
 
Där fanns Brita, postbärerskan i många år, som hade lång väg att gå med sina väskor, men 
som alltid kom lika punktligt som en klocka. Där fanns ”Hägga”, tant Hägglund, som var ett 
rivande fruntimmer och som kunde framföra sina åsikter med färg och glöd. Och sedan  
farbror Hägglund, en myndig man, lokförare och under senare år skrivare som titeln var. 
Hur imponerade han inte på mig då han blivit ägare till det första metspö av bambu som jag 
sett. Där stiger farbror Magnusson fram, den evigt glade smålandspojken, rakbent efter en 
olycka en juldagsmorgon, med ett spelande leende i mungipan och vänliga små ögon i ett 
välvårdat helskägg. 
 
”U e, U e, ackan peardvin högt upp i danten.” Så började hans visa som han med ljudlig 
stämma trakterade när andan föll på. Han körde kranverket – uppfordringen under många år, 
blev så maskinist i buntverket då detta drogs med linkraft för att sluta sina dagar som växlare 
vid Ottern. 
 
Hur många glada stunder är inte förknippade med Magnusson, som kunde glädjas med 
smågrabbarna, men som också var snar till vrede och kunde dra till ordentligt om man hade 
gjort sig skyldig till någon fuffens. En blid tant hemma fullständigar bilden. 
 
Där möter bilden av den urstarke Jon-Pers-Nisse. Han led av en missbildning i ryggen men 
var med i arbetet utan rast och ro. Knappast snarfager, men en av dem som jag gärna minns.  
 
Isaksson, den genuine smålänningen, som samlade allt han kom över till sitt jordbruk som var 
litet till omfånget, men utökades genom starrslått i ån och vid Ottern. Hans lagvigda var också 
liten till omfånget men ett energiknippe av stora mått. 
 
Kalle Jönsson-Frisk, hallänningen, som hade ett skiftande lynne. Han kunde bli fruktansvärd i 
sin vrede. Men längst där inne var han en hjärtegod människa som helt gick upp i 
omvårdnaden av familjen och hemmet. Hur många gånger traskade han inte vägen mellan 
Oljons och Österström innan han fick en bostad inom verkets hank och stör. 
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Där hade vi Nykvist, boklärd och skomakare. Han trivdes bäst i familjens hägn och med 
skomakeri och fiske som hobby. 
 
Men bland oss småpojkar intog nog lokförare Skoog hedersplatsen. Till honom kunde man 
alltid gå med sina bekymmer och fick alltid motta sympati. Kunde han ordna till det bästa på 
något sätt, så gjorde han det, särskilt om det gällde hans egna bromsarpojkar. Men så skilde 
han sig också från mängden på många sätt. Han besatt en kunskap om maskiner som få. 
Gällde det telefon så var han en resande Sven, som drog telefonlinjer på många platser och 
skötte mycket annat på sin fritid. Bland annat hann han täckdika hela sitt torp och skötte 
jordbruket mönstergillt. Dessutom hade han ett socialt patos som gjorde att han med 
värmländsk intensitet slogs mot det som var vrångt och orätt. 
 
Kalle Gustavsson, hemmansägaren och lokföraren, finns kvar på ögats lins. En ettrig och vital 
krutgubbe som höll ordning och reda och som gärna tog fram snusdosan och lade stor kraft 
bakom om det gick hett till.  
 
Åslund var smed, en hedersman som skötte sitt jobb med den äran och även hann med att 
bryta mark på sitt torp. Banmästare Haglund bodde i sitt residens efter järnvägen. Han hade 
lärt sig sitt yrke i unga år och man fick akta sig att säga något ofördelaktigt om hans gebit. Då 
kunde det ta eld. Annars var han en godmodig figur, men som gärna sa vad han hade på 
hjärtat. På äldre dar fick han hjärtfel, varför vägen fram till Österström blev lång, särskilt 
vintertid. Han beskrev sin åkomma så här: ”Å så pecker dä, å så pecker dä, å så pecker dä, å 
så säjer dä donk”. Det sa donk till sist och så var Österström en säregen figur fattigare. 
 
Rättar Nilsson hade redan hunnit gå till sina fäder när jag började samla på minnen. Men hans 
fru och pojkar minns jag bättre. Det var Harald som ännu verkar bland österströmsborna när 
detta skrives. Han var en historieberättare som få, med osvikligt minne och med talang att 
beskriva de olika typer han träffat på i sitt liv. Ingen stund var långtråkig i hans sällskap. Han 
kompletterades bra av sin bror Otto.  
 
”Rättarn” var av en annan sort. Han stod på sin post och gav sina order. Han kanske fick ta 
emot många stötar från sina överordnade och blev därefter. Han blev den som vi pojkar oftast 
retades och raljerade med.  
 
Bakom Ottern fanns en liten by med fyra familjer. Det är inga överord att påstå att 
grannsämjan var mindre god, åtminstone mellan några av dem. Där fanns gamle blide 
Sundman, religiös, god och glad; Backlund, gammal matälskare som gjorde många 
dagsverken i skogarna innan han slutade sina dagar; Bredin, spänstig yngling som även efter 
de sextio kunde färdas på skidor utför hisnande höjder. 
 
Verner Forsberg tillhörde de yngre. Han handskades ibland lite ovarsamt med sanningen i 
sina berättelser men stödde det hela med osande eder om det behövdes. Han var en tanig karl 
som slet mycket ont i sitt liv. 
 
Nu är denna by helt utdöd. Vilhelm Backlund med maka var de sista som trotsade ensamheten 
och som bodde kvar på det fäderneärvda torpet. Snart kommer skogen att resa sig över de 
tegar som en gång de inflyttade från Värmland och andra trakter bröt och som gav sina 
familjer en knapp men ändå bärgning. 
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På Värdshuset residerade bröderna Johan och Valfrid Sjöberg. De levde där ensamma långt 
från närmaste granne och hade endast älvens och storskogens brus att lyssna till.  
 
En flottare med färg var Jonke Svedlund. För denne väldige ättling till Stor-Po var ingenting 
omöjligt. Han var ända från barnaåren van att göra fullödiga dagsverken. Det följde med 
honom genom hela livet, men han lever trots detta och är över 80 år då detta skrives. 
 
Ragnar Jonsson på Svartsvedjan var en färgstark person. Vare sig det gällde flottning eller 
timmerkörning var han en överdängare. På äldre dar tog han det lugnare och blev en 
uppskattad gårdfarihandlare både genom sina varor och sitt välsmorda munläder. 
 
I barackerna på Österström utvecklades ett rörligt liv på somrarna. Många mustiga typer sågs 
där. Det var ”Blindskitarbasen” som fick namnet efter benägenheten att göra sig ett ärende åt 
ett visst håll då något tyngre arbetsmoment skulle utföras. Där var Alfred Forsberg, 
ångbåtskapten och lokförare. Han tog dagen som den kom, men var mycket uppskattad av alla 
grabbar genom sin givmildhet. Där var Lars Jönsa som tillvitades hemska saker, men som var 
god och glad, särskilt när han fått ett par ”magvärmare” i sig.  
 
”Släpp en smula solsken in.” Det var en av Hultmans solskenssånger som gärna vällde fram 
ur Johan Nymans bas på det gamla kapellet. Där fanns en trosviss skara som slet och drog för 
att hålla ihop sin församling under många år. Bland de trognaste var Johan Nyman. 
 
Där var gamle C A Brodin, en olärd man som i sina bästa stunder var en vältalare. Han gjorde 
många dagsverken i sin församling. Då kapellet skulle nybyggas gjorde han en resa på någon 
månad och lyckade samla ihop ett par tusen kronor. Det var en stor prestation under de tider 
som då rådde. 
 
Där var Calle Lundgren, son till en namnkunnig skräddare, en genuin värmlänning som gick 
sin egen väg. Där hade Calle fått ett påbrå som väl behövdes på den hårda seglats genom livet 
som blev hans lott. Där var milstolparna sjukdom och arbete. Men på ålderns dar redde det 
hela ut sig och han blev ledare för de gamlas förening där han firar ständiga triumfer och har 
obrutna krafter att lägga timmar och arbete på föreningen. 
 
Så stiger de fram de gamle, som jämte sina fruar och barn byggde det samhälle som formades 
i Österström. Ett släkte på gott och ont, men ett släkte som trivdes i sin bygd och som förstod 
att ta fram sitt bästa då det behövdes. När en höstdag 1920 meddelandet kom att driften skulle 
läggas ned och den 50-åriga industrin skulle upphöra stod vi alla frågande över vad framtiden 
bar i sitt sköte. Undan för undan försvann möjligheterna att bo kvar. Arbetstillfällena sinade 
och de yngre drog sin färde. Så började allt att förfalla.  
 
När bolaget sålde gårdar och jord till Skidfrämjandet stod många undrande. Men undan för 
undan har misstron vikit och idag tror jag alla är glada för den upprustning som skett. Så 
kanske en minnesrik trakt bevaras och kan bli ett kärt tillhåll för slitna nutidsmänniskor som 
gärna blickar ut över de vackra nejder som inramar den bygd som vi infödda lärt oss att älska.  
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Främmene 
 
Åsså kom du å smyg, 
å titte in genom döra, 
när du komme för å hälse på 
Å man ta, dä man ha,  
å sätt fram på bolä, 
åsså sätt ve oss ne 
för å prata 
Om ditt å om datt 
mella himmel å jol,  
å om allt, som ha hänt  
uti väla 
Mest prata ve om 
hur ha va förut, 
å om släkta 
å folkä i bygdan 
Men iblann fundere ve på  
Hur allting skulle ha våre 
om int dä ha vårte, som ha ä ida 
Dä ä bra fine stunner 
de danne, 
å långt efterat känne man sä sa gla 
Ha gå bätter å arbete 
å live känns lättare å leva 
när man ha löst världsproblema 
över n´kopp kaffe 
 
Av Elisabeth Engberg ur Vardagsnära 


