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Holms Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2016. 
 
Styrelse  Ledamöter   Suppleanter 
Ordförande  Lars-Erik Wikholm  Britt-Marie Lindal 
Vice ordf.  Göran Loviken  Karin Hultman 
Sekreterare  Sonia Filipsson  Stig Lindgren 
Kassör  Gertrud Festin  Jan Strömberg 
Ledamöter  Anders Norling   Marianne Fors 

Gunnel Eriksson  
                          Holger Sahlin  

Birgitta Johansson 
                          Sven Jonsson                                                                          
 
Föreningen har 278 betalande medlemmar. 
Under året har föreningen hållit åtta styrelsesammanträden inklusive 
årsmötet. 
 
Föreningens årsmöte avhandlades den 17 mars i Hembygdsstugan. 
Kaffe med smörgåstårta serverades. 
 
Föreningen var representerad på Medelpads Hembygdsförbunds 
årsmöte. 
 
Områdesombuden vårstädade kulturindustriområdet i Österström i 
mitten av maj. Storstensjöbodarnas områdesombud gjorde även de en 
städning och översyn inför sommaren. 
 
Söndagen den 3 juli ordnade föreningen Hembygdsdagen i 
Storstensjöbodarna i samarbete med kyrkan i Holm. Dagen blev 
välbesökt och uppskattad. Dragspelaren Stig Bergkvist underhöll med 
fin musik 
 
Anundgård 2017 03 03 
 
Styrelsen 
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Bästa läsare! 
 
Årets tidsskrift innehåller tre artiklar som var 
och en på sitt sätt ger en bild från olika 
tidsepoker och de förändringar som ständigt 
sker utan att vi tänker så mycket på det.   
 
I den första artikeln berättar Valter Andersson 
om sin uppväxt och ungdom på 1930-talet. 
Det är en berättelse som visar hur 
motoriseringen på några få decennier helt 
skulle komma att förändra både arbete och liv 
i byar som Vike.    
 
Folkskolan i Sverige fyller i år 175 år. Det 
passar därför bra att vi har med en artikel om 
en brytningstid för skolan i Holm. Lars Kamp 
rekryterades till Holm för att lösa en akut brist 
på behöriga lärare i engelska. Året var 1950 
och nu skulle sjundeklasserna i Holm börja 
lära sig världsspråket engelska. De som fick 
lära känna Lars Kamp minns honom som en 
frejdig, nyfiken och varm person både som 
lärare och i vardagslivet utanför skolan. 
Därför är det en glädje att kunna återge en del 
av de minnen han skrivit ner i en brevväxling 
som han har haft med Anita Åslin i Västbyn.  
 
Slutligen innehåller årets skrift en artikel som 
redaktören för tidskriften Hembygden skrivit 
om verksamheten i Holms hembygdsförening 
under de dryga trettio år som föreningen 
funnits. Tidsskriften Hembygden ges ut 
gemensamt av Ångermanlands och Medelpads 
hembygdsförbund. 
 
När det gäller aktuella frågor arbetar vi just nu 
med att bygga en ny hemsida. Den nya 
 
 

 
 
 
 
sidan finns inlagd på Hembygdsförbundets 
portal. Du hittar den under adressen 
www.hembygd.se/holm. En fördel med den 
nya hemsidan är att vi själva kan lägga in 
material och information om aktuella 
händelser utan att behöva gå via någon 
utomstående person. Det kommer kanske att ta 
en tid innan vi helt har hittat den nya formen 
för sidan. Hör gärna av dig om du har 
synpunkter på innehåll och utformning. I 
samband med att vi gör en ny hemsida har vi 
också bytt e-postadress till föreningen. Den 
nya adressen är: hembygdholm@gmail.com.  
 
Fagervikssågen har under vintern monterats 
ned. Centrala delar av maskineriet har sparats 
för att senare kunna monteras upp i en 
permanent utställningspaviljong som är tänkt 
att byggas på stranden ungefär där sågen stod.  
 
Till sist vill vi informera om att vi planerar att 
under våren lägga nytt tegel på 
hembygdsstugans tak. 
 
Hembygdsdagen firar vi som vanligt på 
Storstensjöbodarna den första söndagen i juli, 
som i år infaller den 2 juli. Första flotten över 
sjön avgår kl. 10.00. Välkommen till en 
trivsam samvaro med gudstjänst, sång och 
musik på den gamla fäbodvallen vid 
Storstensjön! 
 
Till sist önskar vi alla en skön och härlig 
sommar! 
 
För Holms hembygdsförening 
Lars Erik Wikholm  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.hembygd.se/holm
mailto:hembygdholm@gmail.com


Valter Andersson berättar minnen från Vike på 1930-talet och 
framåt   

 
I en inspelning som Holger Sahlin och Lars 
Erik Wikholm gjorde i mars 2016 berättar 
Valter Andersson några minnen från sitt liv 
och hur det var att växa upp på en av de 
äldsta gårdarna i Vike i mitten av förra seklet. 
Valter är född 1930 och har under sitt liv fått 
uppleva hur mekaniseringen i jord- och 
skogsbruket på några få decennier helt 
förändrade livet i en by som Vike. Under hans 
barndom kretsade mycket av det dagliga livet 

kring arbetet med djuren, jorden och skogen. 
Arbetet följde samma mönster från år till år 
allt efter årstidernas växlingar. De dagliga 
sysslorna var tämligen lika för alla i byn. Det 
gjorde att man på ett naturligt sätt delade 
vardagens både glädjeämnen och bekymmer. 
Djuren i stall och lagård var viktiga för att få 
mat på bordet men de blev ofta också kära 
vänner för både husbonde och husmor. 

 

 
Valter Andersson kör timmer efter Drevbergsvägen någon gång i början av 1970-talet. 
Lägg märke till timmersaxen på vänster axel. Så bar alla vana timmerkörare sitt viktigaste 
redskap hela dagarna utan att tänka på att den fanns där och alltid var till hands när man 
behövde den. 
 

Så här berättade Valter. 
 
Min pappa hette Sven Andersson och var född 
här på gården. Mamma hette Frisk som ogift 
och kom från Österström. Min farfar hette 
Valfrid och var född 1883. Han var bara 56 år 
när han dog 1939. Min farfars far, som kom 

från Långseruds socken i Värmland, hette 
Anders Gustav Andersson. Anledningen till 
att han kom upp hit till Norrland var att en 
annan värmlänning, som kände min farfars 
far, brukade vara här uppe och arbeta på 
somrarna. När han fick veta att häradsdomare 
P. Hallerström i Timrå behövde en dräng, så 
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rekommenderade han min farfars far till 
anställningen. Det var år 1872 som han 
flyttade från Värmland upp till Bergeforsen 
där han kom att bli kvar resten av livet. Han 
blev 95 år. 
 
Min farmor hette Augusta och var född Linné 
i Vike. Hennes mamma, Christina Olofsdotter, 
f 1852, var syster till Jonas Olsson i Vike, 
allmänt kallad ”Jon Orsa”. Han var ägare i 
fjärde generationen av den här gården. 
Eftersom Jon Orsa var ogift och barnlös hade 
han ingen arvinge i rakt nedstigande led som 
kunde ta över efter honom. Därigenom kom 
det sig att min farfar och farmor blev ägare till 

gården. Gårdsnamnet ”Jon Ors” har levt kvar 
ännu långt in i våra dagar. Det är väl först 
under min tid som de flesta började säga 
”Anderssons”. Idag är det min son Urban som 
är ägare. Gården har med honom varit i 
släkten i åtta generationer.  
 
Det nuvarande gårdshuset är uppfört 1896. 
När min pappa tog över gården efter farfar 
runt 1940 hade vi 16 kor, 2 hästar, 7 får och 
cirka 20 höns. Vi hade ungefär samma 
djurbesättning även efter att min pappa tagit 
över. Men ibland när det var gott om körning i 
skogen, som under krigsåren, kunde vi ha tre 
hästar. 

 

 
Sven och Signe Andersson, f Frisk, någon gång i slutet av 1920-talet framför den bil Sven 
hade då, troligen en Ford. Verktygsväskan som står på fotsteget skulle alltid vara med. 
   

 
Fick tidigt ta ansvar 
Jag vet inte om min pappa var särskilt 
våghalsig av sig, men jag blev tidigt betrodd 
att klara av allehanda sysslor på egen hand.  
 
Framför allt fick jag ta hand om djuren, inte 
minst hästarna. Jag fick också tidigt börja köra 
traktor.  
 

 
 
Mangårdsbyggnaden hos Bergs, som var våra 
nära grannar, brann ner 1944. Då var jag 
fjorton år. Vi hade köpt vår första traktor 
tidigare den våren. Det var en gengastraktor. 
Pappa gav mig uppdraget att rensa upp på 
brandplatsen och köra bort brandresterna med 
traktorn. Sture Sundling var också med och 
hjälpte till. Vi lastade och körde brandresterna 
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till ”Svindrole”. Det är ett gyttjehål som ligger 
strax öster om smedjan hos Bergmans. Där 
tippade vi alltihop.  
 
Vi hade inte den traktorn så länge för den var 
hopplös att få att starta. På hösten körde vi 
självbindaren med den. Den blev allt svårare 
att få igång. En dag när vi körde självbindaren 
på Hästudden fick vi motorstopp och sedan 
var det helt omöjligt att få igång den igen. Till 

sist fick Bilbolaget, där vi hade köpt den, 
hämta tillbaka traktorn. Vår nästa traktor var 
en Volvo T 21. 1954 bytte vi den till en T 24. 
Den var mycket starkare. Därefter köpte vi vår 
första dieseltraktor. Först hade vi en enskärig 
plog. Sedan köpte vi en tvåskärig. Traktorerna 
använde vi till de tyngre körslorna men 
fortfarande använde vi hästarna till att köra 
t.ex. såmaskin, vält och släpräfsa. 

 
 

Sven Andersson vid Kälarnebussen, en trad som han övertog 1 jan 1928. Bussen är en G.M.C 
med 18 platser. 
 

Fäbodarna 
Jag fick tidigt börja följa med till ”boan” på 
Lövåsen. Jag tyckte för det mesta att det var 
roligt att gå dit. Det växte stora smultron där, 
minns jag, som jag plockade och åt. En dag 
när vi hade besök från Matfors gick vi upp till 
boan. Jag var bara fyra-fem år. När vi gick 
hem och kom till ner till injet vid Näverån 
hände något ovanligt. På den tiden var det 
flera öppna lägdor vid ån. När vi kom gående 
över en av lägdorna, fick vi se en häst som låg 
nere vid bäcken. Det såg konstigt ur för den 
låg alldeles stilla medan de andra hästarna 
gick omkring där och betade. När vi kom 
fram till hästen för att titta närmare fick vi se 
att den var död och att det var en av våra 
hästar. Det glömmer jag aldrig. Det var en  
 

 
stor och fin häst, brun med svart man. Jag vet 
inte vad den kan ha dött av. Vi gick hem och  
hämtade vår andra häst som vi körde hem den 
döda hästen med. Sedan grävde man ner den 
här hemma nere vid sjön.  
 
En gång fick Harry Sahlin och jag i uppgift att 
leda en kalv upp till boan. Då var jag kanske 
12 och Harry var 10 år. Kalven hade inte varit 
tillräckligt stor för att ta med när man flyttade 
upp till boan på våren, så det här var senare på 
sommaren. Det var väl inget märkvärdigt 
uppdrag men det visar ändå hur vi barn gavs 
förtroende att klara av olika uppgifter. Vi 
hade gått vägen till boan många gånger så det 
var inte svårt att hitta. Här nerifrån byn gick  
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vi först stigen som kallades 
”Stenskravelvägen” och sedan gick vi 
fäbodstigen från Näverån upp till boan.  
 
Det var 1944 som vi slutade med 
fäboddriften. De sista åren var det min farmor 
som var fäbodpiga. Tidigare hade mina fastrar 
Märta, Lilly och Nanny varit fäbodpigor där i 
flera år. När jag var i boan fick jag hjälpa till 
med allt möjligt. En uppgift som jag tyckte 
var långtråkig var att sitta och röra i 
mesegrytan. Man var tvungen att röra hela 
tiden för att det inte skulle bränna fast och för 
att mesen skulle koka ihop ordentligt. Det 
kunde ta flera timmar. 
 
Det var i början på juni som man flyttade upp 
med djuren till boan. Mjölkkor, ungdjur och 
litet större kalvar skulle med. En ko lämnades 
hemma för att man skulle ha mjölk till familj 
och arbetsfolk som var kvar hemma på 
gården. Fåren släpptes för sig själva och fick 
gå fritt hela sommaren på skogen. De 
samlades som regel i litet större flockar 
tillsammans med fåren från andra gårdar i 
byn.  Jag minns inte att det var några får som 
blev rivna av rovdjur. Däremot hände det att 
lösspringande hundar kunde riva något får. 
Bland annat hade vi en hund här som tog ett 
får. I början på september hämtade man hem 
fåren. För att veta vilken gård fåren hörde till 
märkte man dem med genom att klippa in 
varje gårds märke i ett öra på vart och ett av 
fåren. Man hängde också en liten pingla på 
varje gårds ledarfår.  
 
En sommar hade vi också en gris i boan. Man 
bar upp den till boan när den var liten på 
våren. 
 
Hästarna släpptes på skogen på somrarna 
Hästarna släpptes på samma sätt som fåren 
och fick gå fritt på skogen. De släpptes på 
våren så snart man fått päran i jorden och 
våranna var klar. För att vara säker på att de 
skulle stanna kvar uppe på skogen var det 
säkrast att gå en bra bit norr om Lövåsen 
innan man släppte. De samlade sig gärna i 
större grupper och höll som regel ihop byavis. 
Det blev ganska stora troppar när alla hästar 

från Vike slog sig samman. Ibland hände det 
även att hästar från Loviken och Kväcklingen 
anslöt sig till Viketroppen. Oftast höll de till 
uppe kring Lövåsen där det fanns mycket bete 
och stora och täta ”fäbodgranar” att samlas 
under som skydd mot både regn och sol. 
Under högsommaren när det var mycket ”åt” 
blev det oro i hästtroppen. För att komma 
undan alla blodsugare rörde de sig hela tiden 
efter de stigar som då gick åt olika håll från 
Lövåsen. Då kunde man klara kvällar höra 
hästskällorna ända nere i byn när hästarna 
sprang efter stigarna som gick mot 
Kråktorpet, Gammelbodarna och Räbbkälen.  
 
Det var inte alla hästar som ville gå på 
skogen. Man sa att sådana hästar var 
skogsrädda. På fyrtiotalet hade vi en stor grå 
häst som sprang hem till byn så fort vi hade 
släppt den. Till slut var det bara att ge upp och 
låta den vara kvar här hemma. Men de flesta 
hästarna tyckte om det fria livet på skogen 
och kunde istället vara svåra att få fast efter 
att ha fått ströva fritt under en hel sommar. 
Det var lite spring både att gå upp på skogen 
på våren och släppa hästarna och att hämta 
hem dem, t ex till slåttanna och sedan när den 
var avklarad så skulle de släppas igen. 
Eftersom de gärna höll till runt Kolbottnan 
och Järkvissle Gammelbodarna så var det lång 
väg att gå, så det tog minst en halv dag eller 
mer att gå fram och tillbaka. Ibland när någon 
av hästarna kom hem av sig själv så var det 
bara att gå iväg med den upp på skogen igen.  
 
Fotnot: Nils Norling har berättat att han en 
gång kunde räkna ända till femtio hästar som 
var samlade på en bränna i närheten av 
Järkvissle Gammelbodar. Troligen fanns då 
förutom hästarna från Vike även många 
hästar från Järkvissle med i den troppen. 
/LEW.  
 
En lång språngmarsch 
Jag minns en sommarkväll, när vi hade spelat 
fotboll på ”Lillplan” nedanför Hammars. När 
jag kom hem därifrån, fick jag veta att en våra 
hästar kommit ner till byn. Det var inget annat 
att göra än att fånga in hästen och se till att 
den kom upp på skogen igen. Jag satte på den 
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en bukgjord med öglor och ett huvudlag så att 
jag kunde köra den med tömmarna. 
Hästtroppen fanns då uppe vid Lövåsen. Jag 
minns att jag sprang hela vägen med hästen 
före mig och sedan när jag skulle hem så 
sprang jag hela vägen då också. När jag kom 
ner till injet vid Näverån kom Hjalmar 
Bergman i sin bil på väg mot byn. Då tänkte 
jag att nu skulle jag få åka med honom den bit 
som var kvar, men han verkade inte se mig 
utan fortsatte att köra. Då genade jag tvärs 
över injet så att jag kom före honom på vägen. 
Men han förstod inte att jag ville få skjuts så 
jag fick fortsätta till fots hela vägen hem. Han 
kunde ju inte veta hur långt jag hade sprungit 
den dagen. 
 
Svårfångade hästar 
En gång när vi skulle hämta hem våra två 
hästar till slåttanna så var det en av dem som 
var hopplös att få fast. Vi hade fått veta att 
hästtroppen skulle vara vid Kråktorpet. Nils 
och Mats Norling skulle också hämta sina 
hästar så vi gick till Kråktorpet, men där fanns 
inga hästar. Då gick vi vidare till Järkvissle 
Gammelodarna och där var dom. Vi lyckades 
inte få fast våra hästar där utan dom stack i 
väg efter stigen mot Räbbkälen. Där fick Mats 
fast sin häst. Men vi fick inte fast våran häst 
och då var vi rädd att dom skulle dra iväg mot 
Västbyboan, men vi lyckades få dom att ta 
stigen mot Lövåsen istället. Jag gick och höll 
hästen i svansen över hyggena ner mot 
Lövåsen och försökte att komma åt huvudet 
men så fort jag närmade mig huvudet så vek 
han undan. Men till slut så gav den upp och 
stannade så att jag kunde sätta på grimman.  
 
En annan gång när vi skulle ta fast samma 
häst upp på Järkvisslegammelbodarna så 
försökte vi att stänga in den mot en av 
lagårdarna där. Arne Nordell, som var med 
då, hade tagit fast sin häst och ställde sig med 
den vid ena knuten av lagårn för att stänga till 
så att vi skulle kunna styra in våran häst i 
lagårn. Men den vägrade. I stället sprang den 
rakt på och över Arnes häst så den föll 
omkull. Ett annat minne från samma tillfälle 
visar att dessa skogsvandringar när sommaren 
var som skönast också kunde ge andra 

upplevelser. När vi var på hemväg, stannade 
Nils Norling plötsligt på stigen och sa, ”Det 
luktar nattviol här” Jo, mycket riktigt när vi 
tittade efter så fick vi se att det växte 
nattvioler alldeles bredvid stigen. 
 
Timmerkörning 
På vintrarna körde jag i skogen. Under kriget 
var det mycket vedkörning. Jag körde från 
Främre Lövåsen och till upplaget på Sunne. 
Det var mycket ved som kördes fram dit då. 
Det var vedtravar längs hela vägen från 
Vikebron och österut på Sunne. Det var mest 
tremeters långved. Jag minns att vi hade gjort 
en överbyggnad på timmerdoningarna så att vi 
kunde lasta två längder med tremeterved. Vi 
lastade tio till tolv kubikmeter. Rickard Sahlin 
och Joel Sundling vattnade vägen upp efter 
Näverån så det var hårdfruset hela vägen. 
Vattningen gick till så att man hade en cirka 
fyra meter lång låda på en timmerdoning med 
hål längst bak där vattnet rann ut på basvägen. 
När vattnet frös till blev vägen som en isbana. 
I backarna upp mot Främre Lövåsen vattnade 
man inte. Där gick det tillräckligt fort ändå. 
Hade man en liten och lätt häst, kunde det 
skjuta på bra så det gällde att få hästen att 
hålla emot så länge som möjligt i 
utförsbackarna.  
 
Hästarna hade antingen en klocka i lokarna 
eller en skakelklocka. Det var nödvändigt för 
att den som kom nerifrån skulle höra om det 
kom någon körare uppifrån och hinna köra på 
sidan. Jag minns när jag första gången körde 
med en av våra hästar, som var nyinköpt, och 
skulle få den att hålla emot så visste den inte 
hur den skulle göra. Det var helt omöjligt att 
få den att förstå hur den skulle hålla emot 
lasset. Den försökte istället att springa ut åt 
sidan och in i skogen för att komma undan. 
Jag visste att Erik Aronsson var på väg uppåt 
så jag var rädd att jag skulle möta honom och 
att han inte skulle hinna undan. Men han hade 
hört att vi var på väg och hade hunnit köra åt 
sidan innan vi mötte honom. Vintern 1947 var 
det sammantaget 42 hästar som körde fram 
ved efter basvägarna ner till Näveråviken och 
till Nortjärn. Den vintern hade vi tre hästar. 
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Då var jag bara sexton år. Man han köra två 
vändor per dag från Främre Lövåsen.  
 
Samma år på sommaren var jag med och rev 
Sillrekraftledningen. De kilometerlånga linor 
som monterades ner drog vi ihop med häst. 
De samlades på två ställen, det ena var vid 
efter vägen till Finnkälken och det andra vid 
Svartkälvägen.    
 
Den sämsta vinterkörningen 
Den sämsta vinterkörningen jag varit med om 
var från Loviksbodarna. Nisse Norling och 
jag bodde där och ”körde ihop” timret till 
större vältor på hösten före jul. Snön hade 
kommit redan i mitten på oktober och låg kvar 
hela vintern. Det snöade och var kallt varenda 
dag. Sedan skulle vi efter jul och trettondan 
börja köra ner timret till Lovika. Det hade 
hunnit komma en meter snö där vi hade kört 
ihop. Vi körde efter Oterbäcksdalen. Det var 
jag, Edvin Vikholm och Albert Bergström 
som körde där. Nisse och jag bodde hos Jonas 
Norlings i Lillstugan och Edvin och Albert 
bodde hos Sälls.  
 
Bertil Nordell skulle vara med och köra han 
också med en av våra hästar. Det var då han 
krockade med Västby Persson. Jag hade kört 
före Bertil och när jag hade varit nere på isen 
ett tag så började jag undra vart Bertil hade 
tagit vägen och när jag började titta mig 
omkring så fick jag se att hästen stod på 
gården hos Jonas Norlings. Skakeländarna 
hängde lösa i hästselen. Västby Person hade 
kommit körande med sin bil när Bertil körde 
upp på vägen och bilen träffade antagligen 
precis mellan hästen och lasset så skaklarna 
gick av. Bertil gjorde sig illa och blev ofärdig 
resten av vintern. Hästen klarades sig utan 
skador. 
 
Vi hade en häst då som var lasskrämd. Det 
gick bra att köra med lunnkälken men när 
man satte den för timmerdoningen var det 
tvärstopp. En gång när jag hade blivit riktigt 

less, gav jag upp och band upp tömmarna och 
började gå efter basvägen ner mot byn. Hästen 
stod kvar en stund men sedan satt den igång 
att dra och kom efter mig. Jag började ha med 
mig socker som han fick som belöning och till 
slut så blev han bättre.  
 
Vi köpte en häst en höst som snart visade sig 
vara heltokig. Det var 1961. Jag hade varit 
nere i Timrå och kört med traktorn under 
hösten. När jag kom hem mellan jul och nyår 
skulle vi till södra sidan av Stormyra för att 
hämta några res. När det var lastat och klart 
gick jag före en bit för att hugga bort en 
sälgböj. Pappa stod kvar vid hästen. Precis när 
han lossat tömmarna, bar det iväg i full fart. 
Jag hann knappt kasta mig åt sidan för att den 
inte skulle springa över mig. Sedan hoppade 
den över en sälg som låg över vägen och 
fortsatte.  
 
På våren skulle jag på Hästudden och välta en 
åker. Jag satte hästen för stalpkärran och for 
dit. Jag lånade välten på Hästudden för våran 
var hemma här. Det var en vält som man inte 
kunde sitta på utan man fick gå bakefter. Vi 
gick där i flera timmar och jag kunde inte få 
stopp på hästen. Den var vit av skum innan 
det var färdigt. Sedan skulle vi åka hem. Jag 
spände den för stalpkärran och satte mig upp. 
I varje kurva och vägskäl hemöver så small 
det mot framkanten på stalpkärran när den 
slog bakut. I backen vid Vikeskolan small det 
igen och likadant när vi svängde in på vägen 
hit upp mot gården. När vi kom i sista backen 
upp till gården så slog den upp med bakbenen 
igen och lyckades träffa fjädern som man 
lossade när man skulle tippa av lassen. Jag 
ramlade av bakåt men lyckades hålla i 
tömmarna så hästen reste sig på bakbenen och 
stod rätt upp. Hade jag stått på benen hade jag 
kunnat dra den baklänges, men jag måste ju 
släppa ner den. Vi lämnade tillbaka den 
hästen där vi hade köpt den. 
 
Nedtecknat av Lars Erik Wikholm 

 
 
 
 



 
Lars Kamp – minns sina år som ung lärare i Holm i början av 
1950-talet. 
 

Alla som hade förmånen att lära känna Lars 
Kamp under de få år han var lärare i Holm 
lyser upp och får något nostalgiskt i blicken 
när man nämner hans namn. Hans positiva 
sätt och hans stora intresse för människor 
gjorde att han snabbt smälte in i bygdens liv 
och vardag. Att mycket av det han mötte var 
nytt för honom förstår vi av de brev som han 

skrivit till Anita Åslin efter ett återbesök, som 
han gjorde i Holm 2014 tillsammans med sin 
äldste son, Håkan. Breven berättar om en 
brytningstid i Holm när barnen skulle börja 
lära sig världsspråket engelska. Ett stort 
tack till Anita, som har överlämnat breven 
till Holms hembygdsförening. Nedan återger 
vi en del av innehållet i breven. 

 

 
Anita Åslin, Lars Kamp och Håkan Kamp utanför klubbhuset på Holmvallen 2014 
 

Det började inte så bra 
Innan Lars kom till Holm hade han 
tjänstgjort ett år som folkskollärare i 
Rottneros i Värmland (1949). Han sökte 
sedan en tjänst i en B2-skola med fyra 
klasser ”en bit ovanför Vikesund” 
(Loviken?). En stor anledning till att han 
sökte till en B2-skola var att som B2-lärare  
 

 
fick man lön även på sommarlovet redan 
från första anställningsåret. Han fick inte den 
sökta tjänsten, men folkskoleinspektören i 
Sundsvall skrev och ville att han skulle ta en 
tjänst i Holm för årskurs 7, eftersom man där 
inte hade någon behörig lärare i engelska.  
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Han blev lovad att om han tog tjänsten skulle 
han få lön även på sommaren. Han skulle få 
en bostad i Österström med billig hyra och 
centralvärme. Lars accepterade erbjudandet 
och den unga familjen flyttade till 
Österström (1950). Deras förstfödde, sonen 
Håkan, var då bara några månader gammal. 
När de kom fram visade det sig att bostaden 
saknade vatten och avlopp och hade utedass. 
Värmesystemet fylldes på med en 
surströmmingsburk på vinden. Fru Kamp, 
som var stadsbo, hade litet svårt i början att 
vänja sig vid utedasset. 
 
En lärare i Indal överklagade beslutet att 
Lars skulle få lön på sommaren, vilket ledde 
till att Lars fick betala tillbaka de pengar han 
fått. Som om inte det räckte blev han i början 
av sommaren bestulen på sin plånbok på 
Saluhallen i Sundsvall. Lars fick ta jobb i 
skogen åt SCA och några bönder i Västbyn. 
Han högg aspvirke till den planerade 
tändsticksfabriken i Torpshammar. Han fick 
också några månaders kredit i Fritz 
Lindbergs handel. Rummet på övervåningen 
kunde hyras ut till resande med potta, komod 
med tvättställ och slaskhink. På så sätt 
lyckades familjen klara ekonomin den första 
sommaren.  
 
Holm var vid den här tiden egen kommun 
och ordförande i skolstyrelsen var Henning 
Sundkvist i Anundgård. Han hade höns och 
flera tuppar som slogs och gol så det hördes 
vida omkring. Henning bad Lars att hjälpa 
honom att avliva några av tupparna. För 
besväret fick Lars hjälp med deklarationen 
och några tuppar som han tacksamt tog emot 
som ett bidrag till hushållet. 
 
Den närmaste grannfamiljen i Österström 
hette Höglund. De hade ko och häst i en liten 
ladugård. På sommaren släpptes kon på bete 
på skogen. De båda familjerna Kamp och 
Höglund brukade ha mattvättningsdagar 
tillsammans vid klappbryggan på 
kraftstationsområdet. Ibland högg man upp 
en vak nere på sjön för att skölja mattorna i.   
 

Efter två år i Österström flyttades Lars 
Kamps tjänst till Anundgårds nyöppnade 
skola och familjen kunde flytta in i en av de 
nya lärararbostäderna där.  
 
Det blev bättre efter hand 
När Lars tänker tillbaka på sin tid som lärare 
i Holm sammanfattar han det i fyra punkter 
så här: 
 
1. Det varma mottagandet jag fick 1950. 
Bostaden i den gamla skolan var en 
besvikelse. Det var kallt på vintern tills man 
fått skottat upp snö mot stenfoten för att 
isolera. Utedasset gick väl an – det var värre 
för min fru. 
 
2. Gemenskapen i byn. Man hjälpte varandra 
med mycket, t.ex. i bakstugan vid dammen 
norr om kraftstationen. Min uppgift var att 
skaffa alved i lämplig storlek (som kolade 
bra). Den gemensamma beställningen ur 
Ellos-katalogen före jul och öppnandet av 
försändelserna hos Nilssons uppe i backen 
ovanför Friluftsgården. Höskördarna och 
potatisupptagningarna med saltströmming 
och svagdricka. Nilsson och Folke Lundgren 
var eldsjälarna, liksom senare i Anundgård 
hos Olle Allberg. 
 
3. Frihet. Småabborrarna nedanför 
kraftstationen i Österström och fisket på 
grunden mellan Anundgård och Sunnansjö. 
Siklöjefisket just innan man skulle lägga sig 
och sikfisket i Navarn med utterbräda. T.o.m. 
kräftfiske i ån ovanför kraftstationen upp mot 
Lillsjön. Fritz stängde ibland sin lilla affär i 
Österström för att hinna vittja sina 
siklöjenät. Olle Eliasson var specialist på 
bäcköring som fiskades med mask i åarna. 
Nilsson lärde mig att rensa och tillaga 
fisken. 
 
4. Orrspelet på isen utanför skolan i 
Österström. Att kunna åka sparkstötting på 
skaren om vårarna både på sjöarna och 
mossarna. 
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Fr v Birgitta Lindgren, Gunvor Wikholm, Elvy Pettersson, Märta Lindström, Karin Billstedt, 
Lars Kamp, Tord Fredriksson, Fritz Haglund, Sören Wikholm, Bengt Lindahl, Evert Norling, 
Bert Sahlin, Sten-Olov Vesterlund, sittande Göran Herkules och Ture Sundling tittar fram 
bakom Sören Wikholms vänstra hand. 
 

 
Fr v Göran Herkules, Anundgård, Lars Kamp, lärare, Elvy Pettersson, Anundgård , Birgitta 
Lindgren, Östbyn, Märta Lindström, Östbyn, Karin Billstedt, Örsviken, Birgit Melin, 
Sjöändan, Gunvor Wikholm, Drevberget, Doris Öberg, Lillhullsjön, Torsten Öberg, 
Lillhullsjön, Roland Fahlberg, Lillhullsjön, Sören Jonsson, Lillhullsjön. Fotografen Anders 
Norling är ej med på bilden. 
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Bilderna ovan tagits av Anders Norling. Han 
var en av eleverna i Lars Kamps första 
sjundeklass i Österström läsåret 1950/51. På 
den första bilden finns inte eleverna från 
Sjöändan och Lillhullsjön med. Kortet togs 
på eftermiddagen när de redan hunnit resa 
hem. Däremot är de flesta därifrån med på 
nästa bild. Anders saknas på båda bilderna 
eftersom han stod bakom kameran. Berndt 
Viklund, Anundgård saknas också på 
bilderna. 
 
En stor idrottsvän 
Lars Kamp hade sedan unga år ett stort 
idrottsintresse. Han ägnade sig åt bl. a. 
fotboll, handboll och backhoppning. Under 
gymnasietiden i Kristinehamn tränade han 
fotboll med Degerfors IF. Han blev 
distriktsmästare i backhoppning i Värmland 
1943. Tyvärr drabbades han av polio 1946 
och fick bestående mindre skador på vänster 
arm och höger ben vilket hindrade honom i 
hans fortsatta idrottsutövande. Trots sitt 
handikapp fortsatte han att träna fotboll och 
han kunde också hoppa skidor i mindre 
backen efter att ha konstruerat en sorts stöd 
av en ståltråd á la klädhängare så att han 
kunde lyfta vänster arm. 
 
Det var ont om spelare i Holms SK i början 
av 50-talet så Olle Eliasson övertalade Lars 
att ställa upp som reserv om vakanser 
uppstod. Han var med ett antal matcher och 
fick göra mål bl. a. mot Stöde, Liden och 
Stockvik. Han var också med och vann med 
3-1 mot Ånge i DM 1951. Han fick heta 
”Värmlandsälgen” för han haltade i slutet av 
matcherna när han blev trött. Det vänstra 
benet var något kortare än det högra. Till 
bortamatcherna åkte laget i en hemsnickrad 
masonitkur som placerades på Uno Herkules 
lastbil. Det blev många resor, bl.a. till 
Sundsvall, Kovland, Stockvik, Fränsta, 
Torpshammar, Stöde, Liden och Alnö.  
 
Lars fick mest hålla till i försvaret, men när 
han blev trött eller gjorde för många misstag, 
flyttade Olle Eliasson upp honom i kedjan. 

Den nya fotbollsplanen i Anundgård 
byggdes under de år som Lars tjänstgjorde i 
Holm. Han minns byggandet av den nya 
grusplanen. Han deltog på det sätt han 
kunde, mest handlade det om att kratta bort 
sten från grusplanen. Vid sitt återbesök i 
Holm blev han mäkta imponerad över den 
nya idrottsplatsen som den ser ut idag. 
 
Så här skriver han i ett av sina brev till 
Anita: 
 
”Jag ser nya Holmvallen framför mig med 
gräsmatta, omklädningsrum, reservbänk och 
staket. Ni ska vara stolta över ert 
mästerverk. Tänk att en fotbollsplan och 
sportklubb kan konkurrera med kyrkan om 
att bli samhällets samlingspunkt. Bravo!” 
 
Skolresor 
Förutom olika utflykter under läsåret hann 
Lars Kamp med att ordna skolresor för sina 
sjundeklassare. Årsklassen 1950/51, som var 
hans första klass i Holm fick åka till 
Trondheim. För klassen året därpå gick resan 
till Göteborg. Det blev minnesvärda 
upplevelser för de elever som hade förmånen 
att få delta i dessa resor. På resan till 
Göteborg var Alvar Nykvist och Olle 
Norberg chaufförer. Bilden nedan är från 
resan 1951/52 när klassen gjorde en 
sightseeingtur med turistbåten ”Paddan”. 
Lars Kamp sitter vid styrbords sida i mitten 
av båten och bakom honom sitter några av 
hans elever. 
  
De sista breven 
Lars Kamp avled 2015, en kort tid efter att 
han fyllt 90 år i sviterna av en 
cancersjukdom. Om inte sjukdomen hindrat 
honom hade han troligen försökt göra 
ytterligare ett återbesök i Holm. Det första 
besöket hade väckt så många minnen hos 
honom att han gärna hade velat träffa flera 
av sina gamla elever och andra som 
fortfarande kunde vara i livet från hans tid i 
Holm. 



 
 
Det här kortet är från skolresan till Göteborg med sjundeklassarna från läsåret 1951/52. Lars 
Kamp sitter vid styrbordssidan i mitten av båten. Vid sin sida har en dam i solglasögon (fru 
Kamp?) och bakom dem sitter några eleverna.  
 

 
 
Lars Kamp en kort tid före hans bortgång. Sönerna Håkan och Henrik med familjer skickade 
bilden med en hälsning och ett varmt tack till alla i Holm. 



En presentation av Holms hembygdsförening – en artikel ur 
tidningen Hembygden 
 
Margareta Johansson och jag färdades i 
veckan till Holm på novemberisiga 
serpentinvägar. Vi hade stämt träff med 
Göran och Margareta Loviken och nye 
ordföranden Lars-Erik Wikholm i 
hembygdsstugan i Anundgård. Redan när 
hembygdsföreningen grundades 1983 
beslutade man att inte samla på föremål. 

Många timmar lades på att låna in gamla 
foton som reprofotades. Det är inte mer än 
30 år sedan men digitalisering var ännu 
okänt. Ganska snart hävdade den 
reprofotande fotografen bildrätten på de 
gamla fotografierna, ett problem som nu 
tillhör historien.  

 

 
Göran Loviken vid rodret 
 

Föreningen har idag ca 260 medlemmar. 
Med hjälp av byombud kontaktas så många 
som möjligt, inklusive sommarboende och 
återvändare, en personlig rekryteringsprocess 
som ger resultat. 

 
När vi nu sitter i hembygdsstugan i 
Anundgård och resonerar om föreningens 
historia, får Göran Loviken något 
längtansfullt i blicken vid tanken på hur bra 
det fungerade med ALU-jobben tidigare. 
Föreningen röjde sly, byggde läktare, och 
renoverade byggnader i Österström med 
hjälp av ALU-arbetare. SCA äger hela 

kulturindustrimiljön i Österström från 
sågverkstidens blomstringsperiod, ett slags 
industrihistoriskt friluftsmuseum med 
träjärnvägen, dammar, såghus, den berömda 
Konjaksbespararen (ett vattendrivet 
snurrande lusthus). Här var verkligen full 
aktivitet i slutet av förrförra seklet, med 
timmerkörare, hästar och arbetare. Timret 
flottades eller kördes på vintervägar till 
Österström och forslades därefter på 
hästdragna järnvägsvagnar till Indalsälven 
där stockarna tippades via en timmerränna 
ner i älven och flottades vidare till 
träindustrierna vid kusten.  
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Holms hembygdsförening har gjort sig känd 
för ett engagerat och mycket målmedvetet 
arbete och utmärkt sig genom många 
bidragsansökningar och stora projekt. Med 
Göran Loviken i spetsen har föreningen 
mobiliserat en stor del av bygden (70 roller) i 
”Kungen av Österström”, en sommarteater 
som spelades 1998 – 2000 och som sågs av 
2500 personer. Historikern Gustaf Forssell  
 

skrev manus, Teater Västernorrland hjälpte 
till med regissören Peter Snickars och Musik 
i Västernorrland bidrog med musikerna. En 
hembygdsförening, ett industriföretag, en 
bygd och två länsinstitutioner var 
inblandade, då blir det också resultat! Göran 
betonar det fina samarbetet med alla, inte 
minst med SCA.  

 

 
Eldhuset på Östra vallen 
 

Tack vare EU projektet ISKA, 
Industrisamhällets kulturarv, kunde 
föreningen senare fortsätta med projekt, till 
exempel uppskyltning av byggnader, 
träjärnvägen med mera i samarbete med 
länsmuseet. Och föreningen kunde anlita 
filmaren Jan Dufva för inspelningen av 
filmen om Träjärnvägen där det bland annat 
ingår några dramatiska filmade sekvenser 
från 1910.   
  
När Storstensjöbodarna, en fäbod vid 
Storstensjön vid den gamla riksgränsen, 
hotades att skadas av avverkning påbörjades 
ett arbete för att bygga upp fäbodstugor på  
 

den natursköna platsen. SCA ändrade sina 
avverkningsplaner och bidrog i stället med 
timmer. Göran Loviken lyckades med att 
formera ett stort EU projekt.  När 
landshövdingen Gerhard Larsson invigde 
Storstensjöbodarna fanns här tre nya 
fäbodstugor, två nya eldhus och en 
renoverad fäbodstuga. Hit går ingen väg och 
för att göra det tillgängligt för alla, oavsett 
funktionsnedsättningar, byggde föreningen 
en motordriven flotte för 12 personer. 
Tanken var att fäboden skulle kunna fungera 
för rekreation och friluftsliv.  

 
Margareta Bergvall                       
Redaktör för tidningen Hembygden   

 


