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Det var en vacker morgon i midsommarveckan 1930 som
flotten nådde fram till bukten i Indalsälven på Lagmansön
där sommartid laxnoten drogs in och man solade och badade på
soliga dagar på en lång sandstrand. Flotten hade under den ljusa
sommarnatten flutit fram på den trettio kilometer långa färden från
Dackebränna i Liden. Den som förde flotten var Nestor Lidin och
på flotten fanns allt från ett gammalt till ett nytt torpställe. Med på
flotten som hjälp fanns gamla vännerna Johan Berglund och Erik
Olov Pettersson. Det var kor och höns och alla redskap som tillhör
ett jordbruk. Vidare möbler och husgeråd som hör till ett hem,
och låda vid låda med inventarier, kläder, böcker och handlingar
som skulle gå till det nya hemmet.
Flotten var den stora sensationen uppe i byn. Alla kom ned till ån
för att se och beskåda, allra först barnen som tog livlig del i
överförandet av allt från flotten uppå fast land.och därefter vid
flyttningen upp till byn och det nybyggda huset. En pojke kunde
många år senare erirnra sig stt hur han burit en stol den långa
vägen upp till byn. Nestor själv tog först hand om djuren. De tre
korna och en kviga leddess upp till en sommarladugård I
skogsbrynet, hönsen likaså. En vinterladugård var ännu inte
byggd, så djuren fick nöjas med en trång mindre ladugård, inte

törre än en lada.
Nestors familj, hustru Albertina, två pojkar Olle och Sigurd, 4 och
2 år gamla och en farmor, Karin, 80 år gammal, hade anlänt dagen
före till det halvt färdiga huset. De sov på golvet i orolig väntan
genom natten.
Det var en ny värld för familjen. De lämnade en värld i skogens
skugga med skogsväg fyra kilometer ned i bygden i Liden. De
kom till en ny bostad som låg blott fyra meter från landsvägen
som leder från Timrå i söder upp genom Indal och sedan vidare
längs Indalsälven genom Liden till Jämtland. Detta var medvetet.
Nestor hade blivit trött på att bo långt borta på ett skogstorp där
inte minst vintern var besvärlig med snöplogning på vintern långa
sträckor från gården till skogsvägen och runt omkring i byn.
Så vid byggandet av huset gjordes det så nära landsvägen som
möjligt, så nära att det inte skulle kunna godkännas i senare
bestämmelser - men sådana bestämmelser fanns inte 1930.
Nestor hade inköpt ett torp längre ned vid Indalsälven, ett område
allmänt kallat Nea Backan året innan. Hustruns bror Lars hade
olyckligt omkommit i drunkningsolycka vid Vivstavarvs Fabrik
året före 1928 och torpet hade gått på auktion. Nestor reste ner
från Liden och inropade torpet.
Man bestämde samtidigt att flytta upp gården till en tomt uppe vid
vägen, som nämnt, så nära vägen som möjligt. Det fanns en
manbyggnad och vidare en bruksstuga, Det blev manbyggnaden
som blev uppflyttad och blev stommen till gården. Brukstugan
bestämdes för en ladugård på samma tomt.
Man flyttade in i två halvfärdiga rum, kök och kammare.
Möblerna, och alla husgeråd kom upp från flotten. En ung man
på byn, Gösta Sellgen, kom med häst och vagn och körde upp allt
bohag till huset. Man fick börja inredningen. Det blev en
gustaviansk imperialsäng vid väggen som drogs ut för natten och
bäddades upp under dagen med virkat överkast och en
utdragssoffa vid fönstret som blev säng för pojkarna nattetid och
kökssoffa dagtid, allt i köket. Nestors egenhändigt gjorda bord

blev köksbordet och det står där idag 2012 som det sattes där
1930. Detsamma gäller soffan som utbytts under åren. Den stora
gustavianska sängen placerades vid väggen mittemot. Det var
också en utdragssäng, som blev till säng för Nestor och Albertina.
På dagen bäddades den upp. Gamla farmor fick bosätta sig i
kammaren intill som också var halvt färdigställd. Där fik hon hålla
till nattetid men kom som regel in i köket och satt vanligtvis vid
spisen där det var varmast. Hon blev omhändertagen där till 1932
då hon kom på ett hem i Sundsvall strax innan hon gick bort
samma år.
Det var det enkla livet som började i huset som ju inte var
färdigbyggt - och egentligen aldrig blivit det heller. De två
rummen, köket och kammaren, var det enda som stod halvfärdigt
förutom skafferi och farstu. Det var papp på väggarna. Tapeter
fick vänta på sig till senare på året. De första kan fortfarande ses
under senare tapeter.
Nestor fick bråttom med att bygga ladugården. Brukstugan "Nea
Backan" togs ner och fraktades upp av en granne, Olle Nilsson,
äldste sonen hos Hjalmar Nilssons (från ett tidigare äktenskap)
med häst och vagn. Alldeles ensam kom han
igång med ett omfattande arbete. och aldrig rådlös och helt ensam
slutförde han det. Genom sommaren kom stock på stock, tak ovan
på, och bredvid till vänster blev det uthus och dass. Bås vid bås
blev inrättat och en ’kitta’ för grisen och en 'kitta' bortom för en
kalv och utanför en svale för hö och redskap. Strax innan snön på
tidig höst kunde korna ledas dit och ladugården tagas i bruk. Jag
trodde aldrig att du skulle hinna, sa en bekant från bygden.
Livet på Lagmansön kunde börja med nya grannar kring. Man
hade plötsligt sju grannar och gårdar i en kedja längs byn.
Längs ner i öst och på gränsen till Timrå var det Ivansens, sedan
följde Sellgrens, Reisnholz, Lövgrens, Sjödins, Ôhlunds och sist
längst i vänst var det Öbergs. Sedan var det fortfarande en gård
kvar Nea Backan: Nilssons. Lidins blev den åttonde gården. Det
var alla torpställen med allt som därtill hör. Kor hade de alla och
häst hade de flesta. Några var större och störst var nog Sellgrens
uppe vid bergskanten mitt i byn. De hade alla kor, kanske 5 och

sedan häst och andra djur. De andra torparna hade mestadels 2-3
kor. Mot väst fanns de tre minsta minsta torpen utan häst. De fick
leja häst för vårbruk och andra nödvändiga arbeten. De tre var
Sjödins, Öhlunds och Lidins. De var de minsta torpen och hade
också vanligtvis bara ett par kor. Alla tre fick leja häst och
körning inte bara i jordbruket men också vid skogsarbete.
Nilssons Nea Backan hade också häst och ett något större
jordbruk.
Redan två år senare, 1932, bestämde Hjalmar Nilsson sig för att
skulle flytta upp från Nea Backan. Där hade de bott sedan tidigt
20-tal. En större areal upp vid vägen med anknytning till berg och
skog tillhörde torpet och dit skulle gården flyttas. Den 1 april
1932 (eller någon dag senare) kunde Olle notera på sin sedvanliga
tur genom byn och dalarna se det grävdes ett långsträckt hål i
marken. Det var fem män i rad. Det var Hjalmar Bilsson själv och
det var sonen Olle, någon som heter Ledin och ett par andra. Det
var med andra ord grunden till huset som påbörjades. Allteftersom
dagarna gick kunde noteras att det grävdes fyrkantigt runt och att
det sist grändes ett ordentligt stort hål på nedre sidan. Det skulle
bli en innekällare.

Lagnansön, Nea Backan, före 1929.
Ursprungliga Nilssons nere till höger; ursprungliga Lidins (Lars
Öhlunds) längre upp.
Så kom byggandet av huset gonom föjande sommar. Precis som i
fråga om Lidins ett par år tidigare var det boningshuset Nea
Backan som flyttades upp. Rivandet av gården försiggick
samtidigt med att grunden förbereddes upp vid vägen. En av
sönerna, Stig, glömmer aldrig hur han väcktes vid att man rev
huset kring honom! Stock för stock revs ned och fraktades upp
med häst och vagn. Det var Nilssons egen häst, Lärka, som gjorde
jobbet och det var sönerna Olle och Sven som tog hand om
körningen. Under sommarens lopp reste sig huset och på
höstkanten var det klart för inflyttning. I mellantiden bodde
familjen på logen Nea Backan och man hade inrett ett utestuga
som kök och matsal för familjen. Det var en period som de sex
barnen i familjen inte glömmer. Det var en äventyrlig
mellanperiod i en fattig tid som blivit poetiskt ihågkommen i
familjen.
Ladugården hade man ännu inte tid med. Det blev byggt 1935.
Det betydde att man använde gamla ladugården tre år efter
man flyttat upp till vägen. Det betydde ett tungt liv för frun, Elin
Nilsson, som morgon och kväll måste ner till korna och
mjölkning och arbete med djuren allmänt. Det var ingen dans på
rosor för en torparfru. Det var sju dar i veckan och var det någon
fritid gick den till stoppning på strumporna till barnen. Blev det
en fridag, var det mellan morgonmjölkning och kvällsmjölkning.
Det fanns ju också häst, ungdjur, gris och höns. Svårt var det inte
minst vintertid med vattnet. Det hände att man fick transportera
vatten i en stor kagge på med med vatten till de många djuren. Det
fanns en bäck ganska nära men det hände att den frös över och då
var man så illa tvungen att hämta vatten den hårda vägen.
Sommartid, från ca 1 juni till fram mot september, hade man
korna på skogen och då användes en sommarladugård i
skogsbrynet till vänster om Lidins sommar-ladugård, vilket
underlättade livet betydligt för familjen. Under ett par-tre år kunde
man se fru Nilsson komma morgon och kväll med alla kärl
tillsammans med barnen till sommarladugården. Olle brukade leka

med Ebba medan mjölkningen pågick i ömse ladugårdar för att
sedan föra korna ett stycke upp genom berget. Sedan gick de
vidare på egen hand. Vintertid kunde han likaså se Elin Nilsson
komma längs notvägen ned mot ån med samma kärl och barn för
ladugårdsarbete. Höst och vår hade man även en 'smuttväg' genom
dalen som var kortare. Men vare sig den ena eller andra vägen, i
ca tre års tid var Elin Nilsson på väg till korna och djuren morgon
och kväll. Det var först först hösten 1935 som den rutinen bröts i
samband med uppflyttningen av alla djuren till nya ladugården.
I och med att Nilssons också kommit upp i byn hade Lagmansön
fått det mönster som det hade under resten av 30-talet och
framgent. Det var åtta torp och i allo åtta torpare och
torparfamiljer. Det var Ivansens längst i väst. Sedan följde mot öst
Sellgrens, Reinholz, Lövgrens, Nilssons, Sjödins, Lidins,
Öhlunds och Öbergs längst i öst. Den konstellationen höll sig med
undantag av Lövgrens. Lövgrens flyttade 1936 och dit kom
Jonssons. Men annars höll sig mönstret genom hela årtiondet.
Det var torpställen; det var fråga om jordbruk av det mindre
slaget, även om med variationer. Några av torpen var större och
några mindre. Störst var väl Sellgrens som också ansågs vara
äldsta torpet på byn. Det låg centralt i byn, vackert beläget under
ett berg som benämndes 'Sellgrensberget'. De hade väl en fyra fem kor och häst och hade en avkastning i form av smör som man
kärnat fram och såldes nere i Timrå en gång varannan vecka.
Andra fem torp var väl i mellanklassen med två - tre kor och häst.
Lägsta klassen var de tre familjerna mot öst, Sjödins, Lidins och
Öhlunds. Stora skillnaden var att de tre sistnämnda fick klara sig
utan häst och med bara två kor. I sämsta fall var det mindre än
två kor. I Lidins var det till slut bara en ko. Höet kunde inte räcka
mycket längre. Familjen talade om att man hade en-och-en-halv
ko.
Det var fattiga år på Lagmansören för de åtta torparfamiljerna. Det
var en värld utan säkerhetsnät. Man var på egen hand och det var
upp till var familj att kämpa för sin existens. Senare tiders sociala
service kunde man inte ens drömma om. Det var arbetslöshetens
tid i svenskt näringsliv. Ett torp var vanligtvis inte nog att leva av.

Det var ett supplement i ett fattigt liv. Man fick mjölk från korna,
potatis från källaren, och fläsk från julgrisen i fall att man inte
måste sälja den för nödiga julpengar: kanske fanns ägg om man
hade höns på gården och kornmjöl till morgongröten från en
kornåker. Men det var inte nog, bara, som sagt, ett supplement. En
torpare var i behov av ett supplerande reguljärt arbete, i det minsta
ett årligen återkommande säsongsarbete.
Tidigare kunde man räkna med arbete i flottningen på sommaren
och i skogen på vintern, Men 30-talet hade mindre att erbjuda på
alla fronter. Det var depression i hela landet och det fick torparna
känna av. Flottningen hade blivit för några få sedan timret släppts
lös i älven och skogsarbete blev det också mindre av.
Det man hoppades på på Lagmansön var jobb nere i industrien i
Timrå. Men där blev det också bistra tider och få jobbtillfällen.
Nya arbeten gick till folk inom kommunen, inte till
utsocknes.
20-talet hade varit en optimistisk tid. De goda tiderna efter kriget
hade också inverkat på torparnas liv. Inte mindre tre torpare på
Lagmansön hade - hör och häpna! - bil på gården! Det var först
Ivansen som hade a Buick och den behövdes i driften. Han hade
ett bageri och en bil behövdes vid distribueringen av de bakade
produkterna. När bageriet upphörde upphörde också behovet av
bil. Den försvann i samband med den nya fattigdomen ca 1932.
Det gjorde ont att bageriet försvann. Det var underbart att ha
bageri på byn. Olle glömmer aldrig hur han fick en krona i handen
för att gå till Bagaren Ivansen för sex limpor tillsammans med
kusinen Bertil. Ivansen had också annan försäljning. Olle
glömmer inte hur vid ett tillfälle munspel såldes till barnens
glädje.
Sedan var det Sjödin som hade en Ford. Olle glömmer inte en
tur i den antagligen 1930, och ännu mera hur den användes senare
som transportmedel på torpet i samband med höskörd.
Den togs ur landsvägstrafik i samband med fattigdomen på tidigt
30-tal. Den stod sedan länge i garaget på andra sidan
vägen och garaget stod sedan kvar under följande årtionden.

Den tredje bilägaren var Lövgren och han höll ut längst. Han hade
en Nash. Man talade om "nashen på gården". Olle minns bilen ca
sent 1934, men den var definitivt borta innan Lövgrens flyttade
1936. Sonen Ivar brukade leka med bilen
som en gång hamnade i diket.
Det skulle dröja länge innan det kom en bil på någon gård igen.
Den nästa kom på sent 40-tal, då Gösta Sellgren skaffade sig en
bil i samband med arbete i Sundsvall. I skrivande ögonblick,
2012, finns det bil på var fungerande gård, ofta flera.
Förutom 'stam'-torpen nere i byn fanns det också ett skogstorp ca
en kilometer upp i skogen. Det var beläget i Tjärnbodarna i en
glänta ovanför en tjärn där mark odlats tillräckligt för tre-fyra kor,
ett potatisland och en kornåker. Vem som odlat upp platsen
tidigare och vem som först bott där är inte bekant men på 30-talet
finner vi Gustav Andersson där med familj. Andersson hade
kommit från Västergötland och historien förtäljer inte hur han
kom att hamna på ett skogstorp i Norrland. Före Anderssn hade
familjen Danielsson bott där. Förmodligen var det drömmen om
kor och mjöl och potatis och kornmjöl som var drivkraften.
Anderssons hade tre barn, Ragnvald, Ann-mari och Ingvald
under tiden i Tjärnbodarna. Sen de flyttat från Tjärnbdarna 1939
och till sist bosatt sig i Sundsvall tillkom det ytterligare två barn,
Bill och Jerry. Familjen tog sig senare efternamnet Frosteby.
De bodde sålunda avsides och kontakten med byn var inte daglig.
Barnen deltog inte med barnen nere i byn och skolgången blev
utsocknes, i Timrå. Men Andersson själv var i livlig kontakt med
byn och han gick i bräschen för att det skulle bli daglig postgång
till byn 1936. Dessförinan hade post hämtats när någon
tillfälligtvis passerade posten i Bergeforsen. Härefter kom posten
dagligen med kvällsbussen och levererades till Reinholz vars fru
Greta sorterade och delade ut till brevlådor som fanns i rad på
väggen vid Reinholtz' loge nedom vägen. Alla i byn fick ett
nummer, nummer sex för Lidins, sju för Öhlunds osv. Postens
ankomst var afton var ett 'tiløbsstycke' för barnen i byn. Man bara
väntade på att Greta skulle öppna postsäcken, sorterna och komma

ut till lådorna.
Andersson byggde både nytt hus och ny ladugård. Vid ett tillfälle
ställde byn upp för Andersson. Han hade själv
fabricerat ett vattenhjul som skulle ställas i en flödande bäck vid
gården. All gubbarna på byn kallades och den kom på plats i
bäcken. Andersson planerade produktion av takspån för husen på
gården. Det var ca 1936, Olle var med.
Man måste beundra Andersson. Han måste gå den långa, ganska
branta skogsvägen ner och sen på cykel! Han måste till arbete för
någon slags inkomst. Det räckte inte med torpets avkastning man behövde kaffe, socker med mera för normalt liv.
Andersson suckade vid ett tillfälle: "Jag har burit!" och det var
sant. Allt skulle bäras under mesta tiden på året. Under
snö-halvåret kunde ju allt fraktas med häst och släde när någon
granne nere i byn ställde upp och stod till rådighet. Utrymme för
häst fanns inte på torpet. Andersson berättade en gång hur han
burit en symaskin upp till torpet!
Hustrun, Ragnhild, såg man inte ofta till. Hon har var fast med
torpets alla göromål och så med tre barn. Hon var känd som
duktig med nål och tråd och är ihågkommen för kläder till barnen
i byn. Man förstår att det var utan saknad som familjen till sist
flyttade bort från livet i skogen och bosatte sig i ny egen gård på
Skönsmon i Sundsvall. Barnens skolgång var ett problem. De
placerades i skola Timrå. De fick åka buss från och till skolan,
och sedsn marachera genom skogen ned på morgonen och ofta
hem i mörker på kvällen.
Det fanns ytterligare ett par personer på Lagmansön med anor från
torpet i Tjärnbodarna. Det var herr och fru Danielsson som
bodde var för sig på Lagmansön på 30-talet. Ovänskap hade fått
äktenskapet att gå sönder. Herr Danielsson flyttade först ner till
Sellgrens nere i byn där han bodde i en mindre stuga som
utnyttjades till bakstuga. Där bodde han hela 30-talet och blev
Olles kund: han köpte Såningsmannen mellan 37 och 39.
Danielsson blev en "allt i allo" för familjen Sellgren, där han fick

inte bara logi utan även kost. Han serverades middag och deltog i
arbetet på gården, skördearbete och så vidare. Vedboden var hans
primära arbetsplats och där kunde man se honom morgon, middag
och kväll. Han var ansvarig för familjens ved året runt. Veden var
nydeligt staplad i vedbod bakom huvudbyggnaden.
Fru Danielsson blev kvar i Tjärnbodarna in på 30-talet där hon då
bodde ensam. Anna Nilsson kommer ihåg hur de som barn
brukade trava upp genom skogen med en mjölkkruka för att hjälpa
henne. Tydligen hade hon inte längre kor i ladugården. Hon
levde ett fattigt liv ensam i skogens sköte innan hon flyttade ned i
byn några år in på 30-talet. Hon fick bosätta sig längre bort i
Sjödins brukstuga (en tidigare båtsmanstuga från Bottnarna) där
hon bodde till sin bortgång senare på 30-talet. Det märkliga var att
de två bodde var för sig på olika håll på Lagmansön, några
hundra meter emellan, utan att vara i kontakt. De möttes aldrig.
De hade två barn, Leander och Leontin. Leander är omtalad
som fotograf.
Det fanns en annan man som kom att bo på Lagmansön under
större delen av 30-talet. Det var Martin Bergström. Han kom helt
oväntat med en mini-lastbil och fick husly hos Lidins i en liten
oinredd kammare utan innertak. Det var sommartid (1932) och
han kunde bo där tills vidare. Pojkarna I huset hade som nöje att
klättra upp på vinden och titta ner på gubben. När det drog mot
höst och började bli kallt, flyttade han över till Reinholtz som
hade en bruksstuga på gården med ett lämpligt rum för
ensamboende utan pretentioner. Där blev han sen boende under
resten av 30-talet och ännu länge tills han äldre och skröplig fick
flytta till ålderdomshemmet I Indal. Det berättas att man fann
honom gående på väg till Lagmansön där han bott så länge och
trivdes.

Bruksstugan på Reinholts’ gård där Bergström bodde. I
förgrunden Bertha Jonsson-Reinholtz. Bruksstugan har
sedermera rivits.
Bergström var stenhuggare och det var ryktet om granit i bergen
på Lagmansön som drog honom dit. På Lagmansön fanns det
redan ett stenhuggeri. Det var Axel Öhlund som börjat arbeta med
gravstenar och andra stenarbeten, mestadels till kyrkogårdar. Han
var etablerad vid Öhlundsberget mot väst. Nu etablerade sig
Bergström ett hundratal meter mot väst vid Nilssonsberget. Medan
Öhlund alltid hade medarbetare, arbetade Bergström ensam. Det
var blott vid tunga lyftninar och flyttningar av granitblocken som
hjälp krävdes.
Man förundrade sig över att han klarade allt allena. Han kilade
och sprängde och han slipade och mejslade utan hjälp. Det blev
gravstenar och mycket annat. En sista gravsten står kvar i
stentaget och vittnar om hans förmåga att hugga fram en fin sten.
Det stora minnesmärket är emellertid den minnessten på mer
än flera ton som rests på Norra Stadsberget i Sundsvall och som
hedrar en serie borgare i staden, alla ingraverade av Bergström på
stenens framsida. Det berättas att flera hästar behövdes när stenen
skulle dras fram till vägen och transporten på lastvagn till
Sundsvall.

Martin Bergströms minnessten på Norra Stadsberget i SundsvallHonoratiores med Axel Oxenstierna.
Det fanns ingen skola på Lagmansön på 30-talet. Det hade funnits
en ambulerande skola vid seklets början i Öbergs gård. Det var
Lövgrens på 30-talets början. Albertina Öhlund har berättat om
skolgången där. Någon gång före 1930 hade en reguljär skola
upprättats i Bottnarna på Norbergs gård där en lämplig bostad
fanns, Skollokal fanns på högra sidan och rastrum på vänstra
sidan.
Utanför fanns bra lekplats och runtomkring ett område fram till
skog och bäck som inbjöd till lek och äventyr under raster och
fritimmar. Sedan fanns det långsluttande åkrar och lägdor som
passade bra till skidåkning på vintern. Bär och frukt fanns det på
hösten och, även om förbjudet, stoppade det inte barnen från att
njuta av dem. Det var en D-skola vilket betydde att alla sex
klasserna fanns i samma skollokal och att en lärare skötte
undervisningen för flera klasser samtidigt. Det blev skolan för
barnen i Bottnarna och Lagmansören. Lärare var Elsa Norberg.
Hon kom från Västergötland och gift med sonen på gården. Hon
skötte med andra ord både skola och gård, en duktig kvinna som
visade sig vara duglig och bra lärare. Hon var aldrig sjuk och
skötte både skola och torp utmärkt.
Barnen från Lagmansön hade en ca tre kilometers väg till skolan.
Vägen var extra lång från Ivansens i öst och ännu längre för barn i
Stordalen som valde skolan i Bottnarna. Vägen var mestadels
inget lidande. Man hade faktiskt roligt på vägen. Hårt var det dock
på vintern i kallt och blåsigt väder. Buss gick kl 8 på morgonen
men dels kostade turen 10 öre (!) och dels fick man sen vänta på
skolans början kl. 9.
Höjdpunkten i familjelivet var nog ’slottannan’ i juli månad. Alla i
famljen var med. Vuxna hade var sin lie och man började
mestadels med ’hackslåttern’ i dalar och kanter, sedan kom lägda
efter lägda, mestadels slagna med slåttermaskin.

Sedan skulle det hässjas och räfsas och där det stod det till sist
hässja vid hässja till torkning. Efter någon vecka eller tio dagar,
allteftersom det var solsken eller regn, togs höet in på logar och
lador i väntan på vintern. När ’nyvället’ kom, fick korna komma
till bete på samma lägdor, ofta tjudrade. Bland de underbara
minnena är de kaffepauser i någon hässjas skugga som kom
regelbundet under slåtterarbetet.
Att det var en D-skola bekom inte barnen. Och fru Norberg
klarade det fint att balansera undervisningen i olika avdelningar.
Då det var skrivövningar på ena sidan, var det geografi och histoia
på andra sidan. Högläsning och sång var gemensam för alla. Fru
Norberg klarade alla klasser galant.

Stående från vänster: Gun Hägglund, Gudrun Ivansen, Ebba
Nilsson, Ingalill Ivansen, Dagmar Näslund; sittande från vänster:
Åke Backlund, Folke Nilsson, Olle Lidin, Arne Näslund, Sigurd
Lidin, Bror Sjödin, Ivan Norberg; I mellanraden: stående, Ruth
Norberg, sittande, Stig Nilsson, stående, Bibi Lodén, Astrid
Nilsson. I centrum: lärarinnan Elsa Norberg.

Datumet på svarta tavlan: 4 maj 1937
De nio familjerna med torp och jorbruksenheter var följande från
öst till väst (1930): (1) Vilhelm Ivansen, (2) Johan Sellgren, (3)
Henry Reinholtz, (4) Viktor Lövgren, (5) Hjalmar Nilsson, (6)
Johan Sjödin, (7) Nestor Lidin, (8) Axel Öhlund, och (9) Axel
Öberg.
(1) Längst i öst fanns familjen Ivansen. Deras torp och gård låg
vid Stordalsbäcken som utgör gränsen mellan Timrå och Indal.
Den djupa dalen emellan kallades Ivansensdalen och gick djupt
hela vägen ned till älven. Vilhelm Ivansen var bördig från
Danmark. Som bagare kom han till Timrå där han fann sin hustru
Mathilda (Tilda) och samman flyttade de til Lagmansön 1920. Där
etablerade han sig som bagare och som bagare fortsatte han in på
30-talet. Den vikande konjunkturen tvingade honom att avsluta
det yrket redan i början på 30-talet, kanske redan 1931. Bilen
såldes och han blev en av de många medellösa som fick kämpa
med de svåra tiderna genom decenniet.

Ivansens gård på 30-talet. Sedan omarbetats och bebos nu av
Håkan Ivansen, barnbarn till Vilhelm och Matilda.

Vilhelm och Mathilda (Tilda) Ivansen som man minns dem
från 30-talet

Fem syskon Ivansen: Gudrun, Arne, Tage, Jngalill och Bert

Bert Ivansens gård till vänster om gamla gården, byggd på
50-talet.

Ingalill Ivansen.Vassman’s gård till vänster om gamla gården

Ivansens hade fem barn, Tage, Arne, Gudrun, Ingalill och Bert.
De första fyra var födda på 20-talet men den siste, Bert, så sent
som 1935. Bert byggde sedermera ny gård ca 70 meter från
huvudbyggnaden och sedan har systern Ingalill med make
Vassberg byggt en gård mitt emellan. I skrivande stund bor Bert
fortfarande i sin egenhändigt byggda gård och hans två söner
bor, Håkan, i gamla gården och den andre, Jan, i gården mitt
emellan byggd av Ingalill med make. Ett tredje barn, Ann-Cathrin,
bor i Timrå.
Ivansens rotade sig I öst. Företagsamma har de bavarat arvet från
Vilhelm och Tilda. Det har blivit en ivansensk del av Lagmansön i
öst - med tre gårdar - liksom det blivit en nilssonsk del av
Lagmansön i väst - med 6 gårdar.
Nästa familj, Nr. 2, var Sellgrens. Johan Sellgren var också
inflyttad. Han kom från Timrå och var ingiftad med dottern i
huset. Det var Kristina Nylander och sedan Sellgren övertagit
torpet talades det inte längre om Nylanders utan om Sellgrens.
Detta hade hänt på 20-talet. Gamla fru Nylander var änka vid
30-talets början och “sköttes ut” på gården. Hon dog I början på
30-talet. Olle kommer ihåg henne på soffan I köket. Han kom med
mormor, Erika Öhlund, som var hennes syster. Han kommer ihåg
stt hon blev glad för Hela Världen och ville se hur Lotta var klädd
i serien August.
Sellgrens var det största torpet på byn och väl beläget på höjden
under berget, kallat Sellgrensberget. Utsikten var också bedårande
däruppifrån. Man kunde se ner på vidderna mot “ån”, dvs.
Indalsälven, som dock inte syntes nere i dalgången. Den var den
mest storslagna vyn på byn.
Sellgrens var det mest välburgna torpstället och djur av alla slag.
Ladugården var sålunda välförsedd och man hade smörproduktion
till försäljning. Varannan fredag kunde man se herrskapet Sellgren
med häst och vagn bege sig ned till Timrå med smör till
försäljning. Det var till Vivstavarv där man samtidigt gjorde inköp
för de följande två veckorna. Det var nog det enda häst-ekipaget
som fanns att se på Lagmansön på 30-talet. De flesta andra hade

också häst men man såg dem aldrig åka herrskapligt med vagn.
Sellgrens hade också fiskerättigheter i älven i höjd med bönderna
och deltog i sommarens laxfiske och sikfisket på höstkanten.
Sellgrens hade tre barn, Göta, Gösta och Julia, alla tre födda på
20-talet.
Sellgrens inköptes 1947 av Sven Nilsson och bebos i skrivande
stund av broder Ingemar Nilsson med maka Ingert.

Sellgrens I höstskrud; älskad vykortsvy.

SELLGRENS-NYLANDERS 1914. släktträff

Samma släkttraff, neadanför gården
Sellgren längst fram, till vänster
Familjen nummer tre var Henry Reinholtz. Torpet var ganska stort
med fyra kor och häst. Han var också inflyttad från Timrå.
Närmare bestämt från Lilla Bandsjön. Han var ingift och i hans
fall var det med Berta Jonsson. Hon var sjuklig och gick bort
redan 1931. Hon efterlämnade en son. Bengt, som fötts tidigare
samma år. Bengt blev senare bosatt I Nyköping men
byggde en sommarbostad vid gården på en avstyckning nedanför
vägen i samband med att torpet övertogs av Ejvin Nilsson på
60-talet. Bengt har blivit erkänd målare. Ett av Bengts älskade
motiv är Indalsälven uppströms från en nipa vid ett brant stup med
magnifik utsikt uppefter älven, en vy som i folkmun gick under
namnet Björnhålet. Sommarbostaden inköptes senare av Ebba
Johansson, f. Nilsson, sedermera innehavd av sonen Ulf
Johansson. bosatt i Nyköping.

Reinholz’ gård på 30-talet.

Samma gård på 20talet. Familjen Jonsson, Jonas och Brita
Jonsson, förre ägare.

Bertha Jonsson, dotter
till Jonas och Brita Jonsson, och Henry Reinholtz ca 1929.

Henry, Gretha, Bengt ca 1935

Det var i en bruksstuga på gården som stenhuggaren Martin
Bergström fick bostad från hösten 1932, genom hela 30-talet och
framdeles.
Reinholz blev från 1936 poststället för byn och närliggande
Stordalen.

”Björnhålet”, Indalsälven uppströms från Lagmansön, målning av Bengt Reinholtz. Se
Bengt Reinholtz, ed. Per Hjertzell, Eskilstuna, 2005. Vyn kallad ”Björnhålet” i folkmun.
Reinholtz ger titeln ”Kvällsstämning, Indal”. Det är Indalsälven efter uppdämningen.

Som samma vy tydde sig före uppdämningen (O. Lidin,
1947)

Efter Bertas bortgång fick Henry an hushållerska, Greta,
som så småningom blev hans fru och det var hon som tog
hand om torp och postgången genom 30-talet och framgent.
Torpet var mellanstort med häst.
Gården inköptes senare av Ejvin Nilsson som överlämnat
den till sin dotter Anette. Hon bor där i skrivande stund
med sin sambo Thomas och barnen Hanna och Joel.
Näst följde Viktor Lövgren, nr. 4, med hustru Greta och
barnen Ivar och Inez. Ett tredje barn föddes på Lagmansön
men gick bort tidigt. De var också inflyttade på 20-talet.

Lövgren var känd som “slagtaren” som gick fram med
grova ord bakom sin häst ofta barfota med blodiga tår. Han
verkade något grovkornig men han hade ett hjärta av guld
som när han kom och rådde grannen Nestor Lidin att
skyndsamt komma till sjukhuset (det var brusten blindtarm.
1934). Det glömdes aldrig. Hans son Ivar var något av det
vilda slaget när han lekte busunge i skolan och hemma.
Lövgrens flyttade 1936 till Bergeforsen och kom senare till
Indal där han arrenderade jordbruk, till sist i Skällsta på en
egendom som sedermera blivit bygdegården i Indal som
han arrenderade. Han kom på äldre dagar på bättre tankar
och blev medlem av lokala pingstkyrkan. Grannar som kom
ihåg hans värdsliga förtid kunde inte låta bli att skämta
med honom om hans tidigare rika användande av
svordomar. Han lär ha svarat att ”det går bra men det är
FAEN så besvärligt i skogen på vintern.”
Den som kom efter honom på torpet på Lagmansön var
Petrus Jonsson. Det var en stillsam person som intresserade
sig mera for vänsterpolitik i kommunen än för byn. Hans
fru Märta var däremot en rivig kvinna. Morsk och på
herrcykel var hon manfolket i familjen. Maken var lugn och
hördes mindre. Han härstammade från övre Indal; hon från
Liden, bergkvistare från Rötmon. Med sig hade de pojkarna
Sven och Ture, födda 1922 och 1923. De två blev ett
tillskott till pojkarna på Lagmansön som redan var många
på ’ön’. Ture idrottade och Sven organiserade en
tunglyftarklubb och var sekreterare i
Lagmansören-Stordalem Idrottsklubb med samlingssal i
Forslunds krukstuga i Stordalen; ordförande Hilding
Lindström.
Sedan Petrus gått bort blev Märta hushållerska i Indal och
slutade sina dagar 94 år gamman på Solgården i Indal.

Familjen Petrus Jonsson. Sittande, Märta och Petrus: stående, sönerna Sven
och Ture

Nästa familj var sedan Nilssons som, som nämnts, flyttat
upp från Nea Backan år 1932. Med dem
foljde då åtta barn och sedan kom ytterligare sex födda
uppe på byn. Namnen på de åtta var Sven, Anna, Ebba,
Folke, Stig, Astrid, Jörgen och Ingemar. De som tillkom
uppe på byn var sedan, Jarl, Lilly, Nanny, Sören. Ejvin och
Hans-Gunnar. Ingemar var född den dag man började
bygga uppe på byn, så han föddes på skarven mellan Nea
Backan och uppe på byn.

Nilssons sex barn 1930: Anna, Astrid, Ebba, Stig, Sven och
Folke; sedan tillkom Jörgen (1931) och Ingemar (1932) innan
uppflyttningen hösten 1932. Gamla huset
Nea Backan skymtar till vänster.
Början på 30-talet var en tung tid för den stora familen
Nilsson i likhet med de andra familjerna på Lagmansön.
Det dröjde några år innan Hjalmar kom i stadigt arbete och
han prövade också på stenarbete i bergen runt omkring. Så
finner vi honom tidvis tillsammans med Vilhelm Ivansen,
Hilbert Eliasson och Nestor Lidin uppe i Öbergsberget. Det
höggs stenstolpar till vägbyggen. En tillfällig inneboende på
Lagmansören, Hilbert Eliasson, fanns bland dem. Hilbert
Eliasson bodde i den tiden hos Nilssona med fru Elna och
dottern Sonja. Detta var våren 1932.

Hjalmar fick sedermera fast arbete vid byggen inne i
Sundsvall inte minst på grund av sin duktighet med
hammare och mejsel. Familjen fick det ekonomiskt bättre
mot slutet av decenniet och med duktiga barn har det gått
framåt efter 30-talet.
Liksom Ivansens på andra sidan i byn har familjen Nilsson
knutits till platsen och på olika sätt blivit Lagmansön
trogna. Inte mindre än sex är i skrivande stund bosatta där i
var sin gård. I centrum finns gamla famijegården som i
folkmun kallas ’Vita Huset’. Det är nu medelpunkten för
firman Nilssons Grus, som leds av Sören Nilsson.

Akvarell av Nilssons gård på från notvägen vid Lidins. Staketet längs Sjödina
hitandör till vänster. Av Sigurd Lidin på tidigt 40-tal.

Familjen Hjalmar Nilssson ca 1956. Övre radern: Nanny, Sören, Astrid, Jarl, Anna,
Stig, Jörgen, Ingemar, Sittande: Ejvin, Hans.Gunnar, Elin Nilsson och Hjalmsr
Nilsson (I centrum<), Lilly, Ebba, och Folke

Den 6te gården var Johan Sjödins. De kom till byn på
20-talet. Det var ett mindre jordbruk utan häst. Johan Sjödin
arbetade länge på fabrik nere i Timrå och familjen hade det
så bra att de skaffade sig bil. Så kom nedturen på 30talet.
Bilen måste uppges men den fanns kvar i garage och
användes ibland annat i skördearbetet. Mestadels fick den
stå i garaget på andra sidan vägen.

Skiss av Sjödins gård (till höger) och Nilssons gård (till
vänster) uppifrån Sjödinsberget, på 40-talet. Akvarell av
Sigurd Lidin.
Sjödins hade tre barn, Kerstin och Bror som föddes på
20-talet och så sladdbarnet Åke som föddes 1932. De tre var
närmaste lekkamrater med Olle och Sigurd i gården
bredvid. Sedan blev de skolkamrater och kamratskapet
har fortsatt senare när de varit bosatta på olika håll.
Sjödins gård finns där fortfarande men är ombyggd och
flyttad. Den blev 90 grader ’ändavänd¨ med kran av näste
ägare, Sören Nilsson, 1970. Köket som vätte sydöst vätter nu
nordöst.
Den 7de gården var sedan Nestor Lidins vars ankomst till
Lagmansön 1930 behandlats ovan. Nestor var född på
Dackebränna i Lidin. Frun, Brita Albertina var född i
granngården Öhlunds och var alltså ursprunglig
Lagmansöbo. Med sig hade de två pojkarna Olle, f. 1926,
och Sigurd, f. 1927.

Huset som Nestor Lidin byggde 1929-1930
Foto taget av Arne Nilsson 2011

Familjen Lidin 1931 (Foto: Ekman
Det blev fattiga år till att börja med också för Lidins. Nestor
försökte sig på stenarbete och det blev det sedan under hela
årtiondet. Det var stenbergen på Lagmansön och runt
omkring som räddade familjen hjälpligt under några
svåra år, liksom flera andra familjer på byn. Nestor blev
stenhuggare och det var med det yrket och den titeln han
nådde Sundsvall vid slutet av 30-talet. Något säkerhetsnät
fanns inte för fattiga torpare på 30-talet. De hade ju torp och
kor till förfogande. Som om det skulle vara nog! Det enda
som samhället erbjöd var lågt betalat AK-arbete och Nestor
hade det slags arbete 1933-34. Det var också stenarbete ca 40
km i Lidensboda upp mot Jämtland. Det var också
stenarbete, stentolpar till vägar. Tillbaka därifrån blev det
igen stenarbete vid vägbyggen i Timrå, Skön och till sist i
Sundsvall. På liknande sätt hankade familjen sig fram
genom 30-talet.

Stenarbete i Lidensboda, 1933-34

Sigurd Lidin, Olle Lidin och Harry Forslund sommaren
1939. Foto taget av Bertil Öhlund från Öhlunds trädgård.

Olle Lidin, september 1938, 12 år. Upptill Sjödins vedbod,

även gaveln på ladugården skymtar. Martin Bergström
höll till både till höger i Nilssonsberget och vid infarten till
Nilssons till vänster. En tältduk var uppspänd under vilken
Bergström arbetade.

Den 8-de familjen var Axel Öhunds vars gård låg mitt emot
och ovanför Lidins. Han var den ende torparen som bodde
där i andra generationen på samma plats där han fötts.
Fadern Isak Öhlund flyttade upp från Timrå vid mitten av
1800-talet. De bodde i en ”toknyttstuga.” Med Erika
(Backlund) fick kan fyra barn: Anna (f. 1884), Lars (1667),
Axel (1890) och Albertina (f. 1895). 1914 revs
”toknyttstugan”ned och gården byggdes som fanns på
30-talet. Det skedde i första världskrigets skugga. Man hade
börjat med stensockeln när kriget bröt ut. Bröderna Lars och
Axel byggde i samförstånd; Lars skulle bo ovanpå och Axel
under. Vid samma tid gifte sig Axel med Elsa och något
efteråt Lars med Berta.

Öhlunds gård, ca 1916, på Lars Öhlund till höger,
Erika Öhlund, f. Backlund, i mitten, Maja Ölund, senare
Åström, till höger
Notera staket på bägge sidor om landsvägen; björkar vid
bron tyder på midsommartid. Efter vägarbetet 1923 blev det
vägräcken av järn. Ännu ingen veranda.

Bild målad tidigt 40-tal av Sigurd Lidin. Som det såg ut
hela 30-talet med rött staket, lagård och dass till vänster.
Huset revs i samband med vägbygge 1986. Skam!

Elsa Öhlund framför brokvisten till huset och Axel Öhlund
från jakten framför Sjödins brukstuga där fru Danielsson
bodde; vidare skymtar Sjödins stenkällare till vänster.
anster. Sjödins vedbod till höger.

Bild av O. Lidin som visar berget bakom Öhlunds gård
(1947)
Lars Öhlund flyttade senare ner till eget torp Nea Backan,
det torp som sedan inköptes sedan 1929 av
Lidins varefter gården flyttades upp till tomt mitt emot
Öhlunds.
Isak Öhlund hade bott och arbetet som smed på Vifstavarv
och när han flyttade till Lagmansön upprättade han en
smedja bakom gården. Den blev använd inte minst senare.
Axel som också börjat arbeta
på Vifstavarv bestämde sig på 20-talets mitt för att
övergå till stenarbete, erkannerlien garvstenar, och han
upprättade ett stenhuggeri väst om gården. Där höggs och
färdigställdes gravstenar på beställning genom hela 30-talet.

Han arbetade aldrig ensam. Där fanna alltid en andre man.
Bland annat en Olofsson, sedan en styvson Hugo, sonen
Bertil och andra.
9-de gården och torparen var sist Axel Öberg i väst. Han var
också gammal Lagmansö-bo men hade flyttat från några
gårdar mot väst i giftermål med Alma Vänggren, och
gården blev i samband därmed till Öbergs. Det vat ett
ganska omfattande torp som sträckte ner mot älven, åkrar,
ängar och dalar och slutade med ’välta’ där man
’välte’ ner timmer i ån i sen vårtid och tidig sommartid.
Utmärkta sluttande skidvidder på vintern. Det fanns rum
för flera kor och häst. Det låg mot väst och nådde fram till
de vidder som tillhörde bonden Öhlén i
Östanskâr.
Axel Öberg hade ingenting emot ett glas och brukade säga
att ”man behöver en var morgon för att få gång på
gammelbena.” Det berättas att han arbetade på båten
Indalen (den trafikerade Indalsälven till 1922) och uttryckte
senare att ”hade inte båten gått i konkurs hade jag blivit
alkoholiker.” Hab saknade inte humorDe hade två barn, Nora och Elna, som på 30-talet umgicks
med jämnåriga Dagmar Öhlund (Nora) och Anna Nilsson
(Elna). Tidigt förlovade och gifta försvann de från
Lagmansön.

Öbergs gård västerut från Lidins. Öppen utsikt på
30-talet.
De nio familjerna - om man lägger till Tjärnbodarna - tio
familjerna - var så lika men i grunden också olika. De var
alla ägare till likartade torpställen och samma grundvillkor.
De ägde alla gård, jord, ladugård och kor, och de flesta
också häst och de hade alla utedass som ett bihang vid
sidan av jösselstaden. De hade vidare ett
skogsskifte för ved till vintern. Det fanns variationer men de
var samtliga i en situation där det var nödvändigt med
inkomster vid sidan av vad som
kom från jordbruk och djur.
Det fanns olika möjligheter att skaffa sig nödiga inkomster.
Några hade arbete vid fabrikerna i Timrå sedan 20-talet och
fortsatte därmed. Men det kärvade allt mer i
och med att depressionen ökade in på 30-talet och det
var svårt att komma in på fabrikerna. Lagmansören
tillhörde en annan kommun, Indal. och Timrå-borna kom
alltid först i hemmakommunen. Att sålunda komma från
Lagmansön möttes mestadels med kalla handen. Man gick
från fabrik till fabrik och blev var gång avvisad. Men Viktor
Lövgren som arbetat sedan 2o-talet kunde fortsätta in på
30-talet. Och det kunde vara hårt arbete. Med cykel från

Lagmansön vid 6-tiden på morgonen till lång arbetsdag och
sedan på cykel hem vid 6-tiden på kvällen.
Några sociala säkerhetsnät fanns inte och Per Albin
Hansson kunde sucka i Stockholm och lägga fram planer
för att begränsa misären. Detta lyckades delvis men berörde
inte nämnvärt Lagmansön. Vid förfrågan fick man veta av
lokala myndigheter att man inte hade det sämst eftersom
man hade gott från torpet, mjölk, säd, gröt, pärer och fläsk
från grisen. Det var dock inte fullt ”självhushåll”, det
behövdes mera för att leva för en familj; extra inkomst för
kläder och lyx som kaffe och socker. mm Man var nödd att
finna någon extra inkomst.
Alla fick de en slant från skogen. Var torpare hade sin
skog, veterligen för ved till spis och för värme, men det
fanns utrymme för avverkning i någon mån av timmer och
paps som uppköptes av industrierna vid kusten. Man
kunde avverka då och då, inte var vinter men med
mellanrum. Mindre timmerlass på väg till ån och ’välta’
kunde ses på senvintern. Ett exempel var Petrus Jonsson
med mindre timmerlass på vårsidan. Sedan hade han
sommararbete vid timmersorteringen vid Lövudden. På så
sätt gick det runt ekonomiskt for den familjen.

Timmerlass på väg till uppläggning på välta.
För några var det sten i bergen som blev försörjningen.
Den mest etablerade i stenbranschen var Axel Öhlund som

börjat med stenarbete på 20-talet. Det fortsatte han med
framdeles. Det var full rörelse i berget genom hela 30-talet.
Stenblock sprängdes och klövs. Gravsten på gravsten
arbetades fram. Det höggs och mejslades och slipades och
sist graverades namn in på de döda och blivande döda. Det
var alltid granit. Stenen var till att börja med hämtad uppe i
berget ovanför. När den lämpliga stenen tynade där, fick
man gå längre bort, Trappåberget och vidare längre bort.
Stenblocken sprängdes fram i stentagen och fraktades till
Lagmansön för behandling. Avslutningen kom på någon
kyrkogård dit Axel med medhjälpare begav sig för
uppförande av stenen eller stenarna. När Martin Bergström
kom 1932 blev det konkurrens på området. Bergström
ensam i Nilssonsberget och Öhlund nedanför
Öhlunds-berget.
Sten blev också räddningen för flera andra familjen i den
svåra tiden. Hjalmar Nilsson, Vilhelm Ivansen, Hilbert
Eliasson och Nestor Lidin försokte sig på stenarbete med
mestadels stenstolpar och annan sten till vägbyggen. Det
var mest första åren på 30-talet för de tre först nämnda. För
Nestor Lidin blev det hela 30-talet. Det blev stenstolpar till
vägräcken, sten till trummor och allra sist, i Lidins fall, sten
till Videsbron i Sundsvall.
Alla familjerna var ganska lika i stort även om högst olika i
detalj. De var alla mindre jordbruksenheter och de hade
alla samma familjeförhållanden. I detta ingick också att de
var familjeenheter i tre generationer. I familjerna skulle de
gamla ’skötas ut’. Detta kunde vara en tung plikt och arbete
för sonhustrun. Så länge som de gamla var friska, kunde de
vara en tillgång och hjälp men ofta blev de till sist
sängliggande och måste bokstavligen ’skötas ut’. Och de
gamla gick också ofta bort i hemmet. Svepningen av den
döde ägde som regel rum i hemmet. Man kunde se häst
och vagn utgöra sista resan för familjemedlemmen. De

gamla kvinnorna var hedrade med tilltalet ’mor’. Det fanns
en Mor Vänggren i Öbergs, Mor Öhlund hos Öhlunds, en
Mor Danielsson i Sjödins brukstuga, en Mor Källman hos
Nilssons och en Mor Nylander hos Sellgrens. Några äldre
män nämndes inte; de var döda. De hade gått bort först. Ett
par årtionden senare tilltalades de äldre kvinnorna inte
’Mor’ utan ’Tant’. Den ende äldre mannen som sågs med
cykel som stöd på väg genom byn var Sven Hallin som
gärna stannade och pratade om livet på byn ända nere på
1800-talet. Han linkade fram med ett stelt ben, kanske en
protes. Men han kom från grannbyn Stordalen, alltid med
hatt på huvudet och rova på bröstet. I den gamla tiden
utgjorde Stordalen och Lagmansören en kultur-enhet. Man
talade samma språk och umgicks flitigt. Skillnaden mellan
byarna kom med skolgången. Stordalen tillhörde Timrå
kommun och Lagmansören Indal kommun. Barnen i
Stordalen kunde välja mellan skolorna och det betydde att
några familjer valde Timrå för sina barns skolgång medan
andra valde Indal. Det märktes på språkbruket. De barn
som gått i skola i Timrå talade en annan svenska än barnen
på Lagmansön.
Kyrkan var långt borta, men prästen var det inte.
Kyrkoheden V. Vallberg kom på besök, döpte i köket, och
var hela byns förste läkare. Han var både själasörjare och
homeopat. Hans piller var första medicinen. dem delade
han ut gratis till sockenborna; utsocknes fick betala. Som
’Indalsprästen’ var han känd vida omkring. Blev man sjuk,
gick man först till Vallberg. och sedan ev. på hans inrådan
till ’läkare’ och sjukhus. Alla trodde på honom, och ingen
vaccinerade sig eftersom han frånrådde det. De många
skrönorna om honom trodde man på - men inte alla var
sanna. Det berättades att han tog en whisky allra först på
morgonen. Detta förnekades senare av en dotter i familjen.
Värsta ryktet bland byns tanter var att någon blivit
’fritänkare’. Något kyrkogående var det inte fråga om. Till

kyrkan kom man först vid sin död.
Sett både utifrån och innifrån var Lagmansön en
gudabenådad plats att bo på, isynnerhet för barnen. Denna
natur med berg och skog ovanför och längsefter, djupa
sluttande dalar nedanför och älven längst ner var en
underbar värld för både pojkar och flickor. Bergen inbjöd
till lek i grottor och bergstoppar och för upptäckter,
ormställen för granskning på varma vårdagar, vilda dalar
till upptäcktsfärder och blomster, älven till fiske hela
sommaren och bär i skogen för plockning på sensommaren
och tidiga hösten. Och mycket, mycket mera.
Pojkarna byggde bergsfästningar och förde krig i bästa
Vilda Västern--stil sommartid uppe i bergen. De åkte skidor
och övade backhoppning i dalsluttningarna vintertid och
avslutade en lyckad sommardag med att stå med ett spö
nere vid ”ån.”. Där kunde alla vara med. Fotbollsplan
fanns både uppe i byn (i samarbete med pojkarna i
Stordalen) och nere vid ån. Nästan var dag avslutades med
en match nere vid notstugan på fina sommarkvällar. Detta
var inte minst aktuellt på senare 30-talet när
Stordalen-Lagmansön Idrottsklubb tillhandahöll fotboll.
Pojkarna spelade och byns flickor och äldre och mindre
barn tittade på. Målen var primitivt uppmätta och
markerade med mössor eller en eller annan påk eller käpp
och planen mätte aldrig 90 meter, knappast hälften.
Mitt i våren kom de första blåsipporna, i maj vitsipporna
och omkring 1 juni liljekonvaljerna som lyste vitt i dalarna,
som plockades och såldes i buntar till passerande bilister för
25 öre knippet.
På höstkanten lektes kurragömma i halv- och helmörkret
och räder planerades till i trädgårdar för i första hand
äpplen. Man förde ett rikt liv - utan att veta det. I hägnet av

föräldrars slit kunde barnen roa sig, Och de var många, ett
20-tal pojkar och ett något mindre antal flickor i olika
åldrar.
Men för familjerna i sin helhet var 30-talet det knappa för
att inte säga fattiga årtiondet. Alla levde de under samma
ringa stjärna. Ingen hade för mycket, många gånger mindre
än nog. Man fick vända på slantarna.
40-talet var sedan uppbrottets tid. Med kriget och efter
kriget var det slutna torparsamhällets tid slut. Den ene efter
den andre lämnade byn. Men två familjer blev i stort kvar,
Ivansens i öst och Nilssons i väst.
Lagmansön höll sig med laxfiske men den tillhörde inte
torparna på byn. Den tillhörde bönderna uppe grannbyn
Östanskär. Saken var den att alla torpen ursprungligen
tillhörde bönder i Östanskär. De hörde var och under en
viss bonde och torpnumret gick samman med bondens
hemmansnummer. Det var på 1800-talet som torpen
vid allmän uppdelning blivit fristående enheter med
mindre stycken land och skog. De var fortsatt bundna till
bönderna med si och så många arbetsdagar per år, men så
småningom hade denna plikt försvunnit. På 30-talet var de
helt försvunna och nämndes aldrig.
Men laxfisket hade bönderna aldrig lämnat från sig. Det var
för vinstgivande. Från tidigt i juni kom det igång samtidigt
som laxen började att gå upp for att lägga rom för sin
avkomma på sina platser. Alla bönderna deltog i fisket och
de samlades i en fiskarstuga nere vid stranden på
Lagmansön. Där fanns en lång öppen stenstrand upptill.
Där hade de fiskarstugan och där lade man ut noten som
fick driva ett hundratal ner varefter det drogs upp i ”hjalpa”
en bukt med sandstrand. Dragningen fortgick genom hela
sommaren och laxfisket övergick till sikfiske på höstkanten.

Fiskarstugan blev nybyggd ca 1935 och där fanns det sovbunkrar för ca 8 mannar och vidare en öppen spis. Där höll
representanter för bönderna till och vilade och sov mellan
dragningarna. När laxen drog till, drogs noten också genom
natten, varannan timme. Var morgon fraktades fångad lax
med ”Bäckvall” till Sundsvall för försäljning. Det var en
fraktbil som avgick vid 9-tiden och skötte alla slags arenden
för befolknngen, veckodagar, måndag-fredag. Ägaren hette
Bäckvall, därav namnet. Ofta var det bara någon lax från ett
dygns fiske men ofta en hel ’stalpkärra’ full efter ett lyckat
dygn.

Notstugan, byggd ca 1935

Förrådshärbret och båthuset vid sidan om notstuan; det bär
årtalet 1797: här bevarades redskap och den fångade laxen.
Det byggdes året efter flodvågen, förorsakad av
Vild-Hussen gjort rent efter stränderna året före (6-7 juni
1796). Både notstugan och båthuset revs i samband med
vattenuppdämningen omkring 1950.

Laxfisket var populärt på ön under sommarmånaderna.
Både gammal och ung sökte sig på kvällarna ned till älven
och följde dragningen. På söndagen kom ofta familjerna till
notdragarna till fisket. De kom sedan gammal sed efter häst
och vagn och det blev livligt värre i och kring notstugan.
Det blev fest med lax på tunnbröd. Klimax var dragningen
vid 21-tiden. Något senare drog familjerna hem på samma
imposanta sätt. Inbyggarna, speciellt öns barn, beskådade
spektaklet på avstånd.
Älven var väldig i gammal tid. Den var stridig och hördes
där den strömmade fram inte minst vid högvatten på
försommaren. Den hade en vidd på 70 à 100 meter. Få
kunde simma över. Tage och Arne Ivansen var de enda som
sågs en gång bland stockarna på väg över. Den utnyttjades
som billig flottningsled och på 1930-talet beräknas fem à 6
miljoner ha flutit fram under en sommar. 2o miljoner på en
sommar har nämnts. Det var ett äventyr att ro ut: man hade
stockar på alla sidor och fick vara försiktig. Man landade
alltid längre ned än beräknat. Denna fria flottning pågick

genom hela 30.talet: den avslutades först 1969.

Nea Backan nedtill och västra Lagmansön upptill på senare
30-talet. Stränder och timmer i älven.

Indalsälven genom Lagmasören på 30-talet; högsommartid.
Man kan se timmer i älven.
Det fanns mera fisk än lax i den och den var ’lovlig’ för alla.
Det var ett av de stora nöjena för mestadels pojkarna att stå

med spö och fiska på kvällarna och fånga en och annan fisk.
Det var mestadels harr. De gamle klagade på att det inte
fanns lika mycket fisk som förr. Inte heller laxen kom lika
ymnigt som förr, sades det. Föroreningen ute i havet var
orsaken var uppfattningen.
Både älven och fisket försvann efter uppdämningen. Sedan
har det mest blivit fråga om aborrfiske.
Som sagt var, torparna hade ingen del i lax- och sikfisket.
Ett undantag var Sellgren som verkade ha en särställning
och ofta deltog i fisket. Andra kunde bara se på och så
bedriva lite tjuvfiske i nattens mörker på veckoändar. De
visste inte att fiske, även laxfiske, tillhörde dem alla enligt
senare lagstiftning.
Lagmansön håller sig också med en forngrav. Den ligger på
Öbergs vid gränsen till Linvärpe i väst. Den upptäcktes
1923 och har noterats med en minnessten vid vägkanten,
som huggits och graverats av Axel Öhlund omkring 1930.
Graven är inringat med järnrör mellan stenstolpar också
huggna av Axel Öhlund.. Under 30-talet kunde man ofta se
turistbussar stanna och folk besökte graven nere på ängen.
Det var oftast turer organiserade av dr A. Enqvist i
Sundsvall, och som barn kunde man smyga fram och höra
berättas att det var en kvinna i 30-årsåldern och barn som
man funnit i en hällkista från stenåldern vid utgrävningen.
Det finns få liknande fornminnen i Norrland och hällkistan
på Lagmansön är väl den bäst dokumenterade från
stenåldertid (ca 2.500 f. Kr.) i länet. Graven blev nogsamt
utgrävd av arkeologen Gustaf Hallström 1924
och hans rapport publicerades i Folkvännen.

Plan och profiler av hällkistan vid "Lindvarpe*

Forngraven idag

Det var ett rikt liv i en rik omgivning som levdes av inte
minst ungdomen - utan att de visste det eller ens tänkte på
det. På grund av den basala fattigdomen kom man att
känna sig utanför och underlägsen det kåk- och hyreshusliv
som levdes i Sundsvall och närmare i Timrå. Det var finare
att bo trångt samman med många i stad och köping än
öppet i berg och dal och i eget hus. Detta var en underbart
enkel värld där man gick ”gick ut”, baka knuten för små
behov och till utedass med utsikt för stora behov.
30-talet var också det sista årtiondet då torparvärlden var
vad den varit sedan urminnes tider utan stora förändringar.
I samband med andra världskriget började den stora
förnyelsen. Ungdomen - även aldre - började lämna byn
och bosatte sig på längre och kortare avstånd. Men två
familjer höll stånd i uppbrottets tid. Ivansens i öst och
Nilssons i väst blev kvar och har etablerat livgivande
företag på var sin sida av byn. Ivansens har blivit till tre
familjer i öst och Nilssons till sex familjer som övertagit det
mesta av byn i väst. Det är två

Comment [Olof1]:

familjeföretag som gör byn levande och betyder att man
inte kan tala om arbeslöshet på Lagmansön. Tvärtom. Man
kommer till byn för att arbeta! Samtidigt finns de som reser
ut till arbete dagligen. Det är ett Gnosjö som slår Gnosjö.
Det är inte längre en torparby. Det hat blivit ett modernt
suburbia där man njuter av alla moderna tilltag som tiden
bjuder samtidigt som bilismen givit svängrum och flygplats
bara 20 minuter bort öppnat en hel värld. Korna är borta
och oxar har blivit en bisyssla för Nilssons, ett
sentimentalt minne från förfluten tid som har fördelen att
det håller landskapet öppet. Naturen lämnas inte fritt fram.
En fattig värld har blivit en rik värld. En senare generation
har fått upp ögonen för det rika liv som kan levas i naturen.
Nya kulturartiklar. som bil, radio och TV. har bidragit
liksom komfort och värme. En by som Lagmansören är idag
en pärla för alla dem som bor där.

Lagmansören - Däää du!!! (På Bert Ivansens bil)
För var och en ett Lagmansön

Aspar och höst på Lagmansön
På gamla notvägen vid Ejvin Nilssons hus

Snö och vinter på Lagmansön,
Härbret på Öhlunds; flyttat nedanför vägen 1986.

