
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
Foto av Nestor 1970 utanför gamla hemmet, 
Dackebränna. Tillsammans med fru Ingegerd 
Sellander med dotter Ann. 
 
 
 
 
 
Min Far - NESTOR     26.04.03 010310 
 
sammanställt av Olof G. Lidin 
 
Förord 
Denna minnesbok är i första hand baserad på Nestor 
Lidins (1896-1977) egna skrifter och anteckningar. Dessa 



 

 

har redigerats i minsta möjliga form, avkortats och 
förtydligats endast om absolut nödvändigt. Originalets 
form och ton har inte tillåtits att förvanskas. För att göra 
berättelsen fyllig har  andra källor tillåtitts att komma 
till tals. När detta skett har detta gjorts tydligt med 
namns nämnande och i fotnoter.  Den som har 
sammanställt arbetet har också tillåtit sina minnen att 
skena iväg och komma med i arbetet. Basen och arbetets 
stomme utgörs emellertid av Nestor Lidins 
mångfacetterade liv. 
 
Verket tillägnas Erik Sigurd Nestor Lidin som gått bort 
med arbetet på verket pågick, 14 maj 1910. 
 
 
 
Liv begynner.   
 
Snön snådde kring knutarna och fotogenlampan 
fladdrade mitt i natten när barnmorskan stolt kunde 
visa upp den nyfödde för fader, moder och mormoder. 
Det hade varit svåra timmar men nu hade en frisk gosse 
kommit till världen, och glädjen var stor på torpstället i 
skogsbrynet. Detta hade senast hänt 1896. Nu var det 
1926. 
 
Snöovädret hade börjat dagen före (2 februari) när 
Nestor snabbt fått sela häst och bege sig efter 
barnmorskan i natten. Inget oväder stoppar häst och 



 

 

släde. Nedför de branta niporna till och över älven hade 
färden gått och den lika branta nipan upp på andra 
sidan. Älven var frusen och och vägen däröver var 
snabbaste farleden vintertid. Det förkortade vägen 
betydligt att ta vägen över älven. Sommartid hade 
Nestor fått ta vägen över bron fyra à fem kilometer 
längre ned och sedan upp längs älven lika många fler 
kilometrar på andra, norra sidan. Över älven var den 
kortare och snabbare vägen. Allt gick bra, barnmorskan 
fanns till hands, det blev samma väg tillbaka, backar 
ned och backar upp och man var tillbaka och på plats i 
tid.  
 
Torpstället,  några hundra meter upp från Indalsälven, 
kunde ses från nipkanten. Det lyste grått i snövidderna. 
Dalen var långsträckt och stupade djupt ner, så djupt att 
den höjdrädde kände svindel då han blickade ned till 
älven som blänkte nere i djupet. Det var en strimma 
blått mellan träden sommartid och ett vitt band 
vintertid då allt var vitt på vitt, även den frusna 
älvfåran. Det fanns en väg som var lite mera än en stig 
ner till älven Den slingrade sig fram mellan träd och 
buskage. Vintertid var den bred nog för häst och släde 
men även sommartid kunde häst och vagn ta sig fram 
fast med någon svårighet. Torpets belägenhet i 
geografien har beskrivits av Nestor: 
 
“Tänk dig till, ärade läsare, en liten by om fem gårdar på 
landet. Byn ligger avsides från socknens bebyggelse, en 



 

 

halv mil till närmaste handelsbod, ingen telefon, ingen 
väg fram till bygden. På sommaren måste allt bäras hem 
i ryggsäck. Endast vintertid gick det att på nöjaktigt sätt 
få hem varor efter häst över frusen älv. Det var allas 
plikt att hjälpas åt med att ploga och hålla vägarna 
öppna.” Nestor kämpade för att få allmän landsväg till 
byn med inlagor till myndigheterna och insändare i 
Sundsvalls Tidning. Det lyckades inte. Vägfrågan blev 
först  löst 1936-37 då farbar väg brutits och  
Dackebränna blev för första gången en fullt integrerad 
del av Liden. Vägbygget pågick mellan 1932-37 och 
ingick i de så-kallade KK-arbeten som igångsattes på 30-
talet för att avhjälpa arbetslösheten. Det var sex år efter 
Nestor med familj lämnat byn. Idag har byn till sist 
blivit en sommarstugeidyll för mestadels stadsbor 
medan torparna och deras efterkommande flyttat till 
annan ort. 
 
 



 

 

 
 
Huset fotograferat från Fällbäcken där det tvättades och 
vatten hämtades.1 En pump hade inrättats i ladugården. 
Men från ladugården måste vatten bäras[Olof1] in. ”Det 
var vatten in och slask ut,” säger Ing-Britt Nylander som 
ofta  bodde hos Berglunds, hennes morfar och mormor. 
 
Huset låg grått som det en gång byggts2, timrat och 
omålat som alla hus i byn. Så står det idag (2010). Det 
bestod  av två rum och kök men livet levdes bara i kök 
och kammare under större delen av året. Det indre 
rummet, salen, användes mestadels under bästa 

                                                         
1. Tvättning försiggick vid bäcken fram till på 1950-talet. 

2 Det finns inget säkert årtal för bygget. Det kan ha byggts så sent som 1890. 
Dessförinnan bodde man kanske enklare i en tidigare uppförd bruksstuga. Bruksstugan 
var använd senare som sommarbostad. Där fanns bakugn som användes under Nestors 
tid och även senare. Bruksstugan är nu riven.  



 

 

sommaren. Vintertid samlades man vanligen kring 
köksbordet i fotogenlampans sken. Fotogenlampan var 
en så naturlig del av livet att den inte behöver nämnas, 
liksom lyktan som måste finnas till hands vid alla 
utebesök och utebehov i ladugård, bruksstuga, källare, 
dass och andra utehus efter mörkrets inbrott. 
Damejeannen med fotogen stod inte långt borta, alltid 
till hands innnnför köksdörren. Utbyar och torpställen 
fick vänta länge på elektricitet medan strömmen gick i 
högspännings-ledningar över deras huvuden söderut. 
 
Först 1943 kom elektriciteten till Dackebränna. Torparna 
betalade själva för dragningen. Hjälp utifrån kunde inte 
räknas med. ”De fick själva gräva och sätta stolparna,” 
skriver Sven Söderqvist.  
 
Torpet, liksom Dackebränna i sin helhet, låg på 
“sörsidan”, dvs. skuggsidan av älven och man kände sig 
i underläge gentemot “norrsidan”, dvs. solsidan, där 
bonderna bodde i byarna Dacke, Klärke och Bodacke. 
Södra sidan var också pejorativt  kallat “toksidan” av 
folk på norra sidan. Geografiskt hade det varit mera 
korrekt att tala om “västsidan” och “östsidan”. 
Adressen var också knuten till norra sidan och Nestors 
adress - den som man finner i gammal korrespondens 
och på handlingar. Den var Klärke, Liden. Man kände 
sig också underlägsen på ”sörsidan.” Det fanns en social 
skillnad; man var “finare” på solsidan. Där på norrsidan 
fanns den äldsta och rikaste odlingen och jordbruken 



 

 

och ”storbonden” och där kunde man se solen 
söderöver, man var mera skyddad mot kölden och 
våren kom tidigare.3 
 
Förströelser var det långt emellan i en avlägsen skogsby. 
Nestor skriver att ”det var ett vanligt nöje för oss barn 
att gå ner till älven eller någon utsiktsplats och ‟se båten‟ 
som vi uttryckte det, vid dess färd nedför älven. Och vi 
väntade tålmodigt tills ‟han‟ kom igen med sin last från 
Lidens färja och kämpade sig fram mot strömmen.”  
  
Ut från byn kom man inte ofta. Man var bunden. En 
torparfru var bokstavligen livegen med hushåll och 
ladugård och många göromål från morgon till kväll. Kor 
måste mjölkas och en häst måste skötas och fordras. 
Någon måste finnas till hands för den dagliga skötseln 
av djur och gård. Mannen var lika bunden. Till hans 
göromål hörde också att göra regelbundna färder för 
handel och affärer. De flesta turerna gällde veckoinköp i 
speceributiken på andra sidan älven. Mestadels med båt 
sommartid och över isen på  vintern. Emellanåt var det 
ett eller annat ärende hos grannar och vänner i 
grannbyarna. Kommunikationer fanns ju inte; skulle 
man någonstans så var det att gå. Det var alltid till fots 
genom tiderna eller med häst och släde vintertid. 
Cykeln tillkom på 1900-talet. Nestor nämner cykeln 
första gången 1914 i samband med flottning och 
                                                         
3. Den bästa historiken och beskrivningen av Dackebränna finner man i A. Johansson, 
Dackebränna, i Lidens Tidning, nr 5 (november, 2000), pp. 10-12. 



 

 

utågång. Vidare nämns någon enstaka längre resa till 
Sundsvall, till exempel höstmarknaden i  september, 
ofta förbunden med hästbyte och kohandel. Den första 
resan som Nestor nämner gällde just  höstmarknaden i 
Sundsvall. Det var säkerligen i samband med  
kreatursmarknaden “väst på stan.”  Sedan i samband 
med hästbyte 1918 och som som ”utågångare” (en som 
”går utgenom ån”) på Indalsälven från 1912. Annars hör 
man inte om några längre resor utanför Liden. En resa 
för nöjes skull nämns inte. Någon sådan resa måste ha 
förekommit, till exempel till  grannkommunen Ragunda 
i  Jämtland i samband med flottning.  Var det fråga om 
nöjesresor var det till kyrka eller kapell. Julotta och 
kyrkbesök nämns i samband med julfirandet. Reste man 
i övrigt var det alltid i samband med arbete. Sedan blev 
det exercisresan till Sollefteå 1917 och därefter 
flyttningen till Lagmansön i Indal 1930 och Sundsvall 
1939. 
 
Någon egen skola hade Dackebränna aldrig. Någon 
skolgång före Nestors tid nämns inte. Nestors far kunde 
läsa och skriva men hans farfar kunde nog läsa men 
skrivandet begänsade sig till namnets initialer MOL 
(Martin Olof Lidin). Från slutet av 1800-talet till 1922 
fanns skola förlagd till Ålanders i Klärke. Där gick man 
tillsammans med elever från Dacke och Klärke. 
Skolbarnen hade hela tiden att två gånger om dagen ta 
sig över Indalsälven. Föräldrarna turades om att sköta 
rodden, men äldre barn tog också hand om rodden. 



 

 

Överfarterna var ofta äventyrliga och dramatiska om 
vilka  mycket kunde berättas. Senare blev barnen 
inackorderade när förhållandena var alltför svåra.4 
Nestors nertecknade minnen från skoltiden 1909 - 1911 
finns i Appendix 2 nedan. 
 
Bosättningen på Dackebränna 
 

Nestor skriver: “Man frågar sig vilka framtida 
försörjnings-möjligheter som hägrat för farfar när han 
någon gång i mitten av 1800-talet köpte ett skogsområde 
på södra sidan och började att bryta mark där.” 
Flyttningen över till Dackebränna ägde rum 1868 då 
Nestors farfar, Martin Olof5  (1828-1910) var 40 år och 
hans far, Erik Olof (1856-1925) var 12 år gammal.6 
Överflyttningen ägde rum i det decennium då också 
fyra andra familjer etablerade sig på Dackebränna: 
Gradins, Hallboms, Lindbäcks och Dahlins. Alla torpen 
hörde under bönder på norra sidan. Först bland dem 
var Gradins. Det berättas att när de flyttade över  1860, 
tillbringade de de första dagarna i det fria i en stor stens 
lä. Stenen lär stå där den dag idag. Därefter var de en tid 
bosatta i en lada. Ladan finns där också ännu idag.7  
                                                         
4 Denna paragraf är mestadels baserat på Sven Söderquiats Dackebrännan, s. 2. Skolan 
blev flyttad till Dacke 1923 och till Centralskolan i Liden 1944.  

5 I Nestors minnesskrifter är förnamnen omvända.  I officiella skrofter är det alltid 
Martin Olof.  

6. Nestors farmor Kajsa Brita dog vintern 1896. Farfar Martin Olof överlevde henne 
till hösten 1910. 

7. A. Johansson, Personligheter på Dackebränna, i Lidens Tidning, april  2001. De första 



 

 

 
De bröt jord, byggde gård, ladugård, visthus och loge. 

De slet och arbetade.  Som om detta inte var nog! 
Torparna  skulle också arbeta ett vist antal dagar, göra 
så kallade dagsverken, hos bonden som torpet hörde 
under på norra sidan.  Fem dagar om året nämns i 
köpbrevet 1876. Det var en plikt som föll i glömska mot 
sekelskiftet, menar Nestor. Anledningen för 
överflyttningen från norra till södra sidan av älven 
måste ha varit drömmen om större jordbruk - mera jord 
and flera kor -  och bättre levnad. En stor  anledning kan 
ha varit nöden i samband med de återkommande 
nödåren då det sägs att fattiga torpare bokstavligen 
svalt till döds.8 Torpen på norra sidan var små; på södra 
sidan blev det mera jord. Sedan fanns både fiske och jakt 
som inte funnits på norra sidan. Lax kom från älven och 
vilt från skogen. Draget hängde alltid från båten vid 
rodd på älven och bössan stod alltid beredd innanför 
ytterdörren - laddad, berättas det. 

 
Dacke-bönderna hade fäbodar på södra sidan och det är 
tänkbart att Klärkebönderna likaså hade fäbodar på sina 
marker på södra sidan. Det är möjligt att det var dessa 
utmarker med tillhörande fäbodar, kanske delvis redan 
odlade, som var först upplåtna för arrende och sedan 
sålda till torparna. Kanske de bodde kvar ganska länge 
                                                                                                                                                                               
var Paulus och Maja Stina Gradin. 

8. Ett tragisky tillfälle där en torparfamilj dött av svält berättas i A. Sundin,Stampkojan i 
Liden, Hembygd vid Indalsälven, p. 181. 



 

 

på torpen på norra sidan medan de utnyttjade markerna 
på södra sidan. Dackebränna var nogsamt uppdelat i 
Klärke och Dacke. Adressen till Lidins var Klärke 
medan adressen till grannen i väst, Åslins, mindre än 
hundra meter bort, var Dacke. Mellan dem rann 
Fällbäcken. 
 
Namnet Dackebränna kan ha sitt ursprung i den 
svedjebränning som förekom. Skog brändes av för att 
skapa betesmark till kreatur vid fäbodar. ‟Bränna‟ är ett 
lokalt ord för ‟svedjeland.‟9 
 
Offentliga handlingar nämner Martin Olof Lidin med 
namnet Martin före Olof. Man får intrycket at han var 
allmänt omtalad som Martin Lidin. Han undertecknar 
handlingar med initialerna MOL (plus en symbol som 
inte kan tydas), med M(artin) tydligt före O(lof). Det var 
kanske så långt som hans skrivkunnighet sträckte sig. 
 
Man kan inte vara säker på om overflyttningen ägde 
rum 1868, som gängse nämnts i familjen. Vid det 
formella köpet av torpet som ägde rum 1876 nämns 
torpet som ”den av honom (Martin Lidin) en tid 
begagnade torplägenhet” vilket kan tyda på vilket som 
helst år före köpet. Det är inte omöjligt att de nyttjat och 
även bebott torpet från någon tidpunkt under de åtta 

                                                         
9. A. Sundin, Stumpkojan, i Liden, Henbygd vid Indalsälven, p. 181. Uttalande av Svea 
Uhlin, 2009. Cf. V. Viksten och I. Åslin Ödemark, Svedjefinnar och kronotorp på 
Oxsjofjället, i Liden, Hembygd vid Indalsäven, pp. 94-98. 



 

 

åren före köpet. Det nämns att gården, som står där 
ännu idag, byggdes 1890 och att man dessförinnan 
bodde i en mindre byggnad som därefter blev 
födorådsbostad och bruksstuga. Bland annat tjänade 
den som bagarstuga. Den revs omkring 1980.   
 
Det finns ett dokument från 1873 som uttrycker att Nils 
David Olofsson.10 ”till Martin Olof Lidin och Hans 
Hustru Cajsa Brita Lidin i Liden och Klerke, upplåter en 
torplegenhet af mitt Skattehemman No 2 om 10 1/2 mål 
i Liden och Klerke, motsvarande halfva mitt å Södra 
Sidan indalselfen egande Såvel odlings som Skogskifte 
ofvan om berget, på begge deras Lifstid emot en årlig 
onera  af (30) trettio mans och (10) qvins dagsverken, på 
hemmans åbons kost ; helften  utgöres vinter, och andra 
helften om Sommaren, och eger torparen  Rettighet till 
husbygge, vedbrand, mulbete och hjerselltukt till 
omhegnad af torpet, alt af torpets Skog. Och eger 
torparen rettighet detsamma uti hemmanet...” Alltså 
rådde ett slags arrendeförhållande som ledde till köp tre 
år senare. Detta kan betyda att överflyttningen ägde 
rum 1873 och att husbygget kom först igång i samband 

                                                         
10 Nils David Olsson (f. 1816) i Klärke (Klerke) by på norra sidan om älven. Han ärvde 
sina bröders (Anders Matsson, Jonas Bolund, Olof Litzelius) hemman och blev därmed 
”storbonden Nils-David i Kläkre (Klarke).” Hemmanet nämns som nummer 2 i Klärke by 
på 1____0 1/2 mål. Han var storbonden som praktiskt taget ägde hela Klärke på bägge 
sidor av älven. Hans son var Nils Nilsson (f. 1844) mera känd som Nish  Nisha, Han hade 
elva barn och omtalad för sitt eccentriska uppträdande som när han fick skogen påtänd 
för mera bete åt korna i samband med giftermål med  Kristina Märta Bylund 1870. 
Nestor nämner att Nils Nilssons yngsta dotter, Tyra Nilsson, var hos dem på 
Dackebränna när Nestor föddes 1896.  



 

 

med det. Förmodligen var det bruksstugan som blev 
den första bostaden.   
 
Lagfarten uttryckte tydligt att köpet innefattade hälften 
av bondens jord och skog på södra sidan av älven ”från 
Knylberget till Åsens skiljelinje.” Köpsumman var på 
800 kronor. Lagfart beviljades 19 september 1877 ”å 
lagtima ting med Indals tingslag.” 
 
Martin Olof blev en gammal man. Efter sin makas, Cajsa 
Britas, död 1897 bodde han ensam som födorådstagare i 
bruksstugan på gården. Han hade överlåtit torpet till sin 
son Erik Olof med födoråd 1890.11 ”Köpekontraktet” 
som är daterat 22 januari 1890 har sitt intresse. Det 
säger. ”Härmed jöres veterligt att jag Martin Olof Lidin 
med min hustrus råd och samtycke upplåter och 
försäljer till vår son Erik Olof Lidin vårt ägande Torp 
[tillhörande] No. 2, 10 1/2 mål Klerke by enligt af 
handling den 15 oktober 1876 till en oss emellan 
öfverkommen Köpe och Salo summa åtta hundra (800) 
kronor ….Torpinnehavaren är skyldig att till oss lemna 
nöjaktig föda och skötsel under vår återstående lifstid 
samt en half  tunna potatis att sättas för året och i maj 
varje år till oss utlämna 2 kilogram  socker, 1 kilogram 
kaffe, 12 rullar prästobak.… ” I sammanhanget nämns 
att torpet hör under Jonas Bolunds hemman. Det är 
                                                         
11 Formell försäljning av egendom från far till son var allmänt förekommande. 
Undertecknat ”köpekontrakt’, vederbörligen bevittnat, kunde sedan dokumentet gå till 
lagfart. Även Nestor ”kopte” torpet från sin far i februari 1925 endast tre  månader före 
faderns bortgång i maj 1925. 



 

 

bonden som söker lagfart för torparen och inlämnar 
”köpeafhandlingen” till lagtima vintertinget med Indals 
tingslag 27 februari 1890.  Köpeafhandlingen, dvs 
köpekontraktet, som bär datumet 22 januari 1890 är  
undertecknat med Martin Olofs ”bomärke”. Det gjordes 
riktigt även bland torpare och enda barnet! 
 
I bruksstugan bodde sedan Martin Olof och Cajsa Brita. 
Cajsa Brita dog 1897 och Martin Olof, kraftkarlen som 
flyttat till och byggt torpet på Dackebränna, dog tretton 
år senare den 10 november 1910. Enda minnet som finns 
efter honom är en bibel, tryckt i Stockholm 1856. Det har 
sagts att han var religiös och baptist och var så omtalad i 
byn, också hans fru Cajsa Brita. Allmänt hånad för sin 
barnsliga religiositet gick han den långa vägen  till 
gudstjänster i kapellet i Åsen eller kyrkbyn. Deras namn 
finns dock inte i den noggrannt förda 
medlemsmatrikeln som finns bevarad hos siste 
medlemmen av baptistförsamlingen i Liden, Sam 
Dahlström, Sundsvall. De kanske bara besökte 
gudstänsterna men  aldrig blev medlemmar. Deras 
religiositet var kanske av privat slag. Medlemmar av 
baptistförsamlingen blev däremot två andra av Nestors 
nära släkt, Davida Olivia Lidin (f. 1907) och Siri Maria 
Lidin (f. 1912). De har nummer 369 och 374 i matrikeln. 
 
Den bevarade bibeln är bevis nog för Martin Olofs 
kristna tro. Nya testamentet är söndertummat och 
sönderläst medan  Gamla Testmentet med undantag för 



 

 

Psaltaren är mera intakt och orört. Man kan föreställa 
sig att bibeln låg framme på köksbordet, kanske den 
enda boken i huset förutom den årliga almanackan. Det 
sades att Martin Olof kunde läsa men inte skriva. Bibeln 
vittnar om hans religiösa läggning. Inget säkert belägg 
finns att detta var hans bibel. Initialerna till hans namn, 
MOL, som man finner på dokument som bomärke, finns 
inte men sonen Erik Olofs namn finns där skrivet med 
bläckpenna och årtalen 1867, 1868, 1869 och 1871 med 
blyertspenna. Martin Olof var då i tidiga 40-åren medan 
Erik Olof i tonåren. Slutsatsen är att det var Martin 
Olofs bibel och att sonen Erik Olof, som lärt sig att 
skriva, klottrade i den. På en baksida står Martin Lidin 
och E. O. Petterson, Klärke, skrivna av en helt annan 
hand och med bläckpenna och på den andra baksidan  
 att ”Nils Nilsson i Klerke är rätta egare till denna bibel 
1857.” Nestor menar att bibeln inropats vid någon 
auktion kanske 1867. Erik Olof, som var 12 år 1867 och 
kanske just lärt sig att skriva, kanske älskade att skriva 
sitt namn där det fanns något att skriva på. 
 
Erik Olof hade börjat livet i Bodacke där fadern Martin 
Olof  (1828-1910) ägde ett torp nere vid älven. Martin 
Olofs far Olof Hindricsson (Hinsha) (1791 - ?) var känd 
ryktesvis som en hård man med sex barn bland vilka 
Martin Olof var den näst siste.12 De hade ett torp i 

                                                         
12 Barnen var Pehr (f. 1813), Ingrid Cajsa (f, 1815), Märta Stina (f. 1819), Brita Helena 
(f. 1822), Martin Olof f. (f. 1828) och Greta Lisa (f. 1830). De kom att använda Olofsson 
(Olsson) som efternamn. Mytbildningen kring  Olof Hindricssom var omfattande. han 
skulle ha varit ”ryss”, han skulle ha tagit sin fru av daga och mera. Myterna lämnas 



 

 

Bodacke som ligger nedanför Klärke.13 När Martin Olof 
blev gift arrenderade han och Cajsa Britta  ett torp i 
Klärke som hörde under (stor)bonden Nils Nilsson. Det 
sägs att torpet låg nere vid älven och blicken gick 
därifrån till andra sidan av älven där bonden hade 
vidsträckta utmarker med därtill tillhörande skog. 
Kanske var någon del av denna sörsida redan odlad och 
kanske den användes som ett sommarbete för bondens 
kreatur. Martin Olof kom kanske helt naturligt att 
använda södra sidan som en del av arrendet av torpet 
på norra sidan. Det står ju också i det senare 
köpekontraktet att det var en i ”någon tid använda” 
(torp)stället som Martin Olof sedermera inköpte och 
flyttade över till. Det skulle enligt Nestor ha ägt rum 
1868 även om det senare arrendekontraktet säger 1873 
och det ännu senare köpekontraktet säger 1876. Det var 
en etablerad familjehävd att far Erik Olof flyttat över vid 
12 års ålder (född 1856). Vare sig det ena året aller det 
andra, torpet på sörsidan kom i familjens händer under 
åren 1868-1873/1876. Kanske kom de att bo på södra 
sidan redan 1868 i nybyggt hus. I samband med 
överflyttningen återgick torpet på norra sidan till 
bonden. Men frågan är om de inte fortsatte att bo kvar 
en tid på norra sidan medan första huset blev byggt på 

                                                                                                                                                                               
därhän. Att han var en fårgrik personlighet är tydligt, intressant till den grad att han inte 
lämnat ett dödsår efter sig. 

 

13. Olof Hindrisson far skulle ha varit Hindric Ersson (f. 1745). Bland hans många barn 
(sju namngivna)  var Olof Hindricson). Tidigare familjelängd är oklar.   



 

 

Dackebränna. En annan fråga är om inte familjenamnet 
Lidin kom att användas i den tiden och att Martin Olof 
var den förste i familjen som bar det namnet. 
Efternamnet Lidin förekommrt i dokument från seklets 
mitt och initialen L  i Martin Olofs bomärke MOL.     
 
Inga annaler berättar om överflyttningen och hur de 
bodde första tiden medan huset uppfördes, vare sig 
1868 eller 1873. Farfar, Martin Olof,  var kärngubben 
som köpte ett skogsområde,  började bryta mark och 
byggde hus och ladugård, snart tillsammans med sonen, 
Erik Olof. Bruksstuga, loge och uthus byggdes tills det 
blev ett fullödigt torpställe.  Bruksstugan var den första 
mangården och revs omkring 1980. Den timrade 
huvudbyggnaden  byggdes på 1890-talet.  Allt timmer 
och virke till byggnationen kom naturligtvis  från träd 
fällda på platsen och annat virke var sågat inte långt 
bort i en lokal såg. Sonen fortsatte verket och byggde 
vidare på torpet med spett och spade och svett och 
möda på denna ödsliga plats vid sidan om allfartsvägar 
dit allt måste bäras. Vid sekelskiftet hade torpet fått den 
form det haft alltsedan. Den odlade arealen var 
tillräcklig för två sedan tre à fyra kor. Antalet kor blev 
mindre sen en häst kommit till. Den första hästen köptes 
1898 eller 1899, erinrar sig Nestor. Den lystrade till 
namnet Bruna. Den andra och sista hästen, Dolly,  
inköptes i Sundsvall 1918 dit Erik Olof och sonen Nestor 
tagit Bruna för försäljning till slakt. För Bruna fick de 
810 kronor och för Dolly betalade de 3100 kronor, höga 



 

 

priser i kristiden. Dolly var en bra häst och den tjänade 
familjen till 1929 då den sträckte ett ben och såldes och 
förmodligen gick till slakt.14 
 
Vid samma tid flyttade familjen Uhlin över till Klärke-
delen av Dackebränna. Det torpet som också kom från 
Nils Nilssons hemman i Klärke på norra sidan. Det 
delades sedermera mellan bröderna Manne och Albert 
Uhlin som levde sida vid sida i nära grannskap till 
Lidins.  Med andra torpställen i Dacke-delen av 
Dackebränna före och efter var  det till sist fem eller sex 
familjer och torp som utgjorde byn Dackebränna alla i 
tätt närskap. En enkel skogsväg ledde mellan gårdarna 
och den fortsatte sedan de fyra-fem kilometrarna från 
Gradins längst upp i byn och åt andra hållet ner till 
bygden där färja fanns över till kyrkbyn och centrum i 
Lidens socken. Där fanns kyrkan, prästen, doktorn, 
landsfiskalen  och de välmående bönderna.  
 
Vägen ut i världen från Dackebränna var en kärrväg,  
framkomlig med häst och släde på vintern och häst och 
vagn sommartid.  Torparna var själva ansvariga för 
vägen och ytterligare för den besvärliga snöplogningen 
på vintern.  Det fanns svåra passager mitt på sträckan 
                                                         
14 Nestor berättar att han troligen var tre år när första hästen köptes. Vid andra 
hästens inköp följde han Bruna till slakten, var med när hästen sköts. ”Jag  tog grimman 
och gick min väg.” Pappa Erik Olof ville förståeligt nog inte vara med.  I 
bouppteckningen efter Nicolava Lidin, Nestors mor, nämns emellertid en ”gammal häst” 
som värderades til fyrtio kronor. Där nämns också två kor värda trettio och fyrtio 
kronor. Den bättre kon var alltså värderad lika högt som hästen! Detta var i januari 
1897. Det fanns alltså en häst före Nesrors tid. 



 

 

som gjorde den ofarbar under snösmältningen som 
kunde pågå fram till midsommar i den omtalade 
Svartdalen. Man fick vänta länge på bro över älven. Den 
kom först 1911 och byggdes där färjan gick över. 
 
På Dackebränna fanns ingen specerihandel. Nestor 
berättar att man måste över ån och upp i Klärke by för 
närmaste butik. En gång i veckan drog han iväg med sin 
ränsel, rodde över ån, gick upp för backen till Falmans 
uppe i byn. Sedan tillbaka över älven, uppför 
Dackebränna-backarna och tillbaka till hemmet. Olle vid 
fyra år minns hur spännande det var att öppna ränseln. 
Det kunde vara en strut med karameller längst upp som 
handlare Falman sänt med till barnen! Under vintern 
fick man gå över isen och under isläggning på sena 
hösten och i islossningstid på sena våren fick man ta 
den långa vägen över till lidensbron och upp till 
kyrkbyn för inköp.  
 
 
Nestor föds  
 
Hårt arbete, svårigheter och bekymmer gjorde livet 
bistert och tillvaron mörk. Nestor skriver, “För en bild 
av tillvarons skuggsidor för familjen väljer vi ett av åren 
från slutet av förra århundradet. Man skrev årtalet 1896. 
Sommaren var förliden och likaså skördetiden och man 
var framme i oktober då årstidernas växlingar gör sig 
påminda. Det var allmänt känt att husmor i gården, 



 

 

Nikolava, var med barn och snart skulle föda. Hon hade 
länge gruvat sig inför händelsen att föda det väntande 
barnet till världen. Den blivande modern var sedan 5 
juni 34 år gammal och tillhörde knappast längre 
ungdomen. 
 
“Och nu var stunden inne att Nikolava måste intaga 
sängen och begära hjälp. Bygdens barnmorska, hustrun 
till en skräddare, blev kallad och fullgjorde sitt uppdrag. 
Födelsen gick normalt och bra och ett friskt gossebarn 
hade kommit till världen. Därmed hade gården fått en 
ny medborgare. Av gossebarnet skulle bli den man som 
kunde överta ansvaret för gårdens framtida skötsel. 
 
“De två makarna, Erik Olof och Nikolava, var mycket 
glada över sitt barn. De var nygifta och den lilla sonen 
var deras förstfödde. Och med förhoppningsfulla 
blickar betraktade de honom där han låg i sängen intill 
sin mor. Erik Olofs föräldrar, Martin  och Cajsa Brita, 
bodde i ett rum i gården, men de var gamla och strängt 
taget oförmögna att utföra nyttigt arbete. 
 
“En vecka efter barnets födelse såg de förbipasserande 
en man gå fram och tillbaka, nedtryckt av sorg, ute på 
gårdsplanen. Den nyblivna modern Nikolava hade 
avgått med döden och lämnat sin make och nyfödda 
sonen ensamma. En tillstött barnsängsfeber hade gjort 
slut på hennes korta 34-åriga liv. I känslan av att döden 
var nära förestående hade hon hunnit med att 



 

 

bestämma gossens namn. Hon hade givit honom det 
inte helt vanliga namnet Nestor. Sorgen hade i hast 
gästat hemmet och ryckt bort en frisk och arbetsam 
kvinna. Saknaden drabbade i första hand givetvis 
hennes make, som även fick ett nyfött barn att ha vård 
om. Nikolava begravdes på Lidens kyrkogård, men 
gravens plats vet ingen var är. 
 
Ingen fanns som kunde ta hand om barnet och sköta 
det. Olofs moder som fanns närmast till hands var ur 
stånd att göra något. Hon var åldrande och skulle snart 
gå bort. Olofs fader kunde väl hjälpa till med ladugård 
och kreatur. Han var ännu i god vigör trots hög ålder. 
Men han var inte till stor hjälp med ett nyfött barn. 
Ingen  fanns i omgivningen i övrigt som kunde hjälpa 
till med hus och ett litet barn. Det var svåra dagar för 
Olof.  
 
Av en händelse fick han vetskap om en änka i Ljustorp, 
en socken bortom Liden, och att det var tänkbart att hon 
kunde tänka sig att komma. Och han gick över skogen 
från Liden till Ljustorp för att tala med henne, och hon 
förklarade sig villig att komma till hans hem. Om hon 
kom samma väg som han de fyrtio kilometrarna gående 
över skogen ett par veckor senare, förtäljer inte 
annalerna. Men hon kom dock och förmodligen också 
hon gående de fyrtio kilometrarna över skogen som 
skiljer Ljustorp och Liden. Det fanns nästan inget annat 
sätt att komma fram mellan byarna än gående längs 



 

 

skogsvägar. Det var så naturligt att man gick, att man 
bara  nämner det i förbigående. Det fanns ett alternativ 
som var mycket längre, en rundtur ner genom Ljustorp, 
sedan genom Timrå och upp genom Indal på många mil 
- men det var också i så fall till fots även om det var 
längs bättre vägar.     
 
Lille Erik var tre veckor, när den nyanställda Karin kom 
till torpet och tog hand om hushållet och skötseln av 
den nyfödde gossen. En duktig kvinna, då fyrtiåtta år 
gammal. Hennes dopnamn var Katarina Magdalena 
Andersdotter, men hon var vanligen benämnd Karin.  
Själv hade hon haft fyra barn, som var vuxna och 
klarade sig själva ute i världen. Två år senare gifte sig 
Olof och hushållerskan. Karin blev således Eriks 
styvmor och av henne fick han god omvårdnad under 
hela sin uppväxttid. 
 
 
Nestors uppväxt 
 
Nestor  berättar att första minnet är av att det inte var 
någon misär i livet på Dackebränna i hans barndom, dvs 
vid sekelskiftet. Man hade 2 som mest 3 kor, gris och 
höns i ladugården och far Erik Olof var utågångare på 
sommaren och arbetade på skogen på vintern. Beviset 
för det relativa välståndet var att man inköpte ny och 
bättre  häst 1898 eller 1899. Hästen förde till 
timmerkörning och bättre inkomster. Livet var  väl inte 



 

 

fett men inte heller bistert vid nya århundradets början.  
 
Nestor fortsätter: “Tiden gick till 1905, när Erik började i 
skolan. Som hemmet låg på södra sidan av älven och 
skolhuset på norra sidan måste han gå backarna på båda 
sidor och dessemellan passera älven. Detta i fem 
månaders tid varje år i fem terminer. Första året var 
Martin Olov, Eriks farfar, färjkarl och gick till älven 
morgon och eftermidddag och rodde honom till och 
från Klärke. Bra gjort av den åttiotvå-åriga gubben. Man 
hade en  slags signal, en skylt som visade att man stod 
och väntade på andra sidan. (See Appendix 1) Nestor 
fick inte vid den tiden ro själv över ån. Han skulle 
hämtas. Gamle Martin Olof räddade Nestors liv en gång 
under en fisketur på älven. Nestor ramlade i och hade 
drunknat om inte gamle farfar skyndat till och dragit 
upp honom. Från andra året i skolan fick Nestor ro 
själv.15 
  
Vid fem års ålder hade Nestor en gång svävat i liknande 
livsfara. Från tvättbryggan i bäcken hemma vid hade 
han ramlat i vattnet och kunde inte ta sig upp själv. Men 
styvmor Karin hade bevittnat händelsen från 150 meters 
håll och skyndat till och dragit upp honom och räddat 
livet på den lille. 
 
Nestors konfirmation ägde rum vintern 1911. Han 

                                                         
15. Se appendix 2 för Nestors berättelse om skoltiden och konfirmationen. 



 

 

va´´¨kortspelslagen på byn. Något nämnvärt med 
pengar gällde det aldrig, endast om små summor, några 
ören - mera pengar hade man inte. Vidare slogs 
“kronslant” om två-öringar och ett-öringar, och ibland 
om någon fem-öring. Nestor och hans kamrat Konrad i 
granngården begagnade sig ofta av detta spel. Det 
hände att man också spelade schack. Det berättas att 
Nestor kom med schakbrädet under armen till någon 
granne för att få en match. Det fanns få nöjen i en 
skogsby i fotogenlampans tid; dem man hade fick man 
ordna med själv. 
 
De första tio åren av det nya seklet och fram till första 
världskriget var lugnets tid. Det var ro och stabilitet på 
alla områden. Inom skogsnäringen fanns det gott om 
arbete  såväl vinter som sommar. Det var skogsarbete på 
vintern och flottning på sommaren längs de olika 
vattendragen. Lönerna var visserligen låga, men 
priserna på alla förnödenheter var i samma mån låga. 
Livet flöt fram i lugnt och behagligt tempo - även på 
Dackebränna. Missnöje fanns om löner men egentliga 
stridigheter förekom inte. Tvistefrågor löstes smidigt till 
allas belåtenhet. Storstrejken 1909 som drabbade landet i 
stort, drabbade inte landsbygden och absolut inte en 
torparby i skogen. 
 
Arbete på skogen började tidigt. För Nestor började det 
1912. Han var då 15 år gammal. Skogsarbete, huggning 
och timmerkörning var vinterarbetet och vad torparna 



 

 

levde på det halvåret. Nestor följde sin far första 
vintern, men han säger att det blev inte mycket utfört av 
honom. Det var en vinter med mycket snö och det var 
hårt för såväl ung som gammal. Snön låg meterdjup och 
man måste skotta sig ner till marken för att sedan få 
sågen på plats. Motorsågar fanns ju inte på den tiden. 
Sågningen måste ske med handkraft. Det tog hårt på 
krafterna och man fick svettas för att få ner så många 
stockar som möjligt för dagen Ett högt stockantal fick 
kompensera för den dåliga huggarlönen. Allt var betalt 
per stock.  Inte sällan tävlade arbetarna om vem som 
kunde få högsta antalet stockar innan kvällen. Det var 
hårt arbete för såväl ung som gammal. Många 
skogshuggare fick dåæig rygg, led av reumatisk värk 
och andra åkommor. Skogskojorna som de packade sig 
samman i för att vila och sova var usla och dåliga. 
Nestor beskriver den tidens skogsarbete som ”straff- 
eller slavarbete.” 
 
Man drog iväg med svans, såg, yxa och barkspade till 
arbetet och med en säck potatis och en fläsksida för mat 
i skogskojan, skriver Nestor.16 
 
 
 
 

                                                         
16. Cf. Y. Gradin, Revolutionen i skogen, i Liden, Hembygd vid Indasälven, pp. 196-198. 



 

 

 
 
 
Kvarn och spånhyvel fanns i Fällbäcken. 
Använd som spånhyvel i Nestors tid. Den revs 1935. 
Teckning från minnet av Holger Åslin. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Flottning och skogsarbete. 
 
  
På våren samma år började dock något annat. Nestors  
far Olof kom hem från Glimåns flottplats, varifrån han 
gått med flottar i många år och erbjöd Nestor att börja 
med honom i flottningen. Nestor var då 15 år fyllda. 
Han fick börja med att sätta låmgt skaft på sin 
flottningshake och göra sig färdig för sommararbete på 
älven. Fadern, Erik Olof var då 56 år och en van 
utågångare. Han hade under åren haft många olika 
kamrater på flottarna. Nu stod sonen Nestor på tur. För 
all del, Nestor kände inget missmod över att börja en 
vuxen karls arbete. Snarare var det en glädje att få 
komma ut till något nytt.  
 
Högt vatten var det hela sommaren i älven. Vår- aller 
fjällfloden var som allra högst vid midsommartid. Då 
kunde det röra sig om tre-fyra meter över 
normalvattenståndet. Vanligtvis avtog vårfloden 
successivt genom juli och augusti. Ofta kunde 
långvariga regnperioder också inverka på vattenståndet. 
Olof och hans unge son åkte ner med flottarna och med 
ångaren Indalen hem.17 Mycket folk var i rörelse för 
denna virkesfrakt, och Erik var nu en bland dessa 

                                                         
17 Båten kostade 1.25 kronor för utågångare. ”Det var billigare för dem än för andra,” 
skriver Nestor. Vanliga resenärer betalade 3 kronor. 



 

 

“utågångare”, som de kallades. Han låg för det mesta 
och sov på båten Indalen hela vägen tillbaka. Nestor har 
i sin bok “Från Indalsälvens stränder” skildrat dessa 
”färder utgenom ån”, som befolkningen i Liden 
benämnde “det underliga yrket”.  
 
Flottningsarbete påbörjades också i unga år. Nestor var 
15 år då han började. Det var ett arbete som gick i arv 
från fader till son. Nestors far, Erik Olof, var utågångare 
i hela sitt vuxna liv.18 Dennes far, Martin Olof, 
förmodligen också. Det nämns tydligt vid ett tillfälle. 
Om de föregående generationerna, Olof Hindricsson 
och Hindric Ersson, också var det förtäljer inga hävder. 
Men låt oss förmoda att de var det. Flottning av bjälkar, 
plank och bräder från sågar längs älven hade 
förekommit sedan 1600-talet. Det var lättsamt 
sommararbete för de kunde vara hemma på torpet 
mellan flottarna. Flertalet av torparna på Dackebränna 
verkar ha deltagit i flottningsarbete  som utågångare. 
Närmaste grannen på byn, Manne Uhlin (f.1883) var 
också utågångare i sitt mannaliv. 
 
Om skogen var den mörka och hårda tiden så var älven 
den ljusa tiden. Arbetet var också lättsammare, det var 
sommarens verksamhet. När våren kom oc älven och 
åarna blivit rena från is, satte ungdomarna ett långt 

                                                         
18 Nestor nämner att hans far var utågångare i 40 år, sista året 1914. Det betyder att 
han gick första sommaren 1874, dvs. vid 18 års ålder. Han gick till fots tillbaka, innan 
Indalen kom (1888). Han kunde bli hemma på torpet mellan ”resorna.” 



 

 

skaft på flottnigshaken och gjorde sig färdiga för 
sommarens arbete. 
 
Flottningsarbetet tilldrog sig på olika sätt, beroende på 
platsena och det växlande vattenståmdet. Vattnets höjd i 
de olika vattendragen kunde växla från månad till 
månad. Timmerflottningen var ett behagligt arbete dom 
de flesta trivdes med. 
 
Nestor skriver ammanfattningsvis om sitt liv som 
utågångare. ”Det arbetet tog sin början för mig 1912 och 
fortsatte 1913, 1914, 1915 och 1916. Men 1918 avslutades 
det för min räkning.  ”Det var latgöra att gå på ån,” blir 
Nestors slutmäle.   
 
Detta var alltså Nestors sommararbete i unga år mellan 
15 och 22, med avbrott för militärtjänst. 
 
 
Skogsarbete 
 
Flottningsarbete på sommaren varvades med 
skogsarbete på vintern. Någon vecka efter jul blev det 
en lång och besvärlig färd in i skogen. Julfirandet fick ett 
abrupt slut när Nestor dagen efter trettondagen 1914 
blev Nestor blev väckt av sin far tidigt på morgonen och 
tillsagd att stiga upp och göra sig färdig. Det var 38 
grader kallt denna morgon. Det kan sägas att denna färd 
blev något av en resa i snö och kyla av det värsta slag 



 

 

som man kan tänka sig. Det blev den värsta snövinter 
som kan tänkas. Snön gick upp till halsen och man fick 
skotta sig ned för att inte trädstubbarna skulle bli för 
höga. Det har sagts att man “stod där och högg och slet 
och det var bara skinnmössan som syntes ovanför 
snön.“19 Eriks jämnåriga kamrater, som var med, hade 
också den vintern i gott minne och talade gärna och ofta 
om den  senare. Det torde också ha varit den resan in i 
skogen och det hårda livet där som Nestor beskriver i 
sin senare roman, Urban Rosenberg. Berättelsen skildrar 
realistiskt hur svårt det kunde vara för en ung pojke att 
börja med tungt skogsarbete. 
 
Det kom en sommar 1914, en mycket varm sommar, och 
Erik Olof  gick med flottar, fastän i mindre skala. Det 
var samma sommar som första världskriget i Europa 
bröt ut och upptog tidningarnas första sidor. 
Landstormen som bestod av äldre män mobiliserades 
till vakttjänst men för Erik Olof var det en lugn sommar. 
Ingen av bygdens folk förstod riktigt vad ett världskrig 
innebar, man levde långt borta från vad som hände ute i 
världen. Tidningar kom till byn men bara när de 
hämtades på andra sidan älven. Oron i början av kriget 
försvann snart när Sverige trots farhågor inte drogs in i 
striderna. 
 
1915 blev det åter skogsarbete och timmerkörning. Erik 

                                                         
19. Ernst Johansson, I Sundsvalls Posten, januari 1956. 



 

 

Olof var med och hjälpte sonen Nestor i Plåtviken på 
Skönviksfjället denna snöfyllda vinter. Nestor åkte “på 
skidor till tumning” den 1 mars den vintern. Det är enda 
gången Nestor nämner skidåkning på Dackebränna i 
sina anteckningar. På sommaren blev det åter “utågång” 
från Glimån, men Erik Olof stannade då hemma. Det 
var första sommaren han var hemma från flottningen. 
1916 fortsatte  det likadant. En våldsam vinter med 
mycket snö, när Erik Olof var med i skogen och skottade 
långa vägar. I Backviken vid östra ändan av Skälsjön 
förflöt vintern. Denna vinter mönstrade Nestor in som 
rekryt och blev tilldelad sjukbärartjänst vid T 3 i 
Sollefteå. På sommaren blev det “utågång” igen, denna 
gången i Joel Modéns sällskap. Nestor och Joel cyklade 
1915 - 1916 många gånger från Bergeforsen till Liden. 
Det blev fyra à fem flottar i veckan. Det var flotte ner, 
och cykel tillbaka, 70 kilometer vardera vägen.  Det blev 
inte många turer med Indalen denna och följande 
somrar. Det är första gången som cykeln nämns i 
Nestors liv. 
 
På våren därefter, 1917, den 8 april, infann sig Nestor 
vid trängen i Sollefteå ( T 3)  för militärtjänst. Han 
utbildades till sjukvårdare.  Vistelsen där blev på sex 
månader till till den 8 oktober. Det  var visserligen första 
världskrigets tid, men då Sverige förblev neutralt, slapp 
sjukvårdskompanierna undan lindrigt. All så-kallad 
“krigstjänstgöring” efter rekryten, blev inte av. Nestor 
fick fara hem till arbetet på torpet  och skogsarbete 



 

 

följande vinter. 
 
Militärtjänsten blev ett avbrott i rutinen på älven. Han 
beskriver det som en ”lång och svår sommar” som också 
var tråkig för färäldrarna som var ensamma med arbetet 
hemma på torpet. Han ”räknade dagarna” till sin 
utryckning den 8 oktober, då han kunde återvända hem 
och till hästen Bruna som han nämner speciellt. Denna 
skulle utbytas mot Dolly nästa höst. Efter hemkomsten 
på hösten högg han och körde hem ved till nästa års 
behov. 
 
1918 kom med en kall nyårshelg. 10 januari blev Nestor 
inkallad till en månads vinterövning i Sollefteå. Det blev 
århundradets kallaste januari månad. Övningarna på 
skidor blev minimala på grund av kölden, termometern 
visade konstant på minus 35 - 40 grader. Månaden gick 
dock och den 10 februari. Det blev mildare väderlek 
efter hemkomsten och resten av vintern var ganska 
dräglig. Han högg och körde hem ved igen. Vid 
Bäverslåttern på Nordansjöskogen gick sedan vintern 
sin gilla gång.  Tidigt på våren kom flottningen igång 
och Nestor kunde igen gå med flottar från Glimåns 
flottplats ner till kusten. 
 
Också 1919 blev det skogen. Dagen efter trettondagen 
drog Nestor tillsammans med sin far åter till Oxsjöfjället 
för att köra timmer. Det blev mot vanligheten en fin 
vinter med många plusgrader och just ingen snö. Hela 



 

 

februari rådde töväder. Det var en makalös vinter. Det 
var nästan trivsel i skogen. Varje morgon sjöng sydliga 
vindar i bergen och trädtoppar sin susande sång. Det 
var den bästa vinter Nestor upplevde i skogen.  
 
 
Nestors minnen om skogsarbete 
 
En skogsarbetare kan få uppleva den mest omväxlande 
de tillvaro i skogen. Från de mest svåra vintrar med 
köld och snö och urväder till de mest milda och 
trivsamma vintrar som naturen nyckfullt skänker 
honom. 
 
Skogsarbete har varit hårt i alla tider. Om hur det var att 
”ta på skogen” och om vedermöderna i samband med 
skogsarbete har Nestor beskrivit i första av kapitlet av 
sin bok  Urban Rosenberg. Han börjar med denna 
minnesbild om hur en grupp skogshuggare ger sig iväg 
in i djupa skogen för vinterarbete en kall januaridag. 
Kapitlet bär den alltsägande titeln:  
 
“Fyrtio grader under noll.” 
  
Det var i Norrlands djupa skogar en kall och bister 
januaridag i början av vårt århundrade. Ett sällskap på 
tjugo man och tio hästar drog fram likt ett lämmeltåg 
efter dåliga vägar in i vilda skogen. Först gick en kraftig 
häst, som hade en god och jämn gång, sedan blev varje 



 

 

häst eggad av den framförvarande och försummade inte 
att hålla efter. Den starka kylan åstadkom, att hästarnas 
andedräkt, som liknade frustande ånga, spred sig efter 
deras sidor, stannade kvar på deras kroppar och bildade 
vita lager av frost. Dessa rimfrostklädda och energiska 
djur svarade för att färden gick sin gång över 
vitglänsande sjöar, genom ödsliga trakter och djupa 
skogar.” 
 
Följande två kapitel handlar om bygget av skogskojan 
för femton man och stallet för tio hästar och är lika 
gripande. Detta arbete måste klaras av samma dag och 
följande natt efter de kommit fram till arbetsplatsen. 
Träd måste fällas,  stockar sågas och dras fram och 
väggar och tak byggas upp i snabb takt genom natten. 
“Ingen frös längre, ty arbetet höll dem varma.” Man har 
svårt för att tro det men vid middagstid nästa dag var 
stallet för hästarna färdigt och mot kvällningen samma 
dag var också kojan klar  för inflyttning. En stor och 
bred säng , kallad „brits‟, som sträckte sig efter hela 
väggen spikades samman. Det blev en enda syskonsäng 
för alla att ligga på. Granris blev bädden som man sov 
på bredvid varann - med arbetskläderna på för värmens 
skull.  Skyndsamhet var av nöden. Ingen ville vistas ute 
en kall natt till!  
 
 



 

 

 
 Timmer-eller skogskoja från tidigt 1900-tal 
 
 
 
Mathållningen i kojan var sedan av enklaste slag. Man 
åt gröt,  ofta ur samma gryta,  och om den läckra 
kolbullen, huvudrätten i skogsarbetarnas hushållning, 
skriver Nestor i kapitel 10: 
 
“Urban hade beslutat sig för att göra en kolbulle. Han 
hade stekt tjocka skivor av det amerikanska fläsket, och 
det var mycket flott i pannan. Denna kolbulle skulle bli 
en god och härlig sak, varmed han skulle smörja 
kråset.“ 
 
Detta och andra kapitel utgör en realistisk och SANN 
bild av det hårda skogsarbetet och livet i skogen för inte 
så länge sedan. Livet i kojan och det skogsarbete som 



 

 

följer avslöjar hur tungt och slitsamt det var att arbeta i 
skogen. Mycket kunde citeras ytterligare från Urban 
Rosenberg. men detta får räcka. Det är inte många, som 
upplevt det själv, som beskrivit arbetslivet långt borta 
bland träden i djupa skogen i snö och kyla som Nestor. 
 
På annat håll har Nestor skrivit om livet i skogskojan: “I 
den stora kojan var det mycket folk. I den stora och 
öppna spiseln flammade en väldig brasa, som gave ljus 
och värme i alla vrår av rummet. Och framför den 
livgivande brasan fick männen som kommit in blöta och 
genomsura byta kläder. Det var trångt ibland men allt 
gick bra ty sämjan var god. Invid den stora elden 
kokade två kaffepannor, vilkas innehåll snart skulle 
konsumeras och tjäna som stimulans åt frusna kroppar 
medan maten lagades. Mathållningen sköttes av 
mannarna  själva, var och en fick vara sin egen husmor. 
Och under tiden diskuterades den kalla vintern … 
 
Det möblemang och husgeråd som fanns i kojan var det 
enklaste tänkbara. Det bestod endast av männens 
matkistor, några kokkärl i spisen vari födan lagades och 
ett halvt dussin avsågade träkubbar som tjänstgjorde 
som stolar jämte sängkläder varför listan på inventarier 
kunde fort upprättas. Hästarnas selar var intagna och 
hängde för tork på pinnar i taket och i taket på långa 
streck hängde sura kläder som spred en mindre 
behaglig doft över rummet. Det var storvuxna och 
härdade män som intagit sina platser och drack det 



 

 

rykandet kaffet medan potatisen puttrade i sina pannor 
och oset av amerikanskt fläsk spred sin doft …”20  
 
Sommaren 1918 gick Nestor med flottar igen från 
Glimån och vintern 1919 blev det åter skogsarbete, 
denna gången vid Remmen på Skäldamsskogen, och 
timmerkörning. En fin vinter värd att minnas. Lite eller 
ingen snö och gott väder. Den bästa vinter han fick 
uppleva. Våren kom, märkligt nog med en kraftig 
vårflod på grund av ett tre dagars ihållande regn.  Alla 
bäckar och åar flödade över. I Sunnås i Indal brast 
dammen och kraftstationen där blev spolierad. Nestor 
var med hela sommaren och reparerade vad vårfloden 
hade förstört. Vägarna hade skurit sönder och måste 
lagas, ett arbete Nestor deltog i.  
 
Sommaren  1919 utbytte Nestor det traditionella 
flottningsarbetet mot arbete som cementgjutare. Han 
bildade arbetslag med två bröder Söderquist och en 
kusin Maurits Englund och de arbetade med 
ombyggnad av en kraftstation i Indal som rasat under 
vårfloden. Arbetet räckte hela sommaren. Arbetsdagen 
var på tio timmar utom på lördag då den var på fem 
timmar. 
 
1920 blev en svår vinter igen i skogen, i Vike by i Holm. 
Lång väg att köra och besvärligt. Nestor har funderat 

                                                         
20 E. N. Lidin, Bland timmerkojans folk, i Sunsdsvalla-Posten, 24 december 1948. 



 

 

många gånger över vad  som fick Holm att anses bättre 
än Skäldammet, där arbetet bestod av timmerkörning. 
 
1920 var sista året för flottning med stora flottar. Den 
sommaren deltog Nestor i arbetet med hopdragning av 
timmer till flottar i Sillre. Det var sista året som flottar 
gick från Sillre liksom från Glimån. Hela detta 
flottningsarbete gick denna sommar till historien. 
Därefter blev fast flottning slut överallt efter älven. 
Bolagen släppte i stället timret löst i älven; ett nytt 
sorteringsverk hade då blivit byggt i Löfudden i Timrå 
och som tog emot och sorterade virket. 
 
Vid Glimån pågick flottningen hela hösten 1920 men det 
blev också sista året där. Det hade bestämts av de 
skogsägande bolagen, vilket  i huvudsak var Skönviks 
bolag, att all  fast flottning skulle upphöra  och att timret 
skulle släppas löst i älven. Det ansågs att det det 
nybyggda sorteringsverket i Löfudden var i stånd att ta 
emot allt timmer. 
 
Därmed avslutades en flottningsepok av ett par seklers 
varaktighet. Det var många efter ådalen och saknade 
den fasta flottningen som inneburet arbete från far till 
son genom generationer. Det betydde arbetslöshet och 
gamla utågångare och flottningskarlar kom att sörja 
över gamla goda tider på och vid älven. Endast det 
hårda skogsarbetet återstod. 
 



 

 

Det följde bistra tider genom hela 1920- och 1930-talen 
för den norrländske arbetaren liksom för arbetaren i 
landet i övrigt. Då flottningen hade upphört, fanns det 
få eller inga inkomstkällor sommartid för den stora 
arbetarkår som livnärt sig med arbete på älven. Detta 
gällde hela lantbefolkningen. En svår tid uppstod för 
folket på landsbygden sedan fasta flottningen efter 
stränderna upphört och många började att dra sig mot 
kusten och industrin för levebrödets skull. Tiden har 
gått till hävderna som fattigdomens och armodets tid. 
Det var Virkespriserna på världsmarknadensom gick 
ner vilket betydde ruin och konkurs för bolagen. Det 
ena drog det andra med sig och i slutändan var det 
arbetarna som stod där med ringa eller inga inkomster. 
Inte bara flottningen var nerlagd, även skogsarbetet blev 
begränsat. Resultatet blev att förtvivlan rådde längs hela 
älvdalen, barn fick gå halvklädda, många var nära att 
svälta. För att förstå armodet och nöden i den tiden, 
måste man själv ha upplevt den. Att sedan uppleva den 
i många år märker själen för livet.  
 
En arbetslöshetskommission upprättades i kungliga 
huvudstaden med uppgift att skapa arbetstillfällen åt de 
nöndlidande. Den kom med AK-arbetena som har 
betecknats som ett hån mot arbetarklassen och 
familjeförsörjaren. Folk sändes hit och dit för föga 
inkomst. Även Nestor var bland dem, som beskrivs 
nedan. Det var dock ett försök från myndigheternas 
sida. Annan social hjälp förekom inte. Unga och 



 

 

företagsamma lämnade helt sonika bygden och slog sig 
fram på annat håll. Många tog till Amerika. För dem 
som blev kvar fanns ofta det tunga skogsarbetet som 
kunde bidraga till drägligt liv. Då blev det den goda 
eller dåliga vintern som bestämde inkomstens storlek. 
En kall och snörik vinter blev inkomsten mindre.  
 
1921 och 1922 fick Nestor, vad han beskriver som “ett 
bra skogsarbete” på Skönviksberget, närmare bestämt 
på en plats benämnd Eldfiske. Vad som var “bra” 
nämner han inte. Inkomsten kan inte ha varit så stor. 
Han nämner aldrig något om förtjänsten.  
 
En  senare granne, Teodor Åström,  beskrev vad han 
tjänade på huggningen på Indals-skogen senare i början 
på 30-talet: “Var det fråga om grovt timmer fick man 
hela 25 öre biten och man kunde nå upp till en femmas 
förtjänst på dagen. Annars var det vanliga 10 öre 
stocken och 15 öre för papsen; i det senare fallet skulle 
tre ränder barkas av och därför fick man 5 öre mer. Man 
högg ikapp och på ackord. Det var ett tungt arbete i 
djup snö och grovfuror med halvmeterns diameter 
måste kämpas igenom med svans.” 
 
Teodor berättade vidare att många skogsarbetare 
började redan i unga år att bli skadade åt sina ryggar, få 
reumatisk värk och andra åkommor. Det var lika 
mycket livet i de usla skogskojorna som huggningen 
som förorsakade sjukdomarna. 



 

 

 
Nestor möter Albertina 
 
1923 köpte Nestor tillsammans med en granne en 
skogsstämpling av en bonde och tjänade något på det. I 
Bodacke gick körningen av stapeln och räckte hela 
vintern. 1923 var ett märkesår; det året blev Nestor och 
Albertina bekanta med varandra. Albertina tjänade det 
året som piga i Liden. Hon hade börjat att tjäna som 
piga 1914 i Sättna och Indal. Förbindelsen bröts då Erika 
flyttade till ny pigtjänst i Indal men de möttes igen på 
hösten 1924 vilket ledde till förlovning 10 november 
samma år. Dagen efter, den 11 november, följde hon 
Nestor till hans hem. Det kan sägas att  
de gifte sig 10 november och levde som gifta 
tillsammans. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

Britta Albertina vid 25 års ålder. Nestor vid 18 års ålder 
Vigselfoto 23 maj 1925. 
 
 
Så kom 1925. Det blev allt sämre med Nestors far Erik  
och den 20 februari gick  han bort 68 år gammal.21 
Nestors styvmor Karin blev änka för andra gången. Den 
1 mars, en kall söndag, var begravningsdagen. Han 
ligger begravd på Lidens kyrkogård. 
 
Nestor högg och körde av egen skog detta år och det 
blev någon förtjänst. Albertina och Nestor hjälptes åt 
med ladugård och alla sysslor på gården i övrigt. Den 23 
maj gifte de sig, det skedde borgerligt inför Sundsvalls 
magistrat, mer av okunnighet än av förstånd, och det 
förorsakade förargelse i omgivningen. Prästen uttryckte 
sitt misshag när de råkade mötas. Det fanns ju ingen 
religiös prägel över denna högtidliga och viktiga 
ceremoni. Men de blev gifta och vigselannonsen kom i 
Sundsvalls Tidning  den 25 maj, till allmän häpnad i 
både Liden och Indal.  
 
Ett torp och tio tunnland jord krävde mycket arbete hela 
våren, sommaren och hösten - som sedvanligt. Nestor 
var hemma hela sommaren utom en månad när han 
deltog i byggandet av nya prästgården i Liden. 
 
                                                         
21. Bara fyra dagar innan, 16 februari, hade han formellt med ’köpekontrakt’ sålt torpet 
till sin son Nestor. Köpesumman var 2000 kronor. 



 

 

Så kom 1926 och den värsta snövintern i mannaminne. 
Snön låg högre än gärdesgårdarna. Det var kallt och 
otäckt väder varje dag. I januari råkade Albertina ut för 
att få vatten i lungsäcken, vilket var mödosamt då hon 
väntade barn. Men hon blev bättre tills den väntande 
stunden då hon skulle föda barnet. Om denna stund 
börjar Nestor kapitlet. “Ute urade och snöade det då 
Olof Gustaf (Olle) kom till världen klockan sju på 
kvällen. Men det var nära att en olycka skett på grund 
av försumlighet från barnmorskans sida. Hon fick 
bråttom några minuter men födelsen gick bra. Olof 
Gustaf kom levande till världen.” 
 
 
Ekonomiska situationen i seklets början 
 
 
Decenniet före första världskriget var på alla områden 
inom arbetslivet präglat av lugn, ro och stabilitet. Inom 
skogsnäringen fanns gott om arbete såväl vinter som 
sommar. Arbetslönerna var visserligen låga, men 
priserna på alla förnödenheter var också låga. Livet  de 
åren flöt fram i lugnt och behagligt tempo. Missnöje 
kunde förmärkas vid vissa tillfällen evad det gällde 
löner och ackordsättningar men stridigheter förekom 
sällan. Tvistefrågor löstes smidigt till allas belåtenhet. 
 
Tiden vid sekelskiftet har också beskrivits som en 
glansperiod i det ekonomiska livet i sundsvallsområdet. 



 

 

Timret flöt ner till sågarna och sjöfarten ökade allmer.22 
Det betydde stabilitet också på arbetsmarknaden. Det 
fanns  skogsarbete på vintern och flottning på 
sommaren. Unga pojkar fick börja tidigt i skogen, året 
efter konfirmationen var det vanliga.  
 
Var det en vinter med mycket snö, var skogsarbetet hårt 
för såväl ung som gammal. Vid en meters snödjup och 
däröver var det både tungt och svettigt att skotta sig ner 
till marken vid vart träd för att få plats för 
nedsågningen. Motorsågar fanns ju inte på den tiden 
utan det gällde att såga med handkraft, vilket var 
tidsödande och tog på krafterna. Det gällde att 
producera så många stockar som möjligt för dagen. Ett 
högt stockantal fick kompensera för en många gånger 
dålig huggarlön. Allt var betalt per stock. Inte sällan 
förekom tävlan mellan arbetarna om vem som skulle 
hinna med  högsta antalet stockar innan kvällen. 
 
Många skogshuggare var också redan i unga år 
nerslitna, utslitna och skadade åt ryggen. Många fick 
reumatisk värk, ingen undgick olyckor. Bostäderna på 
skogen var usla “skogskojor”, där arbetarna fick packa 
sig samman, laga mat, vila och sova. Skogsarbetet 
kunde liknas vid slav- eller straffarbete, skrev Nestor en 
gång. Skillnaden är bara den att varken den slags hårt 
straffarbete får existera idag - även om man vid vissa 

                                                         
22 See P. Collinder, Drag ur Sundsvalls öden,s. 44 et toto. 



 

 

tillfällen skulle önska det. 
 
Det hårda vinterarbetet påbörjades redan i 15-års-
åldern. Efter konfirmationen gick vägen in i skogen.  
Arbetet gick ofta i arv från fader till son. Nestor, till 
exempel, kom i skogen vid 15 för första gången, som 
beskrivits ovan, tillsammans med sin far. Han nämner 
blott timmerkörning, inte huggning, vilket var 
lättsammare trots allt. 
 
Lättsammare var också flottningsarbetet på sommaren. 
Det arbetet gick också från fader till son och hade så 
gjort i närmast århundraden. Det arbetet försiggick 
under behagligare former och därtill under en dräglig 
årstid. Det var sommarens arbete. När våren kom och 
älven blivit ren från is, satte ungdomarna ett långt skaft 
på sin flottningshake och gjorde sig färdig för flottning. 
Denna flottning kunde försiggå på många olika sätt 
beroende på plats och rådande vattenstånd i älven. 
Vattnets höjd kunde växla från månad till månad. För 
många var flottning ett trivsamt arbete, underbar 
omväxling med vintern i skogen. Även i det arbetet kom 
Nestor vid 15 års ålder, och som synes nedan. Detta 
arbete, var det lika mycket äventyr som arbete för en 
ung pojke från ett torp i skogen. Åtminstone till en 
början innan det blev   rutin som för hans far. Det enda 
besvärliga var att det var  ingen skillnad mellan dag och 
natt. Man fick vara i arbete dygnet runt ibland och det 
kunde bli tröttsamt vissa veckor. ”Men trots det fann sig 



 

 

både gamla och unga sig väl till pass med att ideligen 
åka på älvens vatten med farkoster som kunde innehålla 
250 till 275 timmerstockar eller 350 ‟papps‟, som vekare 
virke kallades.” 
 
Flottningsarbete hade pågått i olika former i ett par 
hundra år, sedan 1600-talet. Det kom till ett slut år 1920 
då virket släpptes löst i älven och det upprättades 
bommar och sorteringsverk vid älvmynningen. Denna 
flottning har också senare upphört i och med att virket 
kommit att fraktas med lastbil direkt till sågverken ock 
massafabrikerna. Vattenfåran har blivit ren. Den sortens 
flottning fortsatte fram till 1969 på Indalsälven. Älven 
som flottningsled som börjat på 1600-talet, 1663 nämns 
som första datum, kom till sitt slut. Därefter har timret 
forslats landvägen på truckar till industrierna vid 
kusten. Vägarna har blivit älven. 
 
 
 
Utågångare på Indalsälven 
 
 
 
1912 började ett nytt liv för far Nestor då han var på 
skogen för första gången och körde timmer.  Han var 
hjälpreda åt far som “skötte tömmarna för sista 
gången”. ”Vid femton fick jag ta hand om tömman,” 
skriver han en annan gång. På sommaren samma år 



 

 

kom han till flottningen på Indalsälven. Han var 15 år 
gammal och vuxen, ja, fullvuxen efter allt sägandes. Det 
var hans far som tog honom både upp i skogen och ut 
på älven. Flottning var ett arbete som gick i arv från 
fader till son. Erik Olof  hade varit utågångare i ett 40-tal 
år till 1914, hans sista sommar på älven, och vi kan utgå 
ifrån att det var samman med far som Nestor började ca 
nio års sommararbete på flottar och i flottning. Han 
skulle in i det flottningsarbete som pågått på älven 
sedan 1663. Det var sluttampen på den verksamheten 
som han fick vara med om. 1920 var det slut på flottarna 
på älven. Sen blev det fri timmerflottning på älven.23 
Denna kom sålunda till sitt slut 1969, då timmerbilar tog 
över transporten av virket till fabrikerna. I sitt arbete 
Från Indalsälvens stränder har han beskrivit sitt liv på 
älven. Vi kan utgå från att Sven är Nestor själv och Pelle 
Bister är hans far Erik Olof. Det  
är Pelle Bister som tar hand om nykomingen Urban i 
Nestors roman Urban Rosenberg. I romanen utgör 
Urban Nestor. Detta blir klart när man noterar att 
Nestor skriver att det var hans far som tog honom med 
först på skogen (1912) och  sedan som utågångare 
(1914). Här följer utdrag från Nestors Från Indalsälvens 
stränder som skildrar hur de sju somrarna på 
Indalsälven började: 
 
“Sven var femton år gammal och skulle, som det hette 
                                                         
23. Det flottades normalt 17 miljoner timmer på älven varje år, något år upp till 20 
miljoner. 



 

 

på fackspråket, börja at gå ‟utgenom ån‟. Han var 
visserligen räknad som ung, men han var stor till växten 
och kraftig, och fyllde därmed kraven för det 
egendomliga men så allmänna yrket för folket i ådalen, 
han antagits till. Nestor skulle gå med flottar den sju mil 
långa  vattenvägen från närmare Jämtlands-gränsen [i 
hans fall mera precist från Glimån i Liden] till 
Lövudden i Timrå socken. Det blev tio veckor på ån, 
flotte ner opch Indalen hem.” 
 
Det arbete, som den unga pojken skulle börja med, var 
inte något nytt för honom. Han hade från stranden 
otaliga gånger sett timmerflottar passera förbi och i 
fantasin varit ombord och deltagit i äventyren, som 
flottarlivet lede till. Han föreställde sig flottarna vara 
vägen ut i världen. Nu var det han drömt om blivit 
verklighet, och han kände något av spänningen och 
allvaret i det hela. Han var fylld av förväntan. Det var 
som om nya horisonter öppnade sig för en pojke som 
knappast varit utanför sin skogsby på södra sidan av 
Indalsälven. 
 
 
Vid Glimåns flottplats 
 

 

 

 



 

 

 
 
Timmerrännan vid Glimån 

 
 
Flottningsarbetet började vid Glimåns flottplats. Det var 
en livlig arbetsplats, lämpligt nära Dackebränna, 
belägen på södra sidan nedanför Lidens Färjeplats där 
lidenbron var byggd 1911. Ner till Glimån ledde en torr 
ränna24 från Glimåbergets topp dit timret 
transporterades med järnväg fram till ”Värdshuset” på 
bergkrönet från Österström i Holms kommun.25 
                                                         
24 En första ränna tillkom enligt utsago 1861. Det var under hästbanans tid då det sägs 
att ett 80--tal hästar var i farten i högsäsong. 

25 Järnvägen var färdig 1873 efter två-tre års arbete och fungerade till hösten 1920. 
Den föregicks av en hästbana längs räls från 1856 och häst och släde dessförinnan. 
Banan var ca 7-8 km lång.  E. Sundström, Österströms Järnväg, pp. 7-9ff. Österströms 
järnväg räknas som den första i Medelpad.  N. Wide, Medelpads järnväg föds i 



 

 

Däruppe hade man en vid magnifik vy av Indalsälven 
och centrala Liden. För en lidensbo var det hela världen 
och så tillkom namnet Vär(l)dshuset för en timrad 
raststuga som tjänade som raststuga för manskapet på 
ca tio man per skift, en viloplats mellan järnväg och 
ränna.  Ned den 653 meter långa torrännan med ca. 150 
meters fallhöjd störtade stockarna som fraktats med 
järnväg till rännan. Stockarna rullades från vagnarna 
ned på ‟släppningsbänken‟ varifrån de lossades för den 
ca en minut långa färden i den takt som bestämdes med 
signaler från manskapet vid rännans slutände. En signal 
från en ”långlur” vid en vaktkur, kallad Blåsarkojan,  
vid en krök halvvägs ner signalerades det att 
nersläppningen av timmer var på gång och att man 
skulle vara beredd  vid älven. Från Blåsarkojan 
repeterades ockå meddelanden från personalen nere vid 
älven till släppningsmanskapet. Där fanns ”rännvakter” 
som följde nersläppet som stoppades om om något gick 
fel.  Ett våldsamt dån kom från rännan. Bergsidan var 
brant.  Med dunder och brak störtade stockarna ner 
genom stupet för att hamna i Indalsälven med ett 
ljudligt plask och en storslagen vattenkaskad.26 
Nedanför hade byggts en bom som tjänade som 
vågbrytare. Innanför var lugnt vatten och där försiggick 
arbetet varje sommar, vid högsommartid dygnet runt. 
Det hände att arbetet gick med dubbla 12-timmars skift, 
                                                                                                                                                                               
Österström, Sundsvalls Tidning, 15 januari, 2005, p. 21. 

26 Kung Oscar II var så imponerad av vyn och synen att han rekommenderade bland 
annat siamesiske kungen Chulalongkorn att stanna för och bevittna den. 



 

 

till exempel 1915 när det var högt vatten hela sommaren  
och en virkesmängd på 869.473 enheter registrerades.27  
 
 

 
  
 
Där vid bommen i Glimån väntade flottningskarlar, så 
kallade flottläggare, till antalet elva, redo att ta hand om 
stockarna som ”lugnat sig” efter att ha dundrat ner 
genom rännan i vild fart. De lade dem tillrätta i fasta 
flottar, som drogs ihop parvis, två åt gången och i bredd 

                                                         
27 E. Sundström, Österströms järnväg, p. 28. 



 

 

med varandra.28 
  
 
tning skapades liksom en bred landgång.29 
 

i 
Kung Oscar II 

                                                         
28 För mera om glimårännan och om järnvägen från Österström se E. Sundström, 
Ôsterströms Järnväg, en Trävarubana i Norrland, Sundsvall 1989 och tillhörnde DVD 
dokumentär, Träjärnvägen i ôsterstrom, utgiven av Holms Hembygdsförening (Göran 
Loviken). 

29 För mera om glimårännan och om järnvägen från Österström se E. Sundström, 
Ôsterströms Järnväg, en Trävarubana i Norrland, Sundsvall 1989 och tillhörnde DVD 
dokumentär, Träjärnvägen i ôsterstrom, utgiven av Holms Hembygdsförening (Göran 
Loviken). S. Hedin, Indalsälven - katastrofernas och äventyrens strida stråk, Sundsvalls 
Tidning 30 mars 1989, p.11. Se också S. Carlander, Lidenbygden,  i Indalsleden. 
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Kung Chulalongkorn med söner 
 
 
Varje timmerflotte lades ihop så att det grövsta timret 
bildade botten, det vekare drogs ovanpå bottenlaget. 
Var flotte kunde bli ända till sjuttiofem alnar (ca 45 
meter) lång och omfatta omkring trehundra stockar. 
Bredden på flotten var mindre. Den blev ofta benämnd 
„långflotte‟ på grund av sin längd. När timmerläggarna 
var färdiga med sitt arbete, närmade sig fyra män, 
utågångarna  [flottningskarlar som “går utgenom ån”],  
som skulle göra flottarna färdiga  för avgång och sedan 
följa med flotten de fem milen nedför älven till 
Löfudden. Det fanns upp till 30 utågångarpar bara från 
Glimån.30 
 
 

                                                         
30 E. Sundström nämner 24 utågångare vd flottplatsen. Man frågar sig om inte Nestors 
30 utågångarpar är närmare verkligheten då man betänker att flottar gick praktiskt 
taget dag och natt 

under bästa sommartid. Sundström uppger hela arbetsstyrkan till 79 man. 



 

 

 
 
 Flottningslag vid Glimårännan 
 
 
 
 
”En dag vid Glimån under dess glanstid låter sig inte 
beskrivas”, skriver Nestor. ”Den tiden på dagen när 
Indalen lade till vid bryggan och mängder med 
utågångare strömmade i land utgjorde själva klimaxen i 
den vardagliga ruschen. Båtens gulmålade reling var 
kantad med nyfikna turister och resenärer uppifrån 
dalen, alla ivrigt bevittnande skådespelet ett hundratal 
meter längre ner när timret kom rusande genom rännan 
och slog upp väldiga vattenkaskader. Männen som gick 
iland lystrade till dundret från rännan och förde 



 

 

yrkesbetonade samtal. Det var brådska vart man såg. 
Ute på älven gick flottar fram, de kom från någon plats 
längre upp - kanske från Sillre aller möjligen ända 
uppifrån Forsstrand. Allt andades energi och 
framåtanda.”31 
 
 
På flotten 
 
En utågångares första arbete var  att tälja en jätteåra, en 
styråra för flotten; det var långa och veka trädstammar 
vars grovända gjordes mycket tunn, ca 15 alnar eller ca 
9-10 meter lång, som användes.  Det var också Nestors 
förstlingsverk i det nya yrket som „utågångare‟.32 Sedan 
skulle en så kallad ”rodd” snickras och spikas fast på 
vilken åran skulle fästas. Endast två man kom ombord 
på var flotte, och deras arbete måste utföras snabbt, 
emedan flotten måste försvinna så fort som möjligt från 
platsen. Det var trångt om utrymmet vid 
flottningsplatsen och arbetet måste gå undan. Det måste 
oupphörligt göras nya flottar av samma typ och storlek. 
 
De färdiga flottarna lösgjordes och fick först skrida 
utefter den långa bommen för att sedan fortsätta ut på 
älvens vatten. Att lägga ut vid högvatten kunde vara 

                                                         
31 E. N.Lidin, Glimå-rännan i Liden, Sundsvalls-Postens Julläsning, p. 9, 1946. 

32 Styrårorna var sedan sända tillbaka med Indalen till Glimån. Fotografier av Indalen 
visar hur åror hångts på dess utsida, ett 50-tal skriver Nestor. De hängdes på bägge 
sidor av båten. 



 

 

riskabelt. Det gällde att ro sig upp högt på vattenytan 
för att komma förbi Backören som hade förmåga att 
suga åt sig en flotte och riva sönder den. 
 
”För utågångarna existerade varken dag eller natt. De 
kunde vara på färd utför älven vid alla tider på dygnet. 
Dock älskade de natten mer än dagen, ty då var det som 
regel lugnt och fridfullt på älven. Sommarnatten var 
också ljuvligt skön och kort. Naturligtvis blev det inte 
mycket sömn under dessa flottfärder. Under högvatten 
när allt vad strand hette var försvunnan och skog och 
buskar hade känning av den brusande älven, var arbetet 
riskabelt och det krävdes en viss teknisk kunnighet av 
männen för att klara den tunga farkosten. Ändå var det 
värre vid lågt vatten, ty dels gick det sakta och dels var 
det som hundra försåt då var utlagda för att göra färden 
besvärlig. Den vane klarade dock både högvatten och 
lågvatten,” enligt Nestor.33 
 
Utågångarna kom utrustade med matsäck. Nestor bar 
med sig en väska av läder och en regnrock i fall att det 
blev regn. De skulle få tillbringa tio kanske elva timmar 
vid normalt vattenstånd. Vid högt vatten kunde det gå 
undan och resan fullbordades på åtta eller nio timmar. 
 
De fyra utågångarna, vars två flottar var ihopkopplade, 
gjorde  sällskap med varandra och ta det lugnt längs en 

                                                         
33 E. N. Lidin, Glimå-rännan i Liden, i Sundsvalls-Postens Julläsning 1946, pp. 8-9. 



 

 

lång sträcka av älven. De satt tillsammans, kokade kaffe 
och åt av sin matsäck medan de samtalade om allt 
möjligt och hade det trivsamt. För Nestor var det dröm 
som blivit verklighet. Allt var nytt för honom. Förr hade 
han från stranden sett otaliga flottar passera förbi som 
kom från längre upp efter älven och följt dem med 
blicken så långt som han kunnat. Nu var han själv för 
första gången på en flotte och på väg ut i världen och 
äventyren.  
 
Under en flottes gång nerför älven hade de två männen 
sina platser på var sin ände av flotten. Med styrårorna 
skulle de både styra och ro. Den av männen, på vilken 
det största ansvaret vilade under färden, hade sin plats 
på bakändan. Hans styråra utgjorde rodret och betydde 
inte minst när de skulle passera mellan pelarna på 
lidens- och indalsbroarna. Farkosten av timmer var 
mycket dyrbar och det gällde för de båda männen att 
ständigt var på sin vakt och att med årorna hålla flotten 
på rätt plats i strömfåran. Vid högsommartid var älvens 
rygg ett sjudande skådespel och den strida strömmen 
sög flotten snabbt med sig. Det fanns hundratals farliga 
ställen, som det med all makt gällde att undvika, 
timmerbrötar mitt i älven och uddar som stack ut från 
stränderna. En sammanstötning med något efter älven 
betydde i flertalet fall risk för att flotten skulle brytas 
sönder och livsfara för de båda männen. 
 
Nestor skriver i Från Indalsälvens stränder: ”Sven 



 

 

[Nestor] hade antagits för den kommande sommaren. 
Hans sällskap blev Pelle, [förmodligen hans far],  
gammal ådalsman och utågångare, mycket lugn och 
lämplig som kamrat åt en nybörjare. 
 
Pelle och Sven hade kamperat ihop i en skogskoja under 
vintern och Pelle givit löftet till pojken att han skulle få 
följa honom ‟utgenom ån‟ till sommaren. Sven var 
oerfaren men den äldre visste vad som skulle göras för 
att det skulle gå väl. Den ene representerade 
mannaåldern med dess livserfarenhet. Han ägde ett 
halvt sekels skolgång i att härska över älven och 
bemästra alla dess nycker och kände dess lyd, - och den 
andra den grönaste ungdomen, olärd i yrket och 
oerfaren, men orädd och full av lystnad efter äventyr. 
De var  ombord på den tunga farkost, som snart var 
färdig för avgång utför älven, årets första färd till 
Klingerfjärden vid flodens mynning. Innan solen 
fullbordat sitt varv och försvunnit i väster, skulle älven 
på sin kraftiga rygg ha burit dem genom tre långa 
kyrksocknar och fört dem fram till en vik av havet.  
 
Allt var klart för avfärd. Pelle hade mottagit en 
färdsedel. Han placerade läderväskan med matsäcken 
på lämplig plats, rättade till den gamla filthatten, sökte 
upp dosan ur fickan och lade in en bastant Ljunglöf. Det 
var klart för avfärd. Så lossade han på förtöjningen och 
flotten började skrida framåt. Snart tog vattenströmmen 
hand om den tunga farkosten och förde den med sig. De 



 

 

två männen började att ro av alla krafter för att komma 
längre ut på älven. Flotten måste ut på den högsta delen 
av den buktiga vattenytan, till mitten av strömfåran. 
Efter några hektiska minuter var den på rätt plats och 
hade redan hunnit långt utför älven. Vattenståndet var 
mycket högt, farten tilltog och stränderna rusade förbi.  
 
Att navigera fram en flotte efter älvfåran vid högt vatten 
var ingen lätt sak. Någon har sagt, att det går fortare att 
lära sig navigera fram en farkost länderna emellan på 
världshaven. I högsommartid flöt älven bred och mäktig 
och det gällde att på förhand känna till alla krökar, för 
att inte tala om strömmarna vars styrka växlade från 
plats till plats, samtidigt som också hänsyn måste tagas 
till vindarnas inverkan. Allt detta kunde endast läras 
genom flera somrars arbete och personliga upplevelser 
och  erfarenheter. Det kunde blåsa på älven. ”Västaväre‟ 
är besvärligt fra va‟ håll de‟ än kom‟”, uttryckte Johan 
Åhlander, en utågångare från Klärke i Liden som kände 
älven efter många års flottning. Likaså utbrast Johan 
Berglund förtvivlat en gång ”när vinden tilltog, ”Här 
har vi elva månader vinter och en månad blåst!” 
 
Älven tjänade också som transportled för timmer som 
flöt fram på egen hand till kusten. De gjorde sällskap 
sida vid sida med med flottarna och utågångarna och 
kunde utgöra ett bekymmer för dem i trånga passager,  
där de hopat sig i högar på grunna platser. Detta gällde 
inte minst sensommaren då vattenståndet sjunkit och 



 

 

botten nått vattenytan. Då gällde det för utågångarna att 
vara på vakt, speciellt nattetid.  
 
Pelle hade inte mindre än ett femtiotal somrars 
erfarenheter och kände älven till varje detalj från 
Stadsforsen vid Jämtlandsgränsen ner till havet. Vad 
han inte visste om timmerflottning och utågång var inte 
värt att veta. Han skötte bakändan och styrningen, 
medan Sven tog hand om framändan. Med samma lugn 
som hemma i sin vedbod, spanade Pelle framåt 
älvfåran, såg  upp mot molnen för att konstatera 
vindriktningen och gjorde sina kalkyler. Vid det höga 
vatten som rådde, kunde en felbedömning så att flotten 
kom på sidan om det givna stråket bli ödesdiger eller 
åtminstone förorsaka onödigt arbete med att ro flotten 
tillrätta. Om flotten kommit på sidan om det rätta 
stråket, gällde det att snabbt ro den tillbaka.  
 
Det var årets härligaste tid. På båda sidor om älven var 
backar och dalar klädda i grönt. Solen sken och värmde 
på den svala och bubblande vattenytan; hela dagen var 
begjuten med de allra vackraste färger. Pelle såg inte det 
vackra. Han tycktes sakna sinne för omgivningen. Han 
hade framlevat så många somrar mitt i allt detta och 
fäste sig inte vid det. Nedgenom Liden blev det några 
årtag hit och några dit, vid varje krok av älven gällde 
det att vrida flotten tillrätta. Den buktiga strömfåran 
bubblade och rasade, massor av löstimmer trängdes om 
platserna och edena sög åt sig och släppte ifrån sig. Allt 



 

 

var tidvid en sjudande röra runt flotten, som med 
vattnets tyngd och kraft drogs framåt och nedåt mot 
kusten och havet. Det blev årtag hit och årtag dit, vid 
varje krökning av älven gällde det att försöka vrida 
flotten tillrätta inför nästa passage. 
 
Lidensbron passerades och man nådde lugnare vatten. 
Man kunde till och med dra in åran en stund. Flotten 
fick långa stunder gå bäst den ville, man höll blott 
uppsikt över att den  höll behörigt avstånd från 
stränderna. 
 
Liden lämnades och nästa kyrksocken, Indal, tog vid. 
Älven blev bred och mäktig och vattnet lugnt och 
sävligt, även om det också vid hög flod strömmade med 
någon hastighet. Pelle gjorde upp eld av torr furuved 
och kokade kaffe, som var svart som beck och starkt 
men smakade gott. Som kaffekanna tjänstgjorde en tom 
och väl rengjord snusburk av plåt, som Pelle ständigt 
förde med sig vid sina färder utgenom ån. Med kaffet åt 
de matsäcken. Panoramat öppnade sig, sceneriet blev 
blidare, stränderna blev längre och lägre och de kunde 
betrakta den flacka men väna indalsbygden. Panoramat 
växlade dock från by till by. Ibland skred flotten förbi 
låga och av gröna lövdungar bekransade nipor och 
raviner. Även de mot älven vettande och bebyggda 
platåerna utgjorde vackra vyer. Vid Baggböle kunde de 
se ett par unga flickor i en båt på väg över älven till 
fäbodarna på södra sidan. 



 

 

 
Pelle hade lagt sig ner på flotten för att vila. För honom 
saknade den omgivning de passerade nyhetens behag. 
För Sven var däremot allt han såg nytt och obekant. 
Uppe på slätten stod Indals kyrka likt en vit fyr mitt i 
bygden. Runt omkring utbredde sig byar och åkrar. På 
platåer bakom reste sig barrskogsklädda berg. 
  
Vid Harvom mötte de ångbåten “Indalen”. Det stora 
hjulet i aktern piskade vattnet och förde båten framåt, 
vågsvallet bredde ut sig mellan stränderna. Den hade 
gått den långa vägen från Bergeforsen och skulle 
fortsätta till Lidens färja. En signal hördes, båten skulle 
lägga till vid Indals såg. På båtens utsida hängda ett 
antal långa styåror på väg tillbaka till flottningsplatsen i 
Glimån. De båda farkosterna, ångaren och flotten, så 
olika i allt men båda farkoster på vattnet hade mötts; en 
av vardagliga händelser dock var detta endast en av 
ådalens vardagliga händelser sommartid. 
 
Man passerade Kävsta-bron i Indal och fick manövrera 
med årorna mellan två av de fem pelare som bar upp 
bron. Sen man kommit till Kävsta kunde utågångarna ta 
det lugnt en stund, koka kaffe och äta av matsäcken. 
Därefter följde krokiga passager som man måste slingra  
sig fram igenom. Med ganska hög fart gick färden 
genom en vacker arkipelag av holmar, uddar och skär. 
Vid Lagmansören gick högvattnet upp till böndernas 
notstuga. Indal lämnades och man kom ut på Svedje 



 

 

vatten i Timrå socken. Här blev älven vid och bred. 
Bergeforsen och landsvägsbron låg framför och såg 
hotande ut. Den vackra landsvägsbron av järn och 
byggd på två  stenpelare kom allt närmare. Den norra 
pelaren var farlig men den parerades med årornas hjälp 
och färden utför forsen gick fint. Nedanför forsen 
öppnade sig ett nytt panorama. Ångaren Turisten som 
gjort en extratur till Bergeforsen låg vid bryggan 
nedanför bron på norra sidan och lossade sin last. 
 
Efter bron och forsen mötte ett helt nytt vidsträckt 
sceneri. Strömmen avtog och Indalsälvens flacka delta 
bredde sig. Älven svängde vitt och man anade havet och 
världen. 
 
Sven tyckte att de råkat vilse i det vida och omfångsrika 
deltat vid havsmynningen. Det fanns timmerbommar 
och skiljeställen dit flottar ankom dygnet runt. I 
aftonsolen nådde de timmerbommen vid Lövudden där 
flottar låg i långa rader, fem och ibland flera i bredd 
med varandra. Flottarna kom i jämn ström dygnet runt. 
För utågångare gjordes ingen skillnad mellan dag och 
natt. Det viktiga var att komma ner med så många 
flottar i veckan som möjligt. Ofta lät man flottarna gå ut 
på Klingerfjärden för att virket snabbt skulle komma till 
sågverket.  
 
Vid framkomsten kvitterades färdsedeln som skulle 
uppvisas vid återkomsten till Glimån. Först då fick man 



 

 

betalt. Sista året, 1920, 45 kronor per flotte. Kom inte 
flotten fram blev det avdrag, ned till 6 kronor per flotte. 
Dock var utågångarnas lön god i jämförelse med andra 
flottare, vars lön höll sig kring 60-70 öre per dag. Vid 
gynnsamma förhållanden under säsongen kunde man 
föra tre, någon gång fyra, flottar till Lövudden per 
vecka. 
 
Färden hade gått fort, endast sju timmar hade Pelle och 
Sven behövt för att komma ner till fjärden och 
Indalsälvens mynning. På en halv timme hade ett halvt 
dussin flottar förts samman, som skulle bogseras till ett 
sågverk på Alnö. Bogserbåten som skulle ta hand om 
flottarna kom för full maskin därute vid Gistaholmarna. 
 
Allt var nytt för Sven. En hänförande tavla bredde sig 
framför honom. En vacker fjärd och den vida blå 
havsytan utanför - en mynning till världen. Röken från 
höga skorstenar steg upp i skyn,  en stor ångare var på 
väg ut mot havet. 
 
Sven vaknade ur sina drömmar då Pelle ropade på 
honom att komma ombord på bogserbåten som skulle 
sätta dem iland och komma vidare. För en utågångare 
fanns ingen bestämd tid avsedd för vila. Han fick 
knappast göra  någon skillnad på dag och natt. Endast 
ett intresse fanns, att komma ned med så många flottar i 
veckan som möjligt.“ 
 



 

 

Flertalet flottar gick till Strandbergsrännan vid 
Lövudden. På varje plats fanns så-kallade „fasttagare‟ 
vilkas uppgift var att kasta ut trossändar till 
utågångarna på flottarna för att dra in dem och göra 
fast. I undantagsfall behövde flottar gå ut på Klinger- 
fjärden före fasttagning.  
 
Bogserbåten tog dem i land. Ett tjugotal utågångare 
bärande på väskor, kaffepannor och flottningshakar 
vandrade upp mot Bergeforsen. Där fanns två hotell, 
Turisthotellet och Turisthyddan, som tillhandahöll billig 
servering och husly för endast en tjugofem-öring.  
 
Nestor skriver vidare i Från Indalsälvens Stränder, s. 
109 följande. “Där samlades utågångarna uppifr ån 
ådalen och de olika dialekterna gav sig tillkänna. Man 
fick höra Indals hårda i-ljud, Lidens särpräglade e-
dialekt, och det korthuggna jämtlandsspråk, som talades 
i nedre delen av Jämtland och som folket inom 
Långliden ofrivilligt kommit att tala. Det fanns 
utågångare från Boda, Högland, Järkvissle, Sillre, 
Klärke, Bodacke och Åsens byar i Liden, medan Indal 
många gånger var företrätt av folk från Sunnås, Lonings 
och Säters byar.” 
 
På en promenad norrut över bron och tillbaka 
bevittnade han hur långflottar närmade sig uppifrån 
älven och hur löstimret dansade ner genom forsen 
under honom. Tillbaka på hotellet och ännu en kopp 



 

 

kaffe sov Sven gott vid Pelles sida. På morgon 
inhandlades limpa, smör, korv och ägg till matsäck. 
Äggen kostade 6 öre, däri inberäknat ett öre för 
kokningen. Båten tillbaka uppför älven, Indalen, skulle 
avgå klockan 9. Ångaren “Turisten” hade kommit från 
Sundsvall och ankrade nedanför bron. Många resande 
vandrade förbi den brusande forsen till “Indalen” som 
ankrade ovanför bron. Mellan tilläggsplatserna gick en 
lastvagnsbana för transport av bagage och gods mellan 
båtarna.34 
 
 
 

 
 
Långflottar vid Bergeforsen (1921). Indalen skymtar vid 
bryggan till höger. 

                                                         
34 Ingen av båtarna kunde forcera forsen. 



 

 

 
 
Kommentar om båttrafiken Sundsvall - Utanede 
 
I den livliga båttrafik som utgick från Sundsvall - man 
nämner ett 15-tal båtar som trafikerade kustområdet - 
var nog turerna från Sundsvall upp till 
Jämtlandsgränsen  den mest pittoreska och färgrika. 
Resan krävde tre båtar. Först steg man på “Turisten” 
tidigt på morgonen i Sundsvall och passerade det 
sjudande livliga Alnösundet med sågverk och 
brädgårdar och lastageplatser på bägge sidor där skepp 
från allsköns länder lastade trävaror till utrikes ort. 
Färden ledde över Klingerfjärden och genom 
Indalsälvens delta till Lunde vid Bergeforsen vid  älvens  
nedre lopp. Där bytte man till “Indalen” som avgick 
klockan 9 på förmiddagen och älvturen gick genom den 
idylliska  dalen genom Timrå och Indal och upp till 
Liden där sedan “Liden” klockan 2 på  eftermiddagen 
tog över för ytterligare en spännande båttur till Utanede 
vid Jämtlandsgränsen.35 Detta var tidens förbindelse 
med Sundsvall för ortsbefolkningen upp till 
Jämtlandsgransen före tåg- och biltrafik.36 Hela resan 

                                                         
35 Båttrafik mellan Lunde i Bergeforsen och Lidens färjställe upprättades först 1865 då 
en ångslup ”Indal” gick däremellan i fyra års tid. 1885 kom sedan två nya fartyg i trafik 
på sträckan, ”Viking” och ”Skönvik” i fyra års tid. Sist kom den kända skovelångaren 
”Indalen” som trafkerade sträckan 1888-1926. Det hade planerats att den skulle gå helt 
upp till Utanede men den klarade inte strömmarna i övre Liden och därför fick den 
mindre ångaren ”Liden” ta över den sträckan upp till jämtlandsgränsen. E. Sundström,  
Österströms Järnväg, pp. 40-41. 

36 Rutten Sundsvall-Utanede blev upprättat av hamnkapenen Adolf Nordberg 1887-



 

 

från Sundsvall till Utanede tog 15 - 16 timmar.37 Åt 
andra hållet tog det bara 10-11 timmar genom att get 
gick medströms.  Resan kostade, med enkel biljett,  sex 
kronor och femtio öre år 1904.38  

 
 
Bergeforsen 1920, Turisten nedanför bron, Indalen ovanför bron. 
 
Rutten blev så välkänd att Kung Oscar gjorde resan 

                                                                                                                                                                               
1888 då “Ångfartygsaktiebolaget Sundsvall-Indalsälven” bildades. Den öppnades helt då 
“Indalen” började trafikera nedre delen av älven 1888 och då “Liden” ett par år senare 
började trafiken från Liden till Utanede. Det blev en sammanhängande ångbåtslinje med 
tre fartyg. Medelpads Turistförening 1893-1943, Ett furstebesök och vad det gav 
anledning till …, pp. 11-12. 

37 “Turisten” gick dagligen till Sundsvall vid 8-8-30-tiden  från Bergeforsen och var 
tillbaka vid 5-tiden på eftermiddagen. S. Hedin, Ett stycke brukshistoria, p. 50. Rutten 
Sundsvall - Bergeforsen upphörde 1922 då “Turiaten” gick i konkurs. Trafiken Lunde 
(Bergeforsen) - Lidens Färjläge fortsatte till 1926. Sedan blev det bil. och busstrafik. 

38 E. Sundström, Öterströms Järnväg, p. 40. 



 

 

nerför älven 1894 och rekommenderade samma resa for 
till Siams kung Chulalongkorn med söner 1897. Bägge 
reste först på Ångermansälven från Härnösand till 
Sollefteå och därifrån med tåg till Ragunda och med 
häst och vagn till “Lidens” tilläggsplats i Utanede. 
Bägge kungligheternas resor har erinrats och berättats i 
bygden alltsedan. Kung Chulalongkorns besök och resa 
blev också anledningen för upprättande av en 
minnespaviljong i Ragunda på 1990-talet.39 
 
 
mellan båtarna.40 
 
 

                                                         
39 Kung Chulalongkorn med tre söner och entourage på ca 30 kom i egen lustljakt till 
Härnösand, därifrån med ångaren Strömkarlen längs Ångermanälven till Sollefteå, 
sedan efter övernnattning med tåg till Bispgården och vidare med häst och vagn till 
Utanede där “Turisten” inväntade. 

 

40 Ingen av båtarna kunde forcera forsen. 



 

 

 

 



 

 

 
  
Indalen som gick mellan Bergeforsen och Lidens färja. 
 
 
 

 
 
Turisten som gick mellan Sundsvall och Bergeforsen. 
Turisten var större än Indalen. 
 
 
 



 

 

 
Turisten nedanför Bergeforsen-bron och Indalen 
ovanför. 
 
 
 
 
Kommentar om båttrafiken Sundsvall - Utanede 
 
I den livliga båttrafik som utgick från Sundsvall - man 
nämner ett 15-tal båtar som trafikerade kustområdet - 
var nog turerna från Sundsvall upp till 
jämtlandsgränsen  den mest pittoreska och färgrika. 
Resan krävde tre båtar. Först steg man på “Turisten” 
tidigt på morgonen i Sundsvall och passerade det 
sjudande livliga Alnösundet med sågverk och 
brädgårdar och lastageplatser på bägge sidor där skepp 
från allsköns länder lastade trävaror till utrikes ort.41 

                                                         
41. Hugo Nordgren nämner att ”år 1887 utfördes trävaror från Sundsvalldirstriktet av 
inte mindre än 57 olika exportörer. … Alnösundet var kantat med sågverk och 



 

 

Färden ledde över Klingerfjärden över Indalsälvens 
delta till Lunde vid Bergeforsen vid  älvens  nedre lopp. 
Där bytte man till “Indalen” som avgick klockan 9 på 
förmiddagen och älvturen gick uppför den idylliska  
dalen genom Timrå och Indal och upp till Liden där 
sedan “Liden” klockan 2 på  eftermiddagen tog över för 
ytterligare en spännande båttur till Utanede vid 
jämtlandsgränsen.42 Detta var tidens förbindelse med 
Sundsvall för ortsbefolkningen upp till 
jämtlandsgränsen före tåg- och biltrafik.43 Hela resan 
från Sundsvall till Utanede tog 15 - 16 timmar.44 Åt 
andra hållet tog det bara 10-11 timmar genom att man 
gick medströms.  Resan kostade, med enkel biljett,  sex 

                                                                                                                                                                               
lastageplatser på båda sidor. … Det vimlade av passagerarbåtar. … och det var 
regelbundna turer åt olika håll två-tre gånger om dagen”  Artikel, Sundsvalls-Posten, 3 
december 1948, p. 4. 

42 Båttrafik mellan Lunde i Bergeforsen och Lidens färjställe upprättades först 1865 då 
en ångslup ”Indal” gick däremellan i fyra års tid. 1885 kom sedan två nya fartyg i trafik 
på sträckan, ”Viking” och ”Skönvik” i fyra års tid. Sist kom den kända skovelångaren 
”Indalen” som trafkerade sträckan 1888-1926. Det hade planerats att den skulle gå helt 
upp till Utanede men den klarade inte strömmarna i övre Liden och därför fick den 
mindre ångaren ”Liden” ta över den sträckan upp till jämtlandsgränsen. E. Sundström,  
Österströms Järnväg, pp. 40-41. 

43 Rutten Sundsvall-Utanede blev upprättat av hamnkapenen Adolf Nordberg 1887-
1888 då “Ångfartygsaktiebolaget Sundsvall-Indalsälven” bildades. Den öppnades helt då 
“Indalen” började trafikera nedre delen av älven 1888 och då “Liden” ett par år senare 
började trafiken från Liden till Utanede. Det blev en sammanhängande ångbåtslinje med 
tre fartyg. Medelpads Turistförening 1893-1943, Ett furstebesök och vad det gav 
anledning till …, pp. 11-12. 

44 “Turisten” gick dagligen till Sundsvall vid 8-8-30-tiden  från Bergeforsen och var 
tillbaka vid 5-tiden på eftermiddagen. S. Hedin, Ett stycke brukshistoria, p. 50. Rutten 
Sundsvall - Bergeforsen upphörde 1922 då “Turiaten” gick i konkurs. Trafiken Lunde 
(Bergeforsen) - Lidens Färjläge fortsatte till 1926. Sedan blev det bil. och busstrafik. 



 

 

kronor och femtio öre år 1904.45 Man åt gott på båtarna. 
På Indalen ”kostade en härlig laxmiddag i salongen 75 
öre,” skriver Sven Hedin.46 Och man drack gott. Fem 
slags vin serverades kung Chulalongkorn genom Liden 
och Indal. En som arbetade på Turisten (Axel Öberg) 
suckade ihågkommande på gamla dar, ”Om inte båtfaen 
hade slutat att gå, hade jag varit  alkoholist idag!”47  
 
Rutten blev så välkänd att Kung Oscar gjorde resan 
nerför älven 1894 och rekommenderade samma resa for 
till Siams kung Chulalongkorn med söner 1897.48 Bägge 
reste först på Ångermansälven från Härnösand till 
Sollefteå och därifrån med tåg till Ragunda och med 
häst och vagn till “Lidens” tilläggsplats i Utanede. 
Bägge kungligheternas resor har erinrats och berättats i 
bygden alltsedan. Kung Chulalongkorns besök och resa 
blev också anledningen för upprättande av en 
minnespaviljong i Ragunda på 1990-talet.49 

                                                         
45 E. Sundström, Öterströms Järnväg, p. 40. 

46. S, Hedin, Indalsalven - katastrofernas och äventyrens strida stråk. Sundvslla Tidnng, 
30 mars 1969,  p. 11. 

47. Ingemar Nilsson, sagesman. 

48. För en nogsam beskrivning av Kung Chulalongkorns resa, se S. NIlsson, Kungen av 
Siam i Fors, Osby, 2003.(Google, under Sundsvall) 

49 Kung Chulalongkorn med tre söner och entourage på ca 30 kom i egen lustljakt till 
Härnösand, därifrån med ångaren Strömkarlen längs Ångermanälven till Sollefteå, 
sedan efter övernnattning med tåg till Bispgården och vidare med häst och vagn till 
Utanede där “Liden” inväntade. Sedan följde turen med “Indalen” från Lidens Färjläge 
till Bergeforsen och sist med “Turisten” från Bergeforsen till Sundsvall. “Indalen” var 
helt för deras rakning.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liden var mindre an Indalen. Den gick mellan 

Lidens färjläge och Utanede i Jämtland. Här 

vid Utanede. 

 

 

 

 

 

 

 

Åter upp till Liden
  

 
Ett femtio-tal utågångare och ett antal passagerare kom 
ombord på Indaen och en resa, fem timmar lång, tog sin 
början. Det var en blandad skara.  Många passagerare 
var turister som  kommit med ”Turisten“ från 



 

 

Sundsvall. Många landsbor som varit på besök nere vid 
kusten var på återresa till sina hem uppe i ådalen. 
“Indalen” drevs av ett rödmålat hjul baktill,  liksom på 
en flodångare på Mississippi. Den piskade fram båten 
genom strömmar längs en storslagen floddal. Det gjorde 
den varje sommar sedan 1888 och i en tid utan bilar och 
bussar var den en oumbärlig tillgång för befolkningen 
längs ådalen fram till 1922 då trafiken upphörde. 
Rorsmannen fick ha ögonen med sig och se upp för allt 
löstimmer som flöt fram i stråket. Att få stockar i hjulet 
var inte angenämt.  Vid  högt vatten var det i övrigt en 
konst att styra den flatbottnade ångaren.  
 
För utågångarna var “Indalen” en välsignelse. De kunde 
få långårorna spända längs båtsidan och själva få en fem 
timmars angenäm och välbehövlig vila innan nästa 
flotte. Allt gods drogs på små vagnar på den spårlagda 
vägen mellan “Turisten” och “Indalen”. Och man kunde 
äta billigt på båten medan man njöt av en underbar 
natur. En laxmiddag i salongen kostade 75 öre! Endast i 
trettio år hade folket fått åka båt under högsommaren. I 
gamla tider hade allt varit gångtrafik; utågångare gick 
den långa vägen tillbaka till nästa flotte. 
 
Nu kunde man stå vid stranden och vifta med en  
näsduk, en signal hördes från båten och den lade 
varsamt till vid stranden och man kunde komma med. 
På samma sätt lade båten till vid någon brygga när 
någon ville gå iland, eller om någon mjölsäck eller annat 



 

 

gods skulle levereras. 
 
Det var också en händelse att se den gå förbi. Nestor 
berättar hur barnen sprang ner till stranden och 
inväntade att båten skulle gå förbi, upp eller ner. Det 
var uppe i Liden. Erik Öhlund, född 1918, berättar att 
han satt på nipkanten “nea backan” på Lagmansön i 
Indal och såg Indalen gå förbi på söndagförmiddagen. 
Det var det stora söndagsnöjet för barnen. 
 
Det var första gången för Sven och han hade stort nöje 
av resan uppför älven. Han gladde sig över att det 
skulle bli likadant fem gånger i veckan. Flotte ner och 
båt tillbaka upp. Det skulle bli en härlig sommer! Vid 
Indals såg stannade båten vid bryggan. Resande steg av 
och nya resande kom ombord. Det var centrum i Indals 
kommun som betjänades från denna plats.  
 
Båten drog strax vidare och Sven gick för att finna Pelle. 
Denne använde åktiden till all sova. En plats nere i 
ångarens innandöme, längst ner i skrovet, kallades för 
“fängset”. Ingen visste egentligen var namnet kom från. 
Lokalt betyder “fängset” ladugård.  Där hade Pelle 
under årens lopp sovit bort många timmar uppför 
älven. “Fängset” hade blivit ett vilorum för utågångarna 
som skrå där de kunde få vila på väg tillbaka innan de 
skulle på nästa flotte. Genom en lucka och nerför en 
trappa kom Sven ned till vad han tyckte var jordens 
innandöme. Där låg ett hundratal män på golvet och 



 

 

snarkade och sov. Andra förde livliga samtal eller  
spelade kort på en bänk. Luften var till det yttersta 
inpyrd med ånga, tobaksdofter och fotsvett; det rådde 
en kvav atmosfär, som den ovane besökaren gärna 
skyndade bort från. Grova ledningar gick fram i taket 
och efter sidorna där ångan suckade och fräste. Vattnet 
sorlade efter båtens sidor och ovan taket hördes ett evigt 
tramp av människor. Sven sökte sig fram bland de 
sovande och fann Pelle som sov djupt. Han lade sig ner 
vid hans sida och med rocken hoprullad till kudde 
slumrade han genast in och sov snart också han den 
tröttes  djupa sömn. 
 
Sömnen blev dock inte långvarig. Snart var båten vid 
Lidens färjställe där den förtöjdes. Ett livligt liv följde då 
alla skulle lämna båten. Många skulle över på annan båt 
som skulle föra dem längre uppför älven. Det var 
ångaren “Liden” som mötte “Indalen” klockan 2 på 
dagen. Sida vid sida utbytte de gods och resande. 
Resande gick över på “Liden” som var mindre och 
propellerdriven.50 Nu mötte hårdare och kraftigare 
strömmar och färden blev mer spännande för de 
resande. Ångaren fick kämpa förbi skarpa krökar och 
rorsmannnen måste uppmärksamt skära strömfåran 
rätt. Annars kunde det gå illa för den ganska oansenliga 
båten som fräckt trafikerade sträckan mellan Lidens 

                                                         
50 ”Liden”, byggd 1894, har beskrivits som ”en utmärkt båt, konstruerad för att klara de 
mycket svåra strömmarna på detta avsnitt av Indalsälven speciellt under vårfoden.” E. 
Sundström, Österströms Järnväg, p. 40. 



 

 

gamla färjställe och länsgränsen, den så kallade 
Forsstranden vid jämtländska gränsen. Den gick 
punktligt varje dag sommartid vid vilket högt vatten 
som helst. Vissa dagar gick det också mycket timmer i 
älven som hindrade den på dess  farofyllda färd. Den 
trafiken hade pågått sedan 1884 och fortsatte fram till 
1918.  
 
Det var trångt ombord på “Liden” och de flesta resande 
trängdes på övre däcket där de kunde betrakta och njuta 
av vackra naturscenerier och  den halvvilda natur som 
båten skar sig fram igenom. Vad som skymtade mellan 
branta backar och nipor, beklädda med skog, låg byar 
och gläntor av åker och äng. Här och var uppe på 
höjderna skymtade byarna och gårdarna i Lidens 
socken. Ibland såg man upp mot en hög bergskam 
vilken försvann långa sträckor för att snart komma 
tillbaka. 
 
Vid Sillreforsen var strömmen så strid att de resande 
måste stiga av och hjälpa båten fram. Alla passagerare 
hjälpte till och halade och drog i rep och trossar för 
glatta livet. Det var vid högt vattenstånd som “Liden” 
behövde hjälp; vid normalt vattenstånd räckte det med 
den egna maskinen.  
 
Nestor har beskrivit situationen vid Sillreforsen. “Alla 
måste gå i land och hjälpa till att dra „Liden‟ förbi fallet. 
“Det var utågångare, bönder och torpare från Sillre, 



 

 

Boda och Västanå. det var handlare från Fors socken, 
det var jämtländska trävarumän på genomresa, köpmän 
från Sundsvall, agenter och inspektörer, mörkhyade 
turister, tyskar och österrikare, som med uppkavlade 
skjortärmar drog i repen. Nöjet i omväxlingen var stort 
och alla halade och drog för glatta livet …..“ (Från 
Indalsälvens stränder, s. 123).   
 
Sedan Sillreforsen forcerats, kunde “Liden” ånyo ta 
ombord sina passagerare och fortsätta uppför älven. Det 
var endast vid mycket högt vatten som båten behövde 
hjälp. Vid normalt vattenstånd räckte det med den egna 
maskinen. 
 
 Färden nerströms kunde bli ännu mera spännande. 
“Liden” skulle lyda rodret vid hög hastighet. Det gällde 
för kaptenen  att äga stor kännedom om farleden, ha 
tankarna samlade och varje sekund ha båten i sina 
händer. Passagerarna stod många gånger med andan i 
halsen och undrade vad som skulle hända nästa minut. 
 
Sillreforsen passerades med fart, vattnet sjöd och 
vågorna skvalpade in över flotten som krängde. Den 
gamla Sillresågen med anor sedan 1600-talet stod på 
norra stranden. Även härifrån gick flottar av timmer 
dagen i ända. 
 
Någon timme senare nådde de Kvarnån, där 
utågångarna tilln Sillre gick iland. Den gamla 



 

 

Sillresågen med anor sedan 1600-talet stod på norra 
stranden. Även härifrån gick flottar av timmer dagen i 
ända. “Liden” fortsatte sin mödosamma färd mot 
Jämtlandsgränsen. 
 
 
 
[Så skriver Nestor i Från Indalsälven stränder som 
handlar något fiktivt om Sven och Pelle. I verkligheten 
steg de av Indalen vid Glimån.] Inom timmen skulle de 
åka nerför älven igen. Det skulle bli ett åkande utan 
ände, ena dagen nerför älven och andra dagen uppför.  
 
 
 
Den nya flotten låg färdig; två nya åror täljdes. På en 
kvart måste allt vara klart och flotten borta från platsen. 
Man kunde ånyo loss på förtöjningen och låta flotten 
skrida iväg ut på strömmen. En ny färd började. Så 
skulle det fortsätta hela sju somrar fram till 1918.  
 
Somrarna var väl i sin ordning men att gå utgenom ån 
på hösten var inte lika roligt. Älven och vattnet 
mörknade tidigt och man fick vara extra uppmärksam. 
Älvens vatten hade sjunkit och blivit så lågt att 
sandgrunden på många ställen visade sig över ytan. 
Andra stengrund låg under vattenytan och var 
förrädiska. På dem fastnade flottarna och måste arbetas 
loss. Eftersom vattnet var lågt och gick stillsamt fram i 



 

 

sin fåra, var ytan långa sträckor lugn och nästan blank 
och löstimret drog bara sakta fram. Det regnade ofta och 
det blev rått och kallt. Ett enda tidsfördriv fanns, 
nämligen att hugga ved och elda. När eldslågorna slog 
högt upp i natten och kaffet kokade, piggade det upp. 
Man kunde sitta och njuta av färden genom becksvarta 
kvällen och natten. Man behövde blott vara varsann för 
de ständigt återkommande sandgrunden över och 
under vattenytan och finna rännorna mellan dem. 
 
Sent på hösten hände det också att flotten frös fast och 
man fick kämpa med årorna för att komma loss och ut 
på öppet vatten. Då vattnet flöt långsamt,  kunde en 
resa ned till Lövudden på hösten ta 12 timmar. 
Sommartid vid högvatten tog det inte mer än 7 timmar. 
Det var bara att koka kaffe och och hålla sig vaken. 
Ångbåtarna upphörde också  med trafiken på grund av 
det låga vattenståndet och utågångarna måste gå till fots 
den långa vägen hem.  Denna gångtrafik var både 
tröttande och tungsam för utågångarna, men den hörde 
yrket till och måste uthärdas. Utågångarna var härdade 
män och vana vid vinter och höst och kall årstid 
hindrade dem inte från “att gå utgenom ån”. De gamla 
fann sig i det utan nämnvärt knot. Så hade det varit i 
deras egen, deras fars och och farfars tid. Endast i ett 
trettiotal år från 1880-talets slut hade folket fått åka båt 
under högsommaren, eljest hade allt varit och var 
fortfarande gångtrafik. Sedan båttrafiken upprättats 
kunde de ta “Indalen” tillbaka. Före båttrafikens början 



 

 

hade hade de fått gå tillbaka de sju milen upp längs 
floden till Liden och nästa flotte. I alla tider hade det 
varit så. Det gällde inte bara dem. All trafik hade varit 
till fots om man nu inte kom fram med häst och släde på 
vintern eller vagn på sommaren.  
 
Det berättas att under generationer kunde indalsbor 
under mörka höstnätter se att det lyste eldar som 
glimmade spöklikt ute på älven.  Det var utågångarna 
som gjort upp eld på flottarna och kokade kaffe där de 
flöt fram. 
 
Den årligen återkommmande slutlossningen kom som 
regel i september eller oktober. Ett arbetslag på sex eller 
sju man jämte förman var ute efter älven i båtar för att 
göra älven och stränderna rena från timmer. Arbetslaget 
började vid jämtlandsgränsen och arbetsplatsen flyttade 
sig varje dag några kilometer närmare kusten. I flera 
veckor brukade arbetslaget hålla på och färdas genom 
byarna och dess vatten.  Till sist var älven ren från 
timmer: inte en stock kunde längre skönjas. Men de 
långa farkosterna från Glimån fortsatte ändå på 
höstarna att flyta fram med jämna mellanrum. 
 
Slutflotten för Sven och Pelle kom i slutet av oktober. 
Den skred fram långsamt i krokar mellan sandgrund 
och trånga passager; gång på gång fastnade den på 
grunt vatten måste arbetas loss. Pelle berättade om 
gånger då flottningen fortsatt till slutet av november och 



 

 

flottarna frusit fast och han tagit sig i land med hjälp av 
årorna, som han lade på isen. Han hade gått ner sig, 
förkylt sig och blivit svårt sjuk. Sent på aftonen var de 
framme med sista flotten för säsongen vid  Lövudden, 
Den sista vandringen för året mot hemmet begynte. De 
tyckte bägge att det var bra att sommaren var slut. 
 
Omkring år 1914 började cyklar att utnyttjas som 
trafikmedel för utågångare. Utågångare tog cykeln med 
sig på flotten och åkte hem på den från Lövudden. Det 
uppstod tidsvinst med att åka cykel framför att gå och 
att åka båt. Med cykel tog det bara ett par-tre timmar att 
vara hemma igen. Gamla gubbar som aldrig haft en 
tanke på att åka cykel köpte en sådan och lärde sig att 
cykla. Under följande somrar företogs många 
skyndsamma färder från Lövudden upp till Liden 
isynnerhet av det yngre släktet. Ofta blev det en tävlan 
mellan deltagarna i varje grupp om att komma först 
tillbaka. Det togs tid på klockan. 
 
Cykeln utgjorde nog det sista trafikmedlet som 
utågångarna begagnade sig av i flottningsabetet. Man 
kunde faktiskt hinna upp till nästa flotte på dagen och 
vara på väg nerför älven igen redan följande kväll. 
Personbilarnas tid var ännu inte kommen. 
 
  
Uppbrott från Liden och Dackebränna 
 



 

 

 
Fattigt liv följde på torpet i skogsbrynet. Britta 
(Albertina) blev så småningom frisk och kunde ta hand 
om den nyfödde gossen. Hennes mor, Erika, hade också 
anlänt för att hälsa på sin dotter och blev en stor hjälp 
med skötseln av den lille. 
 
Vid den tiden blev Nestors styvmor, Karin, alltmer 
orkeslös och behövde ibland själv hjälp. Hon var född 
1848 och när Olof föddes var hon 78 år gammal. Hon 
var borta ur räkningen vid skötseln av göromålen i hus 
och ladugård. Hon var åtta år äldre än sin make som var 
född 1856. Så Olof kunde inte anförtros henne för vård. 
Hon hade gjort sitt dagsverk och måste få ta det lugnt 
och vila på gamla dar. Olof som fyraåring minns att hon 
satt i sitt hörn vid spisen där det var varmt i ett annars 
ofta kallt kök och tog livlig del i arbetet utan att deltaga 
i det själv. 
 
Det gick månad efter månad, fullt med arbete i hemmet 
och på torpet. Olof växte och utvecklades och blev 
duktig, han kunde snart krypa omkring på golvet och 
lärde sig snart att gå. Snart var han på upptäcktsfärder 
utanför köksbron. En värld öppnade sig som skulle bli 
vidare och vidare. Men vid den tiden hade Britta  
kommit underfund med att hon på nytt skulle få  barn. 
Natten mot den 6 juli blev hon åter sjuk och visste att för 
andra gången tiden var inne. Nestor fick anskaffa 
nödvändig hjälp. Denna gången en tidig och het 



 

 

sommarmorgon fick han åter göra färden efter 
barnmorskan. Det blev en färd över älven. Vid 
återkomsten vid 8-tiden var Erik den yngre (Sigurd) 
redan född. Allt hade gått bra. Olof kom in i kammaren, 
han gick då för fullt, och tycktes intresserad av de 
främmande tanterna och babyn som låg i sängen hos 
mor. Han var ett år och fem månader och nyfikenheten 
fanns redan då. Han hade fått en bror. 
 
Åren gick och Olof och Erik den yngre växte. Båda 
sprang omkring på golvet och ute på och omkring 
gården. De gjorde upptäckter och lärde känna 
grannarna. De fick lekkamrater två gårdar bort. Nestor 
och Britta  kämpade med torpet inne och ute, ladugård 
och djur. Det var inga feta år. Det var ingen inkomst att 
räkna med, ett torp ger inga pengar. Stapelfödan fanns: 
mjölk från korna, potatis och korn från åkrarna, en gris 
till jul, ägg från höns och och andra förmåner men det 
räckte inte. En torpare måste ha mer för livets nödtorv, 
salt och peppar, kaffe och socker, kläder och mycket 
annat. För det krävs slantar och de var inte lätt att 
komma åt på tjugo-talet. Livet var besvärligt och 
nervöst många gånger. Var slant fick vändas på - om det 
nu fanns någon att vända på. En gång i veckan gick 
Nestor de fem kilometrarna till handelsboden på andra 
sidan älven,  med ryggsäcken på ryggen. Återkomsten 
och öppnandet av ryggsäcken var det stora ögonblicket 
för Olof som liten pojke. En karamell eller en strut med 
karameller kunde vankas  i ränselns topp! 



 

 

 
Det skall inte förtigas att Britta vantrivdes på platsen. 
Det var slitsamt i hus och ladugård. Vatten skulle bäras 
från en bäck 50 meter uppför en sluttning till gården och 
tvätt skulle försiggå vid samma bäck. Sedan var det nu 
två barn att ta hand om och den gamla som skulle 
“skötas ut”. Sedan var hon långt borta från kapell och 
missionshus, och folk som hon ville se och umgås med. 
Ensam kände hon sig och illa tåld var hon bland 
grannarna, och illa tålda var de. Var fanns tröst för en 
ensam själ? Skvaller, förtal och förföljelse frodas lika 
mycket på en liten by som i en storstad. Skadeglädjen! 
Man har inte många andra nöjen på landet helt ute i 
skogen. Den glada blev den sorgsna, den väna blev den 
slitna. Att hon fick ord om sig att vara "frälst" och 
“religiös” gjorde det inte bättre. Hon var ensam om det 
på byn.  
 
Det var alltid fråga om fyra kilometers gång upp och ner 
längs backig väg till landsväg. Till kyrkbyn och kapellet 
var det ytterligare en kilometer av brant grusväg.  Inget 
ligger jämnt i Liden. Allt lutar och allt rullar - ”till sist i 
ån,” sägs det.  
 
För sin del hade Nestor heller aldrig trivts där, trots att 
han var född på torpet. Han hade drömt om att komma 
bort. Drömmen om Amerika hade funnits. Andra från 
bygden hade rest och han hade gärna varit bland dem. 
Och Amerika skulle ha varit som gjort för honom med 



 

 

hans styrka och dådkraft. Sedan fanns drömmen om att 
få komma till utbildning på en skogsskola (i Ragunda?) 
och även att ta värvning i det militära.  Dock som ende 
sonen hade han pliktmedveten blivit hos sin far som 
också bad honom om att bli kvar hemma - har var ju 
enda sonen som han inte skulle ha klarat sig utan när 
han började bli äldre och krafterna sinade. Han gick 
också bort tidigt, bara något år efter Brittas ankomst.  
 
I båda makarnas sinnen rörde sig tankarna därför 
konstant om att flytta därifrån. Till en civiliserad värld 
nära väg och mera folk. Britta var född vid en landsväg 
och önskade sig tillbaka till det livet. Men varthän skulle 
i så fall flyttningen ske? Det framkom många förslag. Ett 
förslag som dryftades var att flytta till en gård och 
jordbruk som var till salu i Sköns kommun inte långt 
rån Sundsvall. Det var ett mindre jordbruk i Bydalen. 
Detta hände under utställningsåret i Sundsvall 1928. 
Nestor och Britta besökte utställningen och såg sig 
omkring, också på jordbruket. Men affären blev inte av. 
 
Men hösten 1928 kom det oväntat till slag. Då inköptes 
en mindre fastighet, ett torp, på Lagmansören i Indal. 
Det var den by där Britta (Albertina) var född. Torpet 
hade ägts av hennes bror som omkommit i en 
drunkningsolycka samma år.  
 
Denna fastighet låg halvvägs ner mot älven i en glänta 
med utsikt uppefter älven ca 75 meter nedanför en nipa, 



 

 

delvis en ravin. Lille Olof kände som barn svindel där 
vid kanten och han tittade inte gärna ner mot älven som 
skymtade mellan träden. Två huvudbyggnader hade 
byggts där av tidigare ägare och ladugård för två kor 
och ungdjur längre ut på  nipkanten. Där fanns också 
dass och femtio meter längre bort till vänster loge och 
höghässja. Mittemellan låg kallkällaren. Den brukta 
jorden var mindre än den tidigare i Liden och gav 
knappt foder till två kor. Det var alltså ett 
fattigmanstorp och  krävde ytterligare inkomster för 
överlevnad. Brodern Lars Öhlund51 som bott där hade 
varit skräddare och arbetat i flottningen vid Lövudden 
sommartid. Upp till byn, Lagmansören, fanns det 
hästväg och en fotstig uppför första långbacken, allt i 
allt ca. 400 meter. 
 
Nestor som fötts 4 kilometer från landsväg  
hade inte lust att ens tänka sig 400 meter snöskottning 
på vintern och beslutet blev att flytta upp hus och 
ladugård till byn så nära landsvägen som möjligt. Och 
det blev så nära som det bara var  möjligt - på sin höjd 4 
meter! Från 4 kilometer till 4 meter till landsväg! 
 
Fastigheten “nea backan” - (“nea backan” så kallades 
området som inkluderade ytterligare ett torpställe 
österut)  revs, huvudbyggnaden först, bruksstugan 
senare, och och timret kördes upp med häst och släde 
                                                         
51 Lars Öhlund (    -1928) hade köpt torpet från Lars 1919. Sjödins hade i sin tur köpt 
torpet från E. J. Andersson 1898. Allt enligt familjejournalen. 



 

 

till landsvägen. Förre ägaren, Lars Petter Sjödin, hade 
byggt gården inte långt innan Lars Öhlund övertog den 
1920. Vid auktion efter broder Lars Öhlunds bortgång 
inropade Nestor torpet och övertog det året efter. 
 
Fastigheten “nea backan” - (“nea backan” så kallades 
området som inkluderade ytterligare ett torpställe 
österut - revs, huvudbyggnaden först, bruksstugan 
senare, och och timret kördes upp med häst och släde 
till landsvägen. Förre ägaren, Lars Petter Sjödin, hade 
byggt gården inte långt innan Lars Öhlund inköpte den 
1919. Vid auktion efter Lars Öhlunds bortgång inropade 
Nestor  
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
Huset som det byggts inte långt innan 1919. Ägaren, Lars Sjödin, nummer tre från 
vänster.  Familjen Sjödin står här på östsidan. Sjödins hade köpt torpet 1898 från E. J. 
Andersson. 
 
 

L-ön, flyg, 30-tal  



 

 

 
 
Huset som det byggts inte långt innan 1919. Ägaren, Lars Sjödin, nummer tre från 
vänster.  Familjen Sjödin står här på östsidan. Sjödins hade köpt torpet 1898 från E. J. 
Anderssons.. 
 

 

 



 

 

 

Samma hus utvidgat på 30-talet uppe i byn. Fotot taget på tidigt 40-tal. 
 
 
Nestor rev  huvudbyggnaden “nea backan” strax före 
jul 1929. Han lät den ligga över vintern. Han skriver att 
han själv körde upp timret. Han hade dock hjälp av en 
granne som tillhandahöll häst och doningar. 
Tillsammans med en morbror, Alfred Englund, började 
Nestor före nyåret 1930 att bygga det nya hemmet på en 
tomt som erhållits från Axel Öhlund, Brittas bror, som 
bodde på andra sidan landsvägen. Det blev en fin vinter 
med lite snö och bygget kunde fortsätta genom vintern 
och sedan våren. Formatet på huset blev detsamma som 
det tidigare huset ”nea backan”  och samma timmer 
användes. Han utvidgade  emellertid salen med ca två 
meter på längden. Väggarna i rummen utgjordes av 
timret från gamla gården men i förlängningen blev det 
spånfyllda väggar. Även höjden på huset ökades på och 
en veranda lades till på framsidan. Även en 
källarvåning tillkom under huset. Allt stod på pålar till 
att börja med. En cementsockel tillkom gradvis i början 
på 30-talet. Först arbetade Nestor på sockeln på västra 
och östra sidorna. Sockeln på södra sidan tillkom 
senare. Den övre, norra sidan var på väghöjd  och stod 
på stensockel med gjuten grund under. Allt arbete 
utfördes av Nestor själv, huvudbyggnaden dock i 
samarbete med och under ledning av  morbrodern 
Alfred Englund.  



 

 

 
Huset var långt från färdigt när inflyttningen skulle ske 
vid midsommartid. Köket och skafferiet var någorlunda 
i ordning men köket var fortfarande utan tapeter. Bara 
papp klädde väggarna. I köket flyttade familjen på fyra 
in och sov i två sängar, mor och far i en utdragssäng vid 
väggen och barnen i en soffa vid fönstret. På dagen 
bäddades båda sängarna upp och pojkarnas säng blev 
sittsoffa vid matbordet. Kammaren innanför hade också 
blivit provisoriskt klar och den fick gamla mor Karin, nu 
81 år, förfoga över. 
 
Torpet på Dackebränna blev under tiden sålt till Johan 
Berglund (1883-1966), en gammal vän i flottningen som 
inte bodde långt bort. Formellt blev det sålt till hans två 
söner Alex och Alf Berglund medan fadern Johan själv 
kom att bebo torpet nästan fram till sin död.52 
Köpsumman var på 4500 kronor. Det hade ägt rum en 
viss inflation sedan 1873 och 1890 då köpsumman var 
på 800 kronor och 1925 då Nestor erlagt 2500 kronor vid 
köpet från fadern Erik Olof.  Sista ”köpekontraktet¨ är 
daterat 23 september 1930.  
 
Men själva flyttningen var det stora problemet. Hur den 
skulle verkställas var frågan. Det gällde att flytta 
husdjur, möbler, kreatur och höns och allt annat 
husgeråd. Något flyttlass kunde inte gå från torpet i 
                                                         
52. Torpet har sedan 1966 stått obebott. Nuvarande ägare är Ing-Britt Nylander-Sundin, 
bosatt på annan ort. 



 

 

skogen. Enda alternativet hade varit offentlig aktion. 
Det var det vanliga. Det fanns ju ingen bilväg från 
torpet till allmänna landsvägen. Att flytta allt bohag 
med häst och vagn de fyra kilometrarna from till 
landsväg var snart sagt ogörligt.  
 
Men nu var Nestor gammal utågångare och beslutsam 
som alltid bestämde han sig för att låta Indalsälven ta 
hand om flyttlasset och transporten. Att köra allt ned till 
åkanten, ca. en kilometer, var besvärligt men inte 
omöjligt.   
 
Sagt och gjort, han byggde en flotte av timret i älven och 
täljde de två årorna som om det gällde at gå “utgenom 
ån”, flotten surrade och spikades ihop och gjordes stark. 
På den lastades kor, kalvar, höns, möbler och allt annat 
vad familjen annars ägde. En slåttermaskin kom också 
med - den kom aldrig att användas. 
 
Det fanns ingen rädsla för att något skulle gå fel eller 
förlorat. Tillsammans med två vana ådalsmän skulle 
han dirigera transporten och arbeta med vanans makt. 
Foder togs med så det skulle räcka de 6 - 7 timmar som 
färden skulle ta. Hönsen stuvades i en kont och inte ett 
gny kom från dem under hela resan. 
 
Nestor har skrivit en essä om flyttningen som här följer i 
utdrag: 
 



 

 

 
Sista flotten på Indalsälven 
 
Veckan efter midsommar, sista veckan i juni, gick tre 
man till älven för att hjälpas åt att bygga en flotte av 
småtimmer som flöt i älven. Det skulle bli en farkost 
som skulle användas till att transportera diverse möbler, 
kreatur och körredskap jämte annan lösegendom. Allt 
kom med, även hästselen fast ingen häst fanns på nya 
stället. Det var ett minne från sista hästen som sålts året 
innan. Mannen som ledde arbetet hade under vintern 
och våren byggt en gård på Lagmasören i Indal, tre mil 
längre ned. Gården var nu delvis färdig och familjen 
stod i begrepp att flytta dit. Och nu var det Indalsälvens 
vatten som skulle ombesörja flyttningen på ett billigt 
sätt. Hela möblemanget, körredskap, kor, småkreatur 
och höns hade körts eller letts nedför branta backar och 
stod där på aftonen på stranden och flyttades sedan 
över till flotten. Olivia Berglund, nya frun på det sålda 
torpet, kom ner till älven och mjölkade korna innan 
avresan. Flotten lossade senare samma afton. 
 
Johan Berglund och Erik Olov Pettersson som 
tillsammans med Nestor fraktat ner materielen till 
stranden, hjälpte också till i fortsättningen med den 
ovanliga, säregna flyttningen. De var bägge med på 
flotten.  Det var ganska högt midsommarvatten i älven 
och man beredde sig på att det skulle gå undan. Men 
det var tre vana män på flotten, vilka inte betraktade 



 

 

flyttningen som något märkligt, även om det inte 
tillhörde det vanliga. De var tidigare “utågångare”, det 
hade varit deras yrke, och de fann ingenting 
märkvärdigt i att ta en flotte nerför älven: Att gå med 
flottar på den strida älvfåran var ett yrke som gått i arv 
från fäder till söner inom arbetarklassen efter älvens 
stränder. 
 
En femårig flicka från byn, Svea Uhlin,  bevittnade hur 
korna leddes om bord och fann sig väl tillrätta på 
timmerflotten och älvens vatten. Där stod korna i sina 
bås vid sidan av en gustaviansk säng, annat möblemang 
och jordbruksredskap.  Det verkade som korna tog det 
som en nöjesskjuts över den bubblande vattenytan. De 
mumsade på sin matsäck, hötapparna av färskt och 
nyslaget gräs, som mejats under dagen och burits upp 
på flotten. Längs stränderna stod människor och 
betraktade intresserat den underliga farkosten som drog 
förbi lastad med allt slags bohag, kor och höns. Det var 
sällsynt att man såg sådant på den buktiga 
vårflodsfåran, och man undrade förståss och man 
ropade och frågade vilka de var. En granne längre ner i 
Dackebränna sa senare, ”Jag såg sista flotten på 
Indalsälven.” En flotte hade blivit sällsynt på älven. Det 
hände inte heller så ofta att hela familjer flyttade från 
Liden. Om någon beslöt sig för att flytta, föregicks det 
av aktion då allt lösöre och egendom skingrades. Detta 
var ofta klokast och det enda att göra, då det inte fanns 
landsväg till gårdarna - liksom i detta fallet. De fyra 



 

 

kilometrarna till närmaste landsväg utgjordes blott av 
en skogsväg som kunde trafikeras med häst och vagn 
sommartid och häst och släde vintertid. 
 
Vattenvägen var alltså enda vägen för flyttning med 
kreatur och bohag till det nya hemmet trettio kilometer 
längre ner efter älven. Samma dag innan flotten seglade 
iväg på aftonen hade Johan Berglund tidigare 2 - 3-tiden 
på eftermiddagen tagit mannens familj de fyra 
kilometrarna ner till landsvägen vid Lidens-bron över 
Indalsälven. Farmor och tvåårige sonen Sigurd fick sitta 
i Berglunds vagn, dragen av Berglunds häst, medan 
hustrun och fyraåriga sonen Olof (Olle) fick komma 
traskande bakom häst och vagn. Den fyraårige kände ett 
visst avund mot sin yngre bror där han traskade ledd av 
sin mor backe upp och backe ner längs den backiga och 
knaggliga skogsvägen. Det var också en trött fyraåring 
som till slut nådde fram till landsvägen och den hyrda 
bil53 som skulle ta dem nerför ådalen de tre milen till det 
nya hemmet. Han glömmer aldrig turen i  bilen. Han 
blev åksjuk och började med kräkning vid trappan till 
nya hemmet så snart som han kommit ur bilen. 
 
När Nestor kom upp för sista gången till gamla 
hemmet, var allt tomt och stilla, nyckeln satt på spiken 
vid dörren och vittnade om att hans familj var på väg. 
Olivia Berglund, Johan Berglunds fru, hade kommit och 

                                                         
53.  Erik Modin taxi i Liden. 



 

 

mjölkat korna, innan de leddes ned till flotten och 
färden på älven. Nästa gång skulle de mjölkas i en liten 
sommarladugård på nya stället. 
 
De var inte helt ensamma på älven. Även om 
timmerflottar inte förekom längre, ägde timmer-
flottning rum i stor skala. Timret fick bara flyta fritt 
fram till kusten.  Timmer flöt på alla sidor. Efter 
islossningen fick praktiskt taget miljonvis med timmer 
och stockar som fick ta sig nedför vattenytan på egen 
hand. De hade sålunda sällskap. 
 
Johan Berglund var en gammal ådalsman. Han var 
munter, grovkornig och humoristisk och tog det mesta i 
livet på det lätta sättet. Han hade stort nöje av resan, och 
det var han som skämtade med folket på stränderna 
som undrade vem de var. “Vem vi är?, “Jo det är vi 
det”. Och så vidare. Erik Olov Pettersson var likaså 
gammal ådalsman som åkt med  hundratals flottar i sina 
dagar. För honom var det heller inget märkvärdigt att 
gå med en flotte. Det som var märkvärdigt med denna 
flotten var blott att den användes för flyttning och att 
den kanske var den sista stora flotten som gick ner för 
älven. En sådan flotte hade inte ens Per Olov dragit 
fram med tidigare. 
 
Den tredje mannen, han som företog flyttningen, tog det 
hela lugnt. Han höll sig ganska tyst under färden, det 
var trots allt något av allvar för honom med den 



 

 

ovanliga flyttningen. Det drogs en gräns i hans liv. 
Resan på älven utgjorde strecket mellan något som varit  
och något som skulle komma. Hans tankar gick både 
bakåt till vad han lämnade, ett invant liv som han 
lämnade oåterkalleligen, och framåt till det nya liv som 
han gav sig in på utan möjlighet till reträtt. Han var 
emellertid fast besluten att allt skulle avlöpa bra, han 
satte sinnet på framtiden. Det var han som styrde 
flotten. 
 
Dagen är lång i midsommartidens Norrland. Endast 
sakta och otydligt glider aftonen in i en kort natts 
halvskymning. Under dessa korta timmar flöt flotten 
fram förbi de sista byarna i Liden och sedan in i Indal. 
Vid framkomsten till Lagmansören, sista byn i Indal och 
målet för resan, vid fem-sex tiden på morgonen var det 
igen full dag. Solen var uppe igen liksom den varit vid 
avresan från Liden. Det var högsommar. 
 
Man styrde flotten in i en bukt av älven, “hjalpa”, en 
plats där Lagmansö notlag brukade dra in noten vid lax- 
och sikfuske. Det var en idealisk plats för därifrån ledde 
en allmänningsväg raka vägen upp till den nybyggda 
gården uppe vid landsvägen. Det fanns ingen 
mottagningskommité så tidigt på morgonen. Hustrun 
hade stått med pojkarna till sent på kvällen och blickat 
uppför älven och väntat på att man skulle komma men 
hade till sist återvänt gråtande med barnen till det nya 
hemmet, där mor Karin redan lagt sig. Hon var 81 år då 



 

 

och utan stora kroppskrafter. Hon rådde den oroliga 
hustrun att gå och lägga sig på golvet någonstans. 
“Åtminstone vile du dej”, lär hon ha sagt, och så lade 
sig hustrun på golvet i det tomma skafferiet och 
somnade, och hon sov gott när flotten anlände på 
morgonen. 
 
Så snart som flotten förtöjts, ledde Erik Olov Pettersson 
första kon från flotten, följd av Johan Berglund och 
ägaren som ledde de övriga två korna. De togs direkt till 
sommarladugården i skogsbrynet ovan det nybyggda 
huset, och sedan återvände de till flotten för att i första 
hand hämta hönsen som under hela resan hållits 
inneslutna i en hökont - utan ett knyst. De fördes också 
till sommarladugården där de inkvarterades i ett hörn 
till vänster om korna. Sedan började den stora 
uppflyttningen. För speciellt barnen på byn var det den 
stora händelsen. De kom alla ned och alla deltog de i 
uppflyttningen.  Alla bar en eller annan sak upp från 
flotten. Judith Melin var med och Anna Nilsson var med 
när korna kom iland.  Kusinen Bertil minns att han bar 
en stol upp till nya huset. En ung man från byn, Gösta 
Sellgren, kom med häst och vagn, och så fraktades 
under dagens lopp allt  bohaget upp till nya gården. 
Redskap lämnades i gamla ladugården “nea backan”. 
De två korna, Krusa och Lycka, togs till en 
sommarladugård hundra meter längre bort på 
översidan vid skogsbrynet där de också var nära 
sommarbetet på skogen. 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
Huset som det byggts inte långt före 1919. Ägaren, Lars Sjödin, nummer tre från 
vänster.  Familjen Sjödin står här på östsidan. Sjödins hade köpt torpet 1898 från E. J. 
Andersson. 
 

 



 

 

 
 
 
Samma hus utvidgat på 30-talet uppe i byn. Fotot taget på tidigt 40-tal. 
 
 
 
Redan samma eftermiddag tog Erik Olov Pettersson och 
Johan Berglund bussen tillbaka till Liden efter väl 
uträttat värv. Ägaren med familj började med 
inrättningen av det nya hemmat, där endast ett par rum 
stod halvfärdiga för att ta emot familjen. Endast 
cellulosapapp fanns på väggarna, och all var sålunda i 
största enkelhet. Huset i övrigt var blott ett skal. 
 
Ett av de första företagen för mannen blev att sätta upp 
en vinterladugård för kreatur och höns. Den gamla 



 

 

“brukstugan” togs ned på gamla torpet “nea backan” 
och en annan ung man på byn, Olle Nilsson, senare 
avliden i sina bästa år i en motorcykelolycka, körde upp 
stockarna. Sedan satte ägaren upp ladugården ensam, 
och hans hustru hämtade mossa från (Öbergs-)berget i 
sällskap med pojkarna. Olof minns hur de fyllde 
säckarna. Mossan bars ned till bygget och drevs in 
mellan stockarna. Mossa användes ofta tidigare för 
drivning vid husbyggen. I gamla hemmet på torpet i 
Liden hade den också utgjort hela drivningen mellan 
stockarna. Ladugården stod precis klar när första 
kallnätterna kom på hösten. En disponent (Nordin) 
längre upp efter älven uttryckte sin förvåning när han 
såg ladugården färdig: “Jag trodde aldrig du skulle 
hinna före vintern”. 
 
Så hade livet för familjen börjat på ett nytt torp inte fyra 
kilometer från allmän landsväg utan blott fyra meter. 
Detta hände sommaren 1930.    (17.05.05) (04.03.10) 
(010910) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
”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”. 
 
 
 

 

 
 
Samma vy av ”Björnhålet” innan Indalsäven blivit uppdämd. Sigurd Lidin ca 1944, 
Kortet taget från torpet ”nea backan.” 
 
 
 
Fattiga  år på Lagmansön 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Fattiga år på Lagmansön 
 
 
Livet började på den nya platsen. Från  första veckan 
förstod man att det inte skulle bli någon dans på rosor. 
Det var början på det beryktade 30-talet, när den 
ödeläggande ekonomika krisen och arbetslöshet 
drabbade en stor del av landets arbetarklass. Från de 
sociala myndigheterna fick de veta att det saknades 
medel för att bistå alla arbetslösa, och de blev upplysta 
om att “de måste stå på egna ben”. Om de vände sig till 
myndigheterna, mötte de kalla handen och blev ofta 
direkt avvisade. De fick känna sig mindervärdiga, som 
ett slags förbrytare därför att de inte kunde erhålla 
arbete för att bistå och föda sig själv och de sina. Det var 
depression i världen och det var depression i många 
arbetares sinnen. Det var en bedrövelsens tid som i 
denna landsdel tagit sin början vid 20-talets slut med 
trävarukrisen och sågverksdöden, och som skulle 
komma att fortsätta genom 30-talet.54 Det var ett par 
decennier då  arbetslöshet och fattigdom, ängslan och 

                                                         
54.  Ett visst välstånd  verkar ha rått på Lagmansön före 30-talet. Det tog sig uttryck i 
privatbil i tre  av byns åtta gårdar. Dessa försvann i början på 30-talet. 



 

 

förtvivlan förhärskade och färgade tillvaron.   Det 
startades nödhjälpsarbeten av staten och kommunala 
myndigheter, men förtjänsten var så liten att en familj 
knappast kunde leva på den. Att det skulle existera 
någon känsla av lojalitet mellan de mera välstälda och 
de fattiga arbetslösa kunde man drömma om.  Någon 
sådan barmhärtighet mellan klasserna, de övre och de 
undre, existerade, lika lite då som i skrivande stund. 
Social rivalitet och klasskänsla förekom även bland de 
fattiga själva. Ingen verkar ha noterat att det verkligt 
grymma klassamhället existerar bland de fattiga, allra 
minst Marx som bara såg de fattiga men aldrig levde 
bland dem. Även präster och pastorer, visade föga eller 
ingen  
barmhärtighet utöver fagra ord och toner i  kyrkor och 
kapell. Samaritarbetet överlämnades mer än villigt till 
den oftast obefintlige samariten. 
 
Till de verkligt fattiga och arbetslösa kom emellertid 
varken präst eller samarit och ingen bekymrade sig om 
de var i stånd att uthärda och bära fattigdomen. Det 
förväntades inte. Det gjordes inte.  Och prästernas 
floskler kunde de vara förutan och medlidande önskade 
de allra minst i eländet. Bitterhet kände de och 
förtvivlan inför nöd och framtid. Orättvisorna noterades 
men ledde inte till självmedlidande. Det värsta var nog 
att man fick känna sig mindervärdig, man fick skämmas 
för att man var fattig! Vad de önskade var arbete och 
inkomst som kunde ge drägligt liv till dem själva och 



 

 

deras familjer. Arbetstillfällena var emellertid få och 
hjälp från staten ringa. Förtvivlan rådde i många hem, 
barn fick ofta gå halvklädda, många var nära att svälta. 
Det blev den enkla husmanskosten man fick leva på. 
Det serverades kornmjölsgröt på morgonen och 
uppstekt kornmjölsgröt till kvällsvard och en enkel 
middag mitt emellan med potatis, potatis och åter 
potatis med strömming, stekt fläsk och emellanåt på 
söndag falukorv. Men det fanns kor som gav mjölk och 
det fanns potatis i källaren och det var alltsammans nog 
för att leva och överleva. Till söndagsmiddag kunde det 
bli makaroner i stället för potatis och det var fest. Till 
skollunch bar man med sig ett par limpsmörgåsar och 
en mindre flaska mjölk.  Det kan verka vara enformig 
kost men det var nog för att överleva. Man behövde 
aldrig gå helt hungrig till sängs. Det var ingen lyx men 
man var nöjd och det var ingen större skillnad med alla 
andra på byn.  Ingen hade egentligen bättre eller sämre 
än de andra. Och i alla vedervärdigheter var man i 
sällskap med en majoritet av svenska folket som alla 
delade på 30-talets onda tid med gemensamt armod.   
 
Då virkespriserna gått ner var skogsarbetet som erbjudit 
vinterarbete tidigare så gott som försvunnet och då 
också flottningsarbetet som en följd var av mindre 
omfattning sedan den fasta flottningen blivit nerlagd 
1920, var de två tidigare inkomstkällorna borta. För 
Nestors del sträckte sig den eländiga och trösteslösa 
perioden från 1923 till 1935, egentligen ända fram till 



 

 

1940, då kriget och beredskapstjänsten blev den 
katalysator, som förlösande  ledde till  sysselsättning för 
alla. Arbetslösheten försvann i krigets spår, och detta 
tillstånd fortsatte oväntat efter krigets slut 1945. Sedan 
följde reformer som tog udden av arbetslöshet och 
fattigdom framgent. Den arbetslöse blev inte längre 
lämnad vind för våg som förr utan erbjöds stöd och 
hjälp med de nya sociala reformerna. Hjälp kan idag 
förväntas från statligt håll. På den punkten har social 
jämlikhet segrat. Ingen behöver nu som på 30-talet gå 
halvhungrig i säng.  
 
Per Albin Hanssons regering var väl medveten om 
situationen och försökte också att komma åt denna “sten 
i porten” på det utlovade folkhemmet med 
"igångsättande av betydande arbeten." Den mest 
välkända hjälpen som kom från myndigheterna  blev 
AK-nödhjälpsarbetena, som i Norrland tog sig 
mestadels uttryck i vägarbeten. Regeln var att lönen i 
AK-arbetena inte skulle överstiga den lägsta 
grovarbetarlönen. Det utgjorde en dålig men dock en 
lösning för tusentals familjer. I de flesta fall fick 
familjefadern fara till någon arbetsplats långt ifrån 
hemmet, och familjen fick snällt stanna hemma i 
närheten av svälten och existensminimum och vänta på 
de slantar som skulle komma med hem från arbetet. 
 
Andra gånger fick man existera på snålt tilltagna så 
kallade 'matlappar' som utfärdades av fattigvården i 



 

 

kommunen. Man fick leva på socialt understöd. Det 
säger sig självt att det blev en förödmjukande period för 
många. Det var tårar och det var böner. Det blev en 
tiggeriets tid för människor som inte ville tigga. Man 
tiggde om arbete på fabrik efter fabrik, på arbetsplats 
efter arbetsplats, man tiggde om hjälp från stat och 
kommun. På flertalet platser möttes en utsträckt hand 
av en kall hand, men fick känslan att man var 
överflödig, värdelös. Det var en bragd att överleva - 
man fattar inte att många gjorde det. Men man gav inte 
upp. Det var ingen tanke på klasskamp, revolt och 
revolution - det lämnade man till fint folk i stan. Man 
satte sin tillit till Per Albin och drömde blott om att få 
ordentligt arbete och komma ut ur det malande 
armodet. När det nämndes att man hade rätt till 
semester (1936) kunde Nestor bara syrligt replikera att  
”man skall ha något arbete först!”  
 
Det fanns de som inte kunde - i Nestors omgivning 
hände det att en arbetslös bröt samman i den ensliga 
torparstugan, fick hämtas - och lämna hustru och barn. 
Sen fick “socknen” - som det sades så föraktfullt - träda 
in och på fattigt sätt bistå frun och barnen med futtiga 
bidrag till ett minimum av mat och kläder. Mitt i 
fattigdomen härjade tuberkulosen. Sällsynt var den 
familj som inte drabbades. 
 
Ett exempel från tidens fattigarbete var att arbetslösa  
tilldelades ett slags arbete, nämligen att knacka 



 

 

makadam, som skulle begagnas till i vägarbeten. Det var 
en skamlig syn att se familjeförsörjare stå i stenbrotten 
längs vägarna och arbeta på gatsten eller “knacka 
makadam” för att uppnå en slant till familjens 
uppehälle. Makadamknackningen efter 
norrlandsvägarna har gått till historien såsom det 
kanske dystraste minnet från allt nödhjälpsarbete som 
existerade under depressionens tid. Eljest var vägarbete 
den huvudsakliga sysselsättning som erbjöds de 
arbetslösa. Det fanns inte andra lämpliga arbeten för 
den grupp arbetare som gick under beteckningen 
grovarbetare. Längs Indalsälven kom de flesta 
arbetslösa från skogarna och var till yrket skogsarbetare. 
I det avseendet skilde de sig från arbetare på de flesta 
håll i landet där de friställda kom från alla möjliga 
yrken. Det hände att arbetslösa ungdomar sändes 
söderut för att arbeta på betfälten, arbete som de ofta 
inte mäktade. De hade fri skjuts ner men fick ofta gå till 
fots tillbaka till Norrland. De fick tigga sig fram för att 
överleva. 
 
Som redan sagts, livet började på den nya platsen för 
Nestor och hans familj, som flyttat längs Indalsälvens 
vatten. De hade bosatt sig  i en gård som inte var mer än 
påbörjad och blott var skalet till en framtida bostad, 
men det gick att etablera sig där i de två rummen som 
var i någon mån färdiga och beboeliga. Därpå började 
det dryga arbetet med inredningen som skulle ta många 
år - och egentligen aldrig bli färdig - när tapeter kom på 



 

 

väggarna, korkmattor på golven och husgeråd så 
småningom lades till husgeråd i skåp och skafferi. 
Mycket hade kommit med flotten. Fotogenlampans 
belysning skulle man få leva länge med -- trots att 
elektriska  ledningen till grannen nästan svepte knuten. 
Inte förrän 1941 hade Nestor råd med att installera 
elektricitet i gården.  
 
Inredningen av salen fick också vänta länge. Så 
småningom kom det golv och takbräder och 1938 kom 
papp på innetaket. En spis sattes in där liksom i köket, 
detta både för värmens skull och för att rummet skulle 
användas som kök när de första två rummen, dvs. köket 
och kammaren skulle renoveras. En stege ledde upp på 
vinden, där allt gammalt fanns bevarat i lådor och kistor 
ovanför de färdiga rummen. En trapp upp byggde 
Nestor senare på 30-talet. Lådorna däruppe i sågspånen 
var ett älskat mål för pojkarna som plockade och lekte 
med och gjorde upptäckter bland de gamla sakerna som 
kommit med flotten från Liden. 
 
Men det var dock ett hem för de fyra, far, mor och de 
två pojkarna. Den gustavianska sängen vid väggen och 
soffan på andra sidan vid fönstret med köksbordet mitt 
emellan förblev köksmöblerna och har så förblivit till 
dags skrivande. Båda var utdragssängar och i dem låg 
de på vintrarna under 30-talet -- det enda rummet som 
kunde hållas någorlunda varmt. Där fanns järnspisen, 
enda värmekällan i huset. När sedan också det andra 



 

 

rummet, kammaren,  blev ombonat, kunde man flytta in 
där, även på vintern. Kalla vinternätter fick man dock 
krypa samman i köket. Det hände att Nestor var uppe 
hela natten och eldade i järnspisen. 
 
Nestor måste börja att tänka på inkomster. Det hade 
varit ett dyrt företag att sätta upp huset under 
föregående vinter och flyttningen hade också kostat. 
Hela denna tid - från 1929 till 1930 - hade man levt på 
lån. Nu behövdes arbete och pengar för uppehälle och 
bankräntor. Med varje postförsändelse kom det 
räkningar och påminnelser om skulder av olika slag. 
Nestor och Abertina hade mycket att oroa sig över men 
allt ordnade sig så småningom men ofta efter stora 
svårigheter och mycken oro och ängslan. 
 
Hela trettiotalet gick i stenarbetets tecken. Lagmansön 
är ett berg- och stenrikt område där man tidigare hämtat 
sten till bro- och vägbyggen. Detta hade lett till olika 
slags arbete också det fattiga 30-talet blev det en 
räddning för många. Det höggs och det sprängdes, det 
kilades och det borrades. Det graverades gravstenar och 
det bröts sten till stolpar till vägräcken vid vägbyggen. 
Axel Öhlund (1890-1966) var väl den förste som började 
stenarbete på byn. Han  hade startat ett stenhuggeri 
några år tidigare - 1926  och fabricerade mestadels 
gravstenar. Han var född på byn.  Stenarbetare kom 
också från andra håll, till exempel, kom Martin 
Bergström 1932 från Bohuslän och satte upp ett 



 

 

stenhuggeri i ett stenbrott i en dalsänka vid vägen 
genom byn. Han var ungkarl och ett original som alla 
kände till på Lagmansön. Han blev  kvar på Lagmansön 
och kom till sist på ålderdomshemmet i Indal. 
 
Nestor prövade också först på på stenarbete som 
kompanjon med svågern, Axel Öhlund, Det blev ett 
märkligt och svårt arbete. För att bli en skicklig 
stenhuggare krävs det en cirka fyra års träning. En man 
från Blekinge fanns med i arbetet och han besatt den 
konsten. Nu kom också Nestor med i företaget men utan 
någon tidigare träning. Det uppstod naturligtvis 
svårigheter, men han klarade sig så småningom till 
belåtenhet. Men han trivdes inte med arbetet. I närmare 
två år höll han ut. Den dagen kom när han beslöt att 
lämna företaget kosta vad det kosta ville. Även om det 
skulle komma att betyda en resa till så kallat AK-arbete 
någonstans. Han tog risken. 
 
Genom hela trettiotalet var Nestor därefter på egen 
hand och sökte jobb och utkomst i området.  Det blev 
stenarbete hela vägen genom 30-talet. Med grannar som 
Hjalmar Nilsson, Gustav Andersson och Hilbert 
Eliasson hämtades sten från bergen runt omkring för 
vägarbeten i Timrå och Skön. Man kilade fram 
räckstolpar för vägar och man fick vara med att sätta 
upp desamma.  
 
Det blev långa arbetslösa perioder isynnerhet vintertid 



 

 

då familjen levde magert och fattigt men hankade sig 
fram. En vinter var det en vänlig privathandlare som lät 
Nestor kria mat för dagen genom vintern och det 
betalades med bankväxel nästa år. Handlandens namn 
var Konrad Flodén och han glömdes inte senare. 
 
Det var inte lätt. Fast arbete var inte att räkna med. Det 
var en raritet. De arbetare som uppnått sådana 
positioner på fabriker i Timrå betraktades som 
privilegierade och överklass av dem som förtvivlat  
sökte sig från det ena temporära jobbet till det andra. Så 
blev det också för Nestor. På det sättet gick hela 30-talet. 
Men på ett eller annat sätt lyckades han lappa ihop 
arbetstillfällena så att familjen kunde leva igenom. 
Denna osäkra tillvaro avslutades först när han blev 
inkallad till militärtjänst i april 1940. 
 
Efter AK-arbete stod han där utan arbete. Det var att 
söka sig fram. Först blev det trumsten. Han slog sig ihop 
med några grannar, Hjalmar Nilsson, Gustav Andersson 
och Hilbert Eliasson och Vilhelm Ivansen och arbetade 
uppe i bergen.  De högg och de kilade. När stenarna var 
klara, sändes de med lastbil till vägbyggen. Mestadeld 
högg de stenstolpar till vägräcken i Sköns kommun, 
bland annat Råstabacken, men också till vägbyggen i 
Timrå. Detta arbete började 1932 och fortsatte 1933.  
 
Arbetslöshetskommissionen hade som sagt  
introducerat så kallade AK nödhjälpsarbeten. Dessa 



 

 

“marknadspolitiska åtgärder” gällde först och främst 
väg- och järnvägsbyggen. Det skulle bryta udden av den 
stora arbetslösheten som Per Albin Hansson såg som 
den stora hindret vid förverkligandet av folkhemmet 
och välfärden. Från hösten 1933 till 1934 kom Nestor 
sedan till sådant AK-arbete långt uppe i Liden.  Han fick 
bege sig fyra mil uppför Indalsälven till en plats, 
Lidensboda, där man kilade stenstolpar till vägräcken. 
Han kom hem från arbetet sent på lördagskväll, så sent 
att pojkarna somnat, och var på väg igen söndag 
eftermiddag. På söndagseftermiddag följde familjen  
honom till fots någon kilometer innan han gick vidare 
ensam, under vintern med sparkstötting, de första sju 
eller åtta kilometrarna till bussen som skulle föra honom 
vidare upp till arbetsplatsen längre upp efter 
Indalsälven.  
 
Det var dock en period med säker, om än knaper, 
inkomst. Eftersom han ansågs vara specialist på 
stenarbete erhöll han högre lön än de andra arbetarna. 
Därför att han kunde hantera hammar och mejsel och 
“hugga i sten”, ökades den ringa förtjänsten till det 
dubbla och mer än så. Staten kan vara generös ibland. 
Förtjänsten fick vanligtvis inte överstiga 15 kronor i 
veckan. men specialarbetaren fick det dubbla, 30 kronor. 
Kost och logi kostade 10 kronor men det blev en slant 
med hem var lördag. Den vanlige arbetaren hade blott 5 
kronor till rådighet. Det blev en lång vinter för familjen. 
Det var den vintern som äldste pojken började i  



 

 

småskolan. I maj 1934 var stenstolpsarbetet avslutat. 
Han kom hem och gick arbeslös en period, till 
grannarnas illa dolda glädje. Nu skulle de nog hamna 
“på sockna”! Det är sällan noterat i litteraturen att 
avundsjukan frodas bland fattiga lika väl som bland 
rika. De hyser ockå känslor av rivalitet, att de mår gott 
när det går dåligt för grannen och hyser avund när det 
går bra för honom. Vad det pratas på en by! Man höll 
reda på varann, man sladdrade och när 
fjärdingsmannen kom cyklande genom byn, fladdrade 
gardinerna. Endast vid dödsfall och olycksfall visades 
genuina känslor för grannen. Också när något projekt 
krävde byalagets solidaritet. Annars gömde man sig 
mestadels bakom gardinerna.  
 
Sommaren 1934 blev han åter kallad till Boda. Stolparna 
skulle nu uppställas längs de nylagda vägarna, och så 
skulle plank uppsättas mellan stolparna. Detta arbete 
var klart sent på hösten 1934, och sedan var det bara att 
återvända till de ovissa förhållandena på Lagmansön. 
 
Det dröjde emellertid inte länge förrän Nestor kom i 
kontakt med Skånska Cementgjuteriet som vid den 
tidpunkten hade omfattande vägbyggen på gång nere 
vid kusten, i Sköns socken. De erbjöd arbete som han 
accepterade. Det gällde igen stenstolpar. Det arbetet 
började i slutet av 1934 och räckte i två år. Han högg 
själv stenstolparna i berget på Lagmansön, oftast med 
någons hjälp. Det var ett bra arbete och han trivdes med 



 

 

det, trivdes bland arbetarna och med förmännen. 
Förtjänsten var låt-så-vara inte så stor, men den var 
dock ganska god och nog för blygsamt liv och för att 
hanka sig fram. 
 
Det var i december 1934 som Nestor blev allvarligt sjuk 
och kom till lasarettet med brusten blindtarm. Att han 
kom i tid hade hade han en granne, Viktor Lövgren, att 
tacka för. Det gick bra och han kom hem strax före jul. 
Den vilotid som skulle ha fortsatt ett par månader blev 
tyvärr avbruten alltför tidigt i januari 1935 när han 
återgick till stenarbetet. Det var ett extraarbete, men det 
var för hårt så snart efter operationen. Han fick 
hjärtbesvär och fick lov att vila sig en tid. 
 
Någon gång på våren kom han igång igen med 
stenarbetet, och då var det helt för Skånska 
Cementgjuteriet och det gällde räckstolpar. Sedan på 
sommaren kom han ned till Skön där han arbetade med 
att sätta upp dessa räckstolpar. Han bodde hos en 
gammal bekant, Jonke Karlsson. Det var under den 
perioden som äldste pojken kom på sjukhuset i 
Sundsvall efter han huggit sig i knäet. Det hände i 
augusti 1935. 
 
I november 1935 var arbetet längs vägen avslutat och 
Nestor kom hem för vintern. En mager period följde då 
han arbetade på inredningen i huset. Det var den 
vintern som han inredde salen, satte in golv- och 



 

 

takbräder och snyggade vidare upp de övriga två 
rummen, köket och kammaren innanför. Vidare fanns 
det alltid mycket att göra på torpet. Man hade ju stadigt 
två kor som mamma Albertina stod för, det fanns vart år 
en gris som skulle slaktas till jul -- och säljas för 
julpengar. Det fanns mycket att göra runt hus och 
ladugård. Familjen hade under dessa år aldrig råd att 
behålla en julskinka för egen konsumtion. Grisen gick 
till Sundsvall och man fick blott behålla billigare bitar 
som mestadels gick till läcker pölsa. Det var överhuvud 
inga överflödets jular man upplevde i dessa tretiotalets 
år. Det blev dock julklappar till pojkarna, oftast 
klädesplagg som var av nöden. 
 
Äldre pojken glömmer aldrig hur han uppskattade nya 
pjäxor en jul. Det var lika stort som att få en ny overall 
till sommaren. Och en julbok blev det alltid - och en "jul-
allers". 
 
Dock flöt det in lite mer pengar allteftersom under 
senare  
halvan av trettio-talet och det blev lite mindre 
bekymmer med att klara av de olika mellanhavandena 
med banker och firmor.  Men det var aldrig någon dans 
på rosor. Det fick alltid avvägas vart var femma skulle 
gå, det blev aldrig en femma över. En räkning som alltid 
låg efter var bodräkningen. Under de svåra 
vintermånaderna när lite eller inga pengar flöt in, blev 
man ofta tvungen att handla på kria under långa 



 

 

perioder. Sedan måste de betalas tillbaka, ofta medelst 
växel i bank -- och det förfaringssättet gjorde ju inte 
maten billigare för den fattige. Från myndigheterna var 
fortsatt ingen hjälp att vänta under några ekonomiskt 
slaka månader. Men trots allt var man mer tillfreds med 
livet än tidigare.  
 
Framemot sommaren 1936 fortsatte vägarbetet i Skön 
och Nestor flyttade åter dit ner och bodde igen hos 
Jonke Karlsson.  Som vanligt återkom han hem med 
bussen var lördagskväll och reste åter till arbetsplatsen 
på söndagskväll. Hösten 1936 var vägarbetet där 
slutgiltigt slut och Nestor återkom för ytterligare en 
ganska mager vinter. Det var bestämt denna vinter som 
han avverkade på skogen för att få in lite medel. Det var 
nog då som han avverkade nere i backen vid ån. 
 
1937 på sommaren lyckades han komma över ett arbete 
i Timrå. Det gällde byggande av trummor. Hans 
arbetskamrat var åter Jonke Karlsson. Sten hämtades I 
berget runt om på Lagmansön. Det arbetet sträckte sig 
fram genom vintern och fortsatte in på 1938. Strax före 
jul besökte pojkarna honom på arbetsplatsen i Sörberge 
när de var ute på sparkstötting för att köpa julklappar 
till mamma och pappa. 
 
1937 hände något stort på Lagmansön. Samfällt drog 
hela byn en telefon-linje från Strömås i Sättna på andra 
sidan älven. Nestor var initiativtagaren och ledde 



 

 

arbetet. Det var därför logiskt att telefonen placerades 
hos just Nestors. Ironiskt nog fanns det telefon i huset 
men ännu inte elektricitet! Det var något stort att ha 
telefon i huset. Det gav en slags status. Och nu behövde 
man inte längre på cykel sju kilometer upp till Nordins i 
Östanskär till närmaste telefon i tider av kris. 
 
Det var mitt i arbetet på telefon-arbetet som yngre 
pojken insjuknade med blindtarmsinflammation och 
måste hastigt tagas till lasarettet för operation. 
 
Någon gång 1938 fick Nestor ett större arbete vid ett 
brobygge i Sundsvall, den så kallade Vides-bron. Det 
gällde att bryta sten - bröts igen på Lagmansön - och att 
sedan att bygga konerna vid bron tillsammans med 
andra arbetare. Det var ett bra arbete, och det var nog 
familjens bästa period på 30-talet. Så länge som sten 
bröts kunde Nestor vistas hemma. Jonke Karlsson kom 
och bistod i stenbrytningen på Öbergs-berget. När 
därefter arbetet började vid bron, fick Nestor lov att 
bosätta sig i ett litet rum i utkanten av Sundsvall, i 
Nacksta. Var lördag eftermiddag kom han hem och var 
söndagkväll återvände han in till stan. Det var där som 
det kom på tal att hans pojkar skulle pröva på att gå på 
läroverk efter folkskolans slut. 
 
Det blev början på ett nytt kapitel i Nestors och 
familjens liv och historia. Detta skulle börja med en lika 
dramatisk flyttning som i decenniets början. 



 

 

 
 
Sundsvallsår och militärtjänst 
 
 
Ödet har förunderliga vägar. Om Nestor inte haft 
stenarbetet lägligt i Sundsvall vid den tidpunkt då 
sönerna just nått den skolålder (13 och 12) då det var 
dags för läroverksstudier, hade de någonsin kommit till 
vidare studier? Näppeligen. Åtminstone så precist i 
tiden som det hände. Nu drömde pojkarna själva - inte 
minst den äldre - om att få komma vidare och gå i 
realskola, men det hade knappast realiserats om inte 
fadern just då varit på plats i stan och träffat rektor 
Arthur Eriksson. Om det sen var den företagsamme 
fadern som gick till rektorn eller om de möttes 
oförhappandes, förtäljer inte Nestors minnesteckningar. 
Förmodligen var det han som gick  till rektorn och 
förhörde sig. Han skulle ha blivit rådd därtill av en 
granne, Märta Jonsson i Nacksta, skrivs det. Det skulle 
inte förvåna, då man betänker vilken dådkraft han 
uppvisade vid andra tillfällen (Han skrev till regeringen 
vid olika tillfällen.) Rektor Eriksson skall i alla fall, på 
sitt korta och raka sätt, ha sagt till Nestor, “Kom med 
pojkarna!! 
 
Detta har bekräftats av Nestor och också av rektor 
Eriksson vid ett möte vid senare tillfälle. Eriksson 
erinrade sig mötet med Nestor ca 15 år senare (1956) och 



 

 

det är inte otänkbart att han hade  uppskattat Nestors 
raka sätt, ett direkt sätt som motsvarade rektors eget 
bestämda sätt. En lycka var det att det var just rektor 
Eriksson. Han hade en klasslös framtoning i en tid och 
omgivning som kännetecknades av klasskänsla. Man 
fick senare erfara att han inte gjorde någon skillnad 
mellan barn och elever baserat på familjeursprung. Han 
syntes kanske till och med att det var intressant att en 
stenarbetare kom i sina arbetskläder och önskade sända 
sina barn till högre skolning. Han bevisade detta med en 
positiv inställning till bägge pojkarna genom hela den 
skolgång som följde. Han var en högst ovanlig person, 
ovan klasserna, som gick sin egen väg, rättrådig och 
orädd. 
 
Ett förspel var också att en familj från Sundsvall besökte 
grannen under julen 1938 då skolor och läroverk 
dryftades. Intresset fanns hos föräldrar och barn och då 
sedan meddelandet kom i Sundsvalls Tidning om 
tentamen för inträde till läroverket, skaffade far Nestor 
de ansökningshandlingar som skulle utfyllas, och det 
var kanske i det sammanhanget som han träffade på 
eller gick till rektor.  
 
Om detta hade äldre sonen drömt länge, men inte 
längre än till realskola. Drömmen skulle bli längre.  
 
En intensiv tid följde. Det skulle vara en två dagars 
prövning i början på juni, men allra först skulle 



 

 

ansökningshandlingar ifyllas och inlämnas. Ögonbryn 
höjdes, inte minst i skolorna, när pojkarna kom med 
dokument som skulle ifyllas och undertecknas av lärare  
på respektive skolor. Det var ju något som aldrig skett 
tidigare, inte ens bland bondbarn, och att två 
“torparonger” skulle göra det - det var emot naturens 
ordning. Det allmänna tänkandet var att man skulle 
komma ut i arbete och inkomster snarast möjligt efter 
avslutad sex-årig folkskola. Det betydde som regel att 
man skulle ut i grovarbete i skog och fabrik.  
 
De nödvändiga dokumenten blev vederbörlligen ifyllda 
och undertecknade av lärare och pappa Nestor lämnade 
in dem till läroverket. 
 
Så kom prövningsdagarna i början på juni (13 och 14 
juni).  Pojkarna fick ta tåget in till Sundsvall från 
Bergeforsen dit de tog sig på cykel och där mottogs de 
av Nestor på Västra Station.  Han tog dem till sitt lilla 
rum i Nacksta där de fick ligga på golvet. Äldre pojken 
yrade på natten efter att ha blivit sjuk på grund av 
smittkoppsympningen någon vecka tidigare. Av 
misstag hade man trott att vaccineringen måste göras 
före inträdesproven.  
 
Han tillfrisknade och tillsammans begav de sig till stora 
läroverket för första gången. Det blev inte den sista. 
Läroverket, som skrämde vid första åsyn, skulle bli 
tillhållet de följande 7 - 8 åren. Första dagen var det 



 

 

skriftliga prov och andra dagen muntliga. Allt gick 
tydligen bra för en vecka senare kunde Nestor komma 
hem på lördagkvällen och berätta att de var bägge 
antagna till höstterminen (1939). Det blev sensationen 
på byn och i bygden. Att de sökt att komma in, var 
storslaget nog. Att de lyckades med att klara proven  
närmade sig det otroliga.  
 
Det var en varm sommar 1939. Ljumma vindar drog 
fram efter ådalen. I hemmet blev det emellertid 
anledning till eftertanke och planering. Hur skulle och 
kunde allt ordnas? Det var spänning i luften. Man 
kunde ju inte åka dagligen de tre milen från Lagmansön 
till skolan. Det saknades kommunikationer. Beslutet 
blev att man skulle flytta in till staden och göra det 
möjligt för pojkarna att börja på läroverket den 28 
augusti. Både Nestor och Britta var eniga på den 
punkten. Båda hade varit besvikna i sin ungdom på vart 
sitt sätt och de ville ge sina söner den chans de själva 
inte fått. De hade båda haft drömmar som aldrig 
realiserats. Och grämde sig ofta däröver. Den dådkraft 
som Nestor uppvisat vid flyttningen på flotten från 
Liden visade sig igen, då han inte tvekade att riskera allt 
och satsa på sina söners framtid. Han behövde inte 
ångra sig. 
 
Nestor fortsatte arbetet vid Videsbron i Sundsvall 
genom sommaren. Där på västra sidan av staden ett 
stycke därifrån han jobbade, fann han i slutet av juli en 



 

 

liten enrummare på Sidsjövägen 22, som kostade 25 
kronor i månaden, inget stort men nog för samma enkla 
liv som förr. Britta for in och inspekterade och 
lägenheten accepterades. Det var spännande, de var 
fullkomligt obekanta i staden. De visste inte att de kom 
att bo ”i väst” där ursprungliga Sundsvalls vagga  och 
stadens centrum legat innan staden tenderade  ”öst” 
efter branden 1888. De tänkte inte heller på att huset 
tillhörde arkitekturen för enkla trähus både före och 
efter branden. De kom senare att bo ett större hus av trä 
på Långgatan 67 också ett klassiskt exempel av det 
enkla trähus som den mindre bemedlade borgaren, 
alltså det stora flertalet,  bebodde efter 1888.  
 
så det stora flertalet,  bebodde både före och efter 1888.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Det klassiska sundsvallshuset av trä. Liknande Lidin-
familjens hem 1943-1947. 
 
 
 
 
 
Med två tomma händer gick de till verks, helt stödda av 
försynen. Sista kon (Pärla) såldes (andra kon, Rosa, hade 
sålts tidigare på våren) geten återlämnades till Kristina 
Jonsson - från vilken geten „lånats‟ två år tidigare, och 
hus och torp utannonserades till försäljning. Till all 
lycka var det ingen som var intresserad, inte minst 
kanske på grund av det “höga” pris som Nestor satte på 
gård och jord. Minnet vill erinra att han begärde 6000 



 

 

från någon som fann det på tok för högt. Så mycket 
kunde man  inte begära för ett litet torp; det var pris 
som passade hemman! 
 
Så fick man behålla torpet - och i gengäld ett 
sommarställe på somrarna mellan skolåren. Som fint 
folk i Sundsvall. 
 
Sommaren gick i flyttningens tecken. Det packades och 
stuvades. Det tvättades och städades från källare till 
kvist. Britta blev sjuk dagen före flyttningen, 25 augusti, 
men kom upp till flyttningen den 26 ugusti. Kon som 
såldes inbringade en slant och mor Britta lät pengarna 
från den försäljningen delvis gå till skolböckerna för 
pojkarna när terminen började. Nestors arbete vid 
Videsbron fortsatte genom sommaren. och. En flyttbuss 
kom och stannade framför trappan. Mycket av bohaget 
var nerpackat i lådor. Britta hade dagar i förväg ställt i 
ordning för flyttningen. Det som var lämpligt kom med. 
Mycket lämnades kvar i huset, som inte blev sålt. 
Flyttbussen fylldes med lämpligt bohag för livet i 
staden. 
 
Våningen på Sidsjövägen var utrustad med järnspis, 
enda värmekällan till vintern, och liksom på Lagmansön 
stuvade man in sig i köket alla fyra de kalla 
vintermånaderna. Innan vintern kunde bägge rummen 
användas. Precis som man gjort på Lagmansön. Det var 
primitivt, dass på gården, men så levde de flesta på 



 

 

väster och kanske på de flesta håll i Sundsvall på den 
tiden. Men, dock, man skulle bli stadsbor under 
skoltiden! 
 
Under åren i Sundsvall hade de huset och jordbruket 
kvar på Lagmansön. De hade sommarställe som andra 
stadbor och de skördade och hade potatis och kornmjöl 
med sig till stan på hösten. Det var ett underbart 
dubbelliv som inte minst pojkarna njöt av att leva. Man 
återupplivade livet i byn ett par månader vart år. Man 
var tillbaka också till jul ett par år. Nestor kunde få 
tjänstledigt för att komma hem och skörda. Det blev 
familjens bästa somrar. 
 
Det var annars början till en ny värld och det bildade 
epok i familjens liv. Vyerna vidgades, inte minst för 
pojkarna som trivdes från första dag i stan. I sin dagbok 
noterade Olof (den 8 augusti), “Jag emotser den dagen 
med spänning.” Och två dagar senare (den 10 augusti)  
skriver han, “Det kommer att bliva spännande.” Och 
nog var det spännande och dramatiska dagar - liksom  
ute i världen! 
 
Men det var igen Nestor som slängde sig ut i det ovissa. 
Denna gången var det inte på en flotte trettio kilometer 
nedför Indalsälven men trettio kilometer i en flyttbuss 
till Sundsvall. Han satt i mörker bak i bussen bland 
möblerna och bohaget som var packat i lådor. Han 
berättade efteråt att han känt igen alla krökar på vägen 



 

 

utan att se dem. Han hade också kommit ett stycke med 
inflyttningen när de andra tre familjemedlemmarna 
kom. Sedan fick de hjälpas åt med att ordna köket, 
sängar och så vidare. 
 
Britta och pojkarna kom med reguljära kvällsbussen 
från Indal till Sundsvall och sedan med stadsbussen från 
Esplanaden i centrum  till Sidsjövägen. Det var  första 
och väl enda gången som pojkarna kom i buss. Sedan de 
en gång visste var huset låg, var det inte längre än att de 
kunde gå fram och tillbaka, ca 15 minuter ned i centrala 
stan, och ca 20 minuter till busscentralen. Till läroverket 
var det blott ca 10 minuter.  
 
Det var sannerligen en flyttning in i det ovissa för i 
första hand Nestor. Det var en tro på försynen. 
Stenarbetet vid Videsbron just var avslutat och det var 
inte bara att finna nytt arbete. Det blev en ny 
ekonomiskt skakig period då han sökte sig från det ena 
tillfällighetsjobbet till det andra. Ena gången blev det 
grävning, andra gången hamnarbete, men fast arbete 
blev det inte. Men på ett eller annat sätt lyckades det för 
honom att hålla skeppet flytandet genom vintern fram 
till april då den stora förändringen skulle komma. 
 
Under tiden hade pojkarna börjat på läroverket som ju 
låg blott ca 10 minuters gångväg från hemmet. 
Uppropet ägde rum den 28 augusti, ett datum präntat i 
pojkarnas minne. En ny värld öppnade sig. Och de 



 

 

trivdes. Den mindre, Sigurd, blev tidigt ansedd för att 
vara ljuset i klassen, medan den äldre, Olof, fick kämpa 
mera för att vara bland de bättre. Rektor Erikson kunde 
tidigt notera att det var något speciellt med “den lille”. 
De fann själva till sin överraskelse att stadsbarnen inte 
var så mycket kunnigare än de som kom från landet. De 
trivdes i studierna, med lärarna och med de nya vänner 
de fick i klasserna. Olof nämner I sin dagbok att han fått 
“en snäll klassföreståndare.“ Han hette Lars Larsson. 
Studierna och skolan gick som en dans.  Men de visste 
hela tiden att det hängde ett hotande ekonomiskt 
Damokles-svärd över deras huvuden. Om inte pappa 
Nestor kunde klara ekonomin, kunde det bli ett snabbt 
slut på nöjet och ut i springpojksvärlden. Den hände en 
kamrat i Olles klass, som plötsligt lämnade skolan och 
som de sen mötte som springpojke på stan, och förstod 
utan att fråga att det var på grund av familjens ekonomi 
som han tvingats lämna läroverket. Bara att man visste 
att det kunde hända, sporrade nog skolarbetet. De 
bägge älskade också läsning och böcker. Det behövdes 
inget tjat för att man skulle arbeta med läxor. Tjatet gick 
faktiskt gå åt andra hållet: att man skulle lägga ihop  
böckerna och göra något annat senare på kvällen. Men 
vad? Det blev bara andra böcker, Sundsvalls Tidning 
och veckotidningar! 
 
Gott skolarbete belönades också med stipendier, inte 
minst genom en rektor som uppskattade deras arbete 
och sociala ursprung. Han kunde vara sträv men han 



 

 

var framför allt rättvis och han hade blicken på dem. 
 
Det blev också ett nytt liv för alla fyra. För första gången 
var det inte fotogenlampan man samlades kring på 
kvällen. Man upplevde elektriskt lyse för första gången. 
Detta var revolutionerande. Men det blev ändock 
köksbordet som var i centrum för familjelivet. Liksom 
förr. Detta ledde också till familjens första radio som 
Nestor på något sätt lyckades införskaffa i samband 
med andra världskrigets utbrott. Kvällsnyheterna 19.00 
blev en tidpunkt då allt tystnade i familjen. Först 
middagen, sedan nyheterna.  
 
Flyttningen till Sundsvall ägde rum samtidigt med att 
ett nytt världskrig var i antågande. De hade knappt 
kommit till staden och börjat skolan förrän kriget bröt ut 
bara ett par dar senare, den 1 september. Det var en 
dramatisk vecka som började med den tyska invasionen 
av Polen.  Det blev mobilisering och män inkallades för 
att skydda landets gränser. Det talades om evakuering. 
Det blev riksmarsch och man gick en mil, en försmak på 
vad man kunde vänta sig. Det skrämde alla, man anade 
det värsta, även Nestor och Britta. De kunde ju inte ana 
att kriget i världen skulle bli familjens räddning senare.  
Pojkarna som upplevde de mest spännande dagarna i 
sina liv tänkte nog bara att det som hände ute i världen 
också var spännande. Kriget blev bakgrunden för de  
närmare fem år som följde, en världsbrand som man nu 
följde inte bara i tidningen men också på radio. Dagens 



 

 

eko klockan 19 blev en nästan helig stund på dagen då 
man bänkade sig vid radion för kvällsnyheterna, mera 
än för morgon- och sena kvällsnyheterna. Radion 
vidgade också vyerna på andra sätt för en familj som 
levde sitt relativt ensamma liv väst på stan.  
 
Första vintern blev också kall. Vintern 1939-40 var en 
vargavinter och  den lilla lägenheten var svår att hålla 
varm. Ved kunde köpas metervis och pojkarna parades 
om att såga och hugga.  Mitt i kylan kom vinterkriget 
mellan Finland och Ryssland, de hundra dagarnas krig, 
från november till mars. Evakuering i samband med 
krig diskuterades också på läroverket, och Nestor och 
Britta tänkte allvarligt på en flyktväg tillbaka till 
Lagmansön. 
 
 
Krigsutbrottet och krigstiden 
 
Det är svårt att föreställa sig  hur man hankade sig fram 
genom första krigsvintern.  Det var inte lätt. Nestor gick 
från det ena tillfälliga arbetet till det andra. Stora 
förändringen kom emellertid efter den tyska 
inmarschen i Danmark och Norge i april 1940. Stora 
mobiliseringen kom igång i Sverige och även Nestor 
blev inkallad den 14 april. Det som man sett  som den 
stor olyckan som skulle leda till familjens ruin, visade 
sig emellertid tvärtom bli en välsignelse. Beredskapen 
blev dyr för landet, men ett “folk i vapen” betydde 



 

 

också en märklig socialism med stöd och underhåll för 
alla. För en familj som lärt sig att leva på minimum, var 
familjebidragen i samband med militärtjänst att likna 
vid fast lön som kom regelbundet varannan vecka på 
postgiro. Detta var något som man inte upplevt tidigare. 
Mor Britta skötte hushållningen och det gjorde hon 
mönstergillt och sparsamt. Bättre ekonomi och så 
mycket pengar hade hon inte upplevt i sitt gifta liv. 
Varannan vecka fick hon gå till posten och kvittera ut 
familjebidraget. Sen tillkom också hyresbidrag och till 
och med andra bidrag! Först som pensionär kunde hon 
uppleva något liknande igen när pensionen kom lika 
regelbundet. Det gick därför ingen nöd på henne och 
pojkarna. Man saknade bekymmer. Nestor hade sitt på 
det torra i det militära, där var ju också allt serverat, 
kläder, mat och bostad. 
 
Det var som om all arbetslöshet i landet försvann i 
samband med att en omfattande beredskapsstyrka 
sattes upp för landets värnande. För de många, små och 
ringa var det en tid då de, utan att veta det, betydde 
något, då landets resurser och medel fördelades bättre 
än tidigare. Det var början till de reformer som skulle 
komma snart efter krigstiden.  
 
Dock var det oroligt och nervöst till att börja med. Man 
visste ju inte hur långt de tyska planerna sträckte sig och 
om också Sverige skulle bli invaderat. Så blev nu inte 
fallet. Sverige blev lyckligt nog inte indraget i kriget. 



 

 

Man balanserade mellan de stridande men blev utanför 
den blodiga slakten. 
 
Det blev emellertid en lång beredskapstid för Nestor. 
Han skrev senare, ”Föga anade jag då (vid inyckningen) 
att jag skulle bli kvar i sex år med kronans uniform på 
mig. Onekligen en lång tid med upplevelser på både 
gott och ont” Han stannade kvar som frivillig till krigets 
slut och sedan efteråt till 1946. Han  hade gärna fortsatt 
längre i kronans tjänst.  
 
De första dagarna efter inyckningen blev förbandet i 
Sundsvall och det var lätt att nå hemmet och familjen. 
Men det dröjde inte länge förän order kom att 
tjänstgöring på annan ort skulle ta sin början.  Nestor 
skriver: 
 
“På en söndag gick marschen till Alnö, där vi dock varit 
endast tre dagar när vi fick en ny order att vi skulle 
någon annanstans i Sverige på tjänstgöring. Jag tillhörde 
staben och sjukvårdskompaniet med uppgift att ta hand 
om de sjuka och vid händelse att vi kom med i kriget ta 
hand om de sårade. 
 
Efter en lång natt tvärs över Sverige kom vi till 
Härjedalen och Ljusnedal, endast 13 kilometer från 
norska gränsen. Där på norska sidan var det fullt med 
tyskar. Vi visste inte något om vad det skulle bli av det 
hela. Det var inte blott sjukvårds-kompaniet som 



 

 

kommit till Härjedalen. Med oss hade vi även tre 
gevärskompanier, utbildade infanterister, färdiga att 
bruka sina vapen. Men, det måste sägas, dessa tre 
kompanier var dåligt utrustade för krigföring mot de  
mer utbildade tyskarna med sina moderna vapen. 
Svenskarna hade endast de gamla och omoderna 
mauser-gevären; vidare, till på köpet, var ammunitions-
förrådet ringa, i varje fall otillräckligt vid händelse av 
strid. 
 
Men det gick bra. De två månaderna i Härjedalen blev 
för oss en tid av lugn. Veckan efter midsommar fick vi 
avlösning och återvända till utrustningsorten, som var 
Sundsvall. Det var med stor glädje vi fick lämna 
Ljusnedal och återse våra hem och anförvanter.” 
 
Men militärtjänsten var inte slut härmed. Nestor 
stannade kvar och hjälpte till med avrustningen av 
kompaniets manskap. Han anade inte då att han skulle 
bli i kronans tjänst i sex år. Han förundrade sig men han 
trivdes mycket väl i kronans kläder.  
 
Hela sommaren blev han kvar och behjälplig med att 
emot och vårda sjuka. I mitten av oktober 1940 blev han 
flyttad till Ankarsvik på Alnö som sjukvårdare på ett 
förband. Där blev han kvar till i mitten av april 1942. En 
lång och lugn tid då han kunde skriva och fullborda en 
hembygdsroman med titeln Halvarssönerna. Många 
kvällar satt han som telefonväktare och kunde då 



 

 

använda en skrivmaskin på expeditionen och lära sig att 
skriva på den. På Ankarsvik skrev han också romanen 
Folket på Rismyrtorpet - en roman på ca 80.000 ord! - 
och som sedermera antogs på Sundsvalls Tidning som 
följetong och väckte uppseende hos tidningens 
läsekrets.55 Den kunde läsas  I Sundsvalls Tidning från 7 
maj 1958 i 61 avsnitt till 19 juli 1958. Där skrev han också 
en stor del av Urban Rosenberg, en roman som även den 
antogs i Sundsvalls Tidning och kom i 63 avsnitt mellan 
3 juni-25 augusti 1961.56 
 
Men den 2 maj 1942 blev det uppbrott från vistelsen på 
Alnö. Hela bataljonen, inberäknat sjukvårdskompaniet, 
blev förflyttad till Hammarstrand. Det var en fin plats. 
Nere vid stranden vid bruset från Hammarforsen gick 
det bra att skriva, där fick jag den verkliga 
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56 Motivet till Folket på Rismyrtorpet var hämtat  

dels från landsbygden och dels från ett  

sjudande industrisamhälle, allt med lokal  

anknytning. Händelserna går igenom tre  

generationer. Huvudpersonerna är invånarna  

på Rismyrtorpet, fattiga människor, som får  
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fördomar, men med sin inneboende styrka ändå hävdar sig. Urban Rosenberg är en 
skildring från arbetarrörelsens genombrottstid och huvudpersonen Urban 
Rosenbergs inträde i arbetslivet. 

 



 

 

inspirationen, skriver Nestor. Där förflöt  två månader i 
lugn och ro då han kunde ägna sig åt sitt skrivande. 
Han koncentrerades sig på att fortsätta på och utöka 
Halvarssönerna, som blev en hembygdsbok med motiv 
från Indalsälvens ådal. “Vid bruset från Hammarforsen 
gick det bra att skriva, där fick jag den verkliga 
inspirationen. När andra gick upp på dansbanan och 
dansade, satt jag i backen nedanfor Folkets Hus och 
lyssnade till bruset från forsen och skrev.” 
 
“Men en vecka senare efter midsommaren kom ordern 
att vi skulle tillbaka till Sundsvall och avrusta ännu en 
gång. Aldrig har Ragunda järnvägs-station varit så full 
med folk och materiel som skulle trängas in på samma 
tågsätt denna dag. Bilar, hästar, vagnar och allsköns 
materiel fyllde  vagnarna och sedan bar det iväg på 
kvällen mot Sundsvall. 
 
Det var vid den tiden som de tyska permittent-tågen 
gick från Norge över Sverige till Finland. Man mötte 
åtskilliga sådana tåg som stod på järnvägsstationerna 
och väntade. Ibland måste vårt tåg stanna medan det 
tyska permittenttåget passerade. Man förvånades över 
det ungdomæliga inslaget bland den tyska militären. 
Unga pojkar som tycktes vara bara femton eller sexton 
år stod och betrakatade oss nyfiket. Dessa pojkar 
flyttades med svenskt bistånd från Norge till Finland, 
ungt krigsfolk som fraktades hit och dit. 
 



 

 

Uttröttade kom vi till Sundsvall på morgonen,  
ingen hade sovit en blund på natten. Det blev brådska 
med att tömma vagnarna. Alla ville bli färdiga med 
inlämning och avrustning för att bli ledig och komma 
till sina hem.” 
 
Medan pappa Nestor på detta sätt blev i det militära, 
senare som frivillig och allra sist som förådsförvaltare, 
hade familjen sina bästa år och dagar. Mamma Britta 
kunde var vecka gå till posten och hämta “lönen”, dvs. 
familjebidraget, och det var något nytt i familjens liv. 
Hade man tidigare hankat sig fram från slant till slant, 
hade man nu något så nytt som “fast lön” som man 
kunde räkna med så länge som kriget fortsatte och 
militärtjänsten likaså fortsatte. Detta arbete skötte hon 
förnämligt liksom hon också tog hand om marktjänsten 
för pojkarna och deras skolgång. De kunde komma hem 
till lunch vid middagstid och de hade allting annat 
serverat genom hela skoltiden. En otrolig mor. De i sin 
tur gick glatt från klass till klass, genom realskolan, och 
så in i gymnasiet, den äldre Olof på latinsidan och den 
yngre Sigurd till matematiksidan. Studentexamen följde 
1946 respektive 1947. 
 
Nestor var mestadels stationerad på Alnö och  
kunde komma hem på weekends.  Man levde gott 
medelklassliv, utan att vara det vare sig socialt  
eller ekonomiskt. Medelklassliv var det också  
att man behöll torpet på Lagmansön dit man tog vägen 



 

 

var sommar strax efter skolavslutningen och vistades 
fram till skolårets början sist i augusti. Sommarstuga på 
landet liksom fint folk - utan att veta det! Man hade 
också ansvaret för torpet som måste slås och skördas 
varje sommar. Man upplevde “slåttanna” var sommar 
och man hade både kornåker och “pärland” 
(=potatisland). Det var ju krigstid med knapphet och 
ransonering och det hjälpte att ha korn till malning och 
gröt till var frukost och potatis till var middag. 
 
Nestor konkluderade senare att hans tid i beredskapen 
hade varit “en skön tid”. Det gav  honom goda kamrater 
och nya vänner och mycket som han inte haft förmånen 
förut att ta del av. Han skrev senare: “Jag kan inte 
glömma de sex åren jag gick i kronans kläder. Det var 
de bästa åren i mitt liv.” Mamma Britta var av samma 
åsikt. Hon fick gå till posten och kvittera ut pengar 
varannan vecka. Det kom pengar till hyran, till levnad 
för Britta och pojkarna, som gick i läroverket. Det gick 
ingen nöd på oss hela tiden och man saknade 
bekymmer. Visserligen kunde inkomsten ha varit större 
än den var, men eftersom man inte var bortskämd så 
gick det sin gilla gång. Mamma fick ibland vända på 
slantarna för att få dem att räcka. Det var hon som 
förvaltade de medel som kom. Det var Hitler som 
hjälpte oss fram i läroverket, brukade Olle säga, ”det var 
ju han som startade kriget.” 
 
Allt gick sin gilla gång tills kriget tog slut, vilket skedde 



 

 

i början på maj 1945. Det sista som hände i  
Skandinavien var att tyskarna blev drivna ut ur Norge. 
Det var året efter som Olle tog sin studentexamen. Den 
svenska beredskapem upphörde. Sigurd hade sedan ett 
år kvar till sin studentexamen. Nestor blev flyttad till 
Ånge på vakttjänst en  tid och blev kvar där till slutet av 
september. Där skrev han sin nya roman Urban 
Rosenberg färdig. Jag reste hem, vi bodde kvar på 
Långgatan. ”Så reste jag  till Härnösand och avrustade 
och avslutade därmed min militärtjänst. Samma vecka 
upphörde penningavierna att komma till mamma”, 
avslutar Nestor krigsminnena.” Han hade då fullgjort 
sex år i kronans tjänst, från 14 april 1940 till 14 april 
1946. 
 
Familjen flyttade ett par gånger. På Sidsjövägen 22 blev 
det bara ett år. Nästa höst, 1940, flyttade man till en 
liknande en-rummare i Nacksta (“Larssons) i Selånger 
kommun. Där bodde man i tre år. Det var också 
primitivt med vedbod och dass på gården och kallt på 
vintern. Men det var varmare och bättre, bara ett gott 
stycke borta från centrala staden och läroverket. Dock 
allt var fortfarande inom gåavstånd. Det värsta var nog 
att huset var “infekterat”. Det rasslade på tak och 
bakom gardiner så snart som lyset släckts om kvällen 
och kampen med vägglössen färgade natten röd. Efter 
en vinter med den ohyggliga upplevelsen handlade 
Nestor med sedvanlig viljestyrka. Han krävde avlusning 
från husägare och kommun och nästa sommar sedan de 



 

 

varit på sommarferie på Lagmansön, återkom de till en - 
hör och häpna -  lusren våning. Om det gällde huset i 
sin helhet fick man aldrig veta. 
 
1943 blev det igen fråga om flyttning. Nestor hade 
funnit en liten lägenhet inne i stan, på Långgatan 67, 
bara fem minuters väg till läroverket och inte mycket 
längre till stadens centrum. Den var inte mycket större 
än de två tidigare våningarna, rum och kök,  men den 
hade den stora fördelen att både rummen, inte bara 
köket, kunde brukas året runt. Det var igen med utedass 
och vedeldning. Årshyran var på 500 kronor.  
 
Här blev familjen till skolgångens slut, dvs. 1947 dvs. 
Sigurds studentexamen. Det var nog på Långgatan de 
trivdes allra bäst under sundsvallsåren. Skolgången gick 
också fint för bägge sönerna och de nådde studenten 
1946 respektive 1947, bägge  “with honours”. Det var 
ingen tvivel: de skulle bägge vidare till högre utbildning 
vid Uppsala universitet. Först de dock genomlida var 
sitt år i militärtjänst, Olof i Sollefteå och Sigurd i 
Stockholm. Det vill säga, Olof började sitt 
universitetsstudium hösten 1947 och Sigurd hösten 
1948. Olof gick till juridiska studier och Sigurd till 
matematiska studier. 
 
 
Åter till Lagmansön 
 



 

 

Den första veckan i juni 1947 flyttade Nestor och Britta 
Albertina hem till Lagmansön och Imdal och sade farväl 
till det goda Sundsvall. Där han levde de de sista 34 
åren. 
En stor lastbil fraktade allt de fört med sig och begagnat 
i närmare åtta år. Det var med en viss saknad de 
lämnade staden där de upplevt så mycket. Resultatet av 
vistelsen i stan var i alla fall att de två små pojkarna som 
1930 flyttade från skogsbyn i Liden nu var studenter 
båda två med väl avlagda examina. Britta var mycket 
nöjd att för gott - inte blott för sommarferier - få flytta 
tillbaka till sitt kära Lagmansön. Däremot kände Nestor 
sig vemodig. Han hade förvärvat nya kamrater och 
många vänner som han trivdes tillsammans med. Det 
var faktiskt med saknad som han lämnade staden och 
alla dessa nyförvärvade vänner. 
 
Vid tiden för Olofs studentexamen 1946 upphörde även 
den militära beredskapen. Nestor fick lämna in sin 
militara utrustning den 14 april 1946, alltså på dagen sex 
år efter inryckningen. Han hade tjänstgjort i sex år utan 
avbrott.  
 
Efter beredskapstidens slut måste Nestor se sig om efter 
lämpligt kroppsarbete som kunde ge inkomst. Det 
gällde att hitta något bra arbete som kunde räcka först 
ett år fram till Sigurd tagit sin studentexamen. Han hade 
ju ansvaret för försörjningen tills pojken var färdig med 
sin examen. Han beslöt sig att börja vid Johannedals 



 

 

sågverks ankarboard-avdelning. Där var han kvar våren 
1947 få Sigurd tog sin studentexamen och omedelbart 
reste ner till Stockholm och Hårsfjärden  för att fullgöra 
värnplikt vid flottan. Mor Britta och far Nestor blev 
ensamma och beredde sig på att flytta hem till 
Lagmansön. 
 
Båda pojkarna gick igenom sina rekrytskolor och sedan 
blev det fråga om fortsatt utbildning vid Uppsala 
universitet. De packade i  tur och ordning sina 
kappsäckar och reste. De hade nog smått om pengar 
men dock statsbidrag till husrum och mat. Ekonomisk 
hjälp hemifrån kunde de inte räkna med - men de 
hankade sig fram, som så många studenter gjorde på 
den tiden - alltså inte bara ett par pojkar från skogarna i 
norr. 
 
Nestor hade börjat arbeta vid Skönviks sågverk och 
förtjänsten var dålig. De två, Britta och Nestor, kunde 
leva på det och så fanns det nog till skulderna på 
gården. Men naturligtvis kunde de inte ekonomiskt 
hjälpa pojkarna. Men väl på annat sätt. Mor Britta tog 
emot och hand om deras tvättkläder och stod vid på 
andra sätt. Det var en gåta för mor och far hur de kunde 
klara sig igenom mer än fem år vid universitetet. Men 
det gick dock ganska glatt! De var inga dumhuvuden. 
 
Efter återkomsten till civilt liv och Lagmansön arbetade 
Nestor sedan på olika fabriker i Timrå och Skön. Det var 



 

 

inte svårt i efterkrigstiden att finna arbete. Man skrek 
efter arbetare, det var en brist som ofta fylldes med 
utländsk arbetskraft. Det var en otrolig skillnad från 
förkrigstiden. Den nya arbetslöshet som man hotat med 
kom inte. Nestor kom - efter Skönvik - en tid till 
sågverket i Johannedal där ha fick ett ynkligt rum som 
bolaget ställde till rådighet. Mamma Britta kunde 
komma ner ibland så hon slapp att sitta ensam på 
Lagmansön och ha det långsamt. En kort period bodde 
också Olof hos honom efter militärtjänstens avslutande 
och arbetade i flottningen,  i juni och juli 1947 före första 
utrikesresan till New York. Nestor fann arbetet 
underhaltigt och förtjänsten dålig. “Johannedal hade 
ryktet om sig att vara sämsta arbetsplatsen i 
Sundsvallsdistriktet. Det rådde stor omsättning inom 
arbetarkåren på denna arbetsplats”, skriver Nestor.  
   
Nestor visste att cellulosafabrikerna var förmånligare att 
arbeta vid än sågverken. Av denna anledning sökte han 
sig till Östrands sulfatfabrik. Han började där den 18 
maj 1948 och blev där i sju år. Det blev hans bästa tid 
vid någon industri i Sundsvalls-distriktet. Platsen låg 
närmare Lagmansön och transport kunde ordnas tidigt 
varje morgon till arbetsplatsen. Man bildade billag och 
man stod färdig klockan sex var morgon för avresa och 
man återkom vid fem-tiden om aftonen. 
 
Arbetet bestod i fyra år i att köra en truck, och det var 
relativt lätt att frakta sulfat, ved och soda inne i fabriken 



 

 

och allt gick bra. Det enda besvärliga var att han måste 
vara uppe så tidigt varje morgon och vara borta hela 
dagen. Britta måste vara ensam i hemmet och det blev 
långa dagar för  
henne året runt. Då mamma Britta blev sjuk (februari 
1955), måste han bli hemma. Detta hände vid en 
tidpunkt då Olof tjänstgjorde i Korea och kunde 
understödja mor och far ekonomiskt.  
 
När Nestor ville återkomma ett halvt år senare, fanns 
det inte plats. En kort period arbetade han på 
Aluminiumfabriken på Kubikenborg vid Sundsvall och 
de bosatte ännu en gång i Sundsvall. Det var tänkt att 
Britta skulle få återuppleva de goda tiden i stan 1939-
1947 men det blev inte så. Det var inte detsamma. Det 
blev långsamt och ensamt för henne. Det fanns ingen 
själ i vistelsen. Inga pojkar i skola och Nestor borta på 
långa dagar i arbete. De var snart tillbaka på 
Lagmansön. Nestor kom då till Vifstavarfs sågverk och 
cellulosafabrik där han blev i fem år,  ända tills Britta 
bröt armen och han måste stanna hemma. “För övrigt, 
pensionstiden var inne för mig och Britta och jag kunde 
stanna hemma från allt arbete. ... 1963 blev det definitivt 
slut för mej med allt arbete vid industrin”, skriver 
Nestor.  
 
Nestors slutord: “Att vistas vid en fabrik år efter år har 
sina sidor, men även det måste gå när det gäller inkomst 
och levebröd. Man hade många upplevelser och 



 

 

erfarenheter från de olika arbetsplatserna efter kusten 
på 1940-50 talen”. 
 
 
 
Slutåren på Lagmansön och Solgården 
 
Det gick mot aftonen för bägge. Nestor gick i 
förtidspension vid 63 för att kunna vara nära sin Britta 
som varit sjuklig i lång tid. Han var också ordentlig trött 
på att vara uppe tidigt och komma hem trött från långa 
dagar på fabriken. Han var helt beredd på att det blev 
en något reducerad pension.  
 
Så kunde han också få tillbringa mera tid vid sitt 
huvudintresse sedan många år: att få skriva och 
fabulera. Skriva hade han kunnat sen unga år och haft 
lätt för. Tidigt hade det mest gällt inlagor till 
myndigheter, alltså officiella dokument, och insändare 
till Sundsvalls Tidning, då han kämpade för en 
landsväg till Dackebränna. Senare på 30-talet började 
han att skriva på allvar men mera om detta i annat 
sammanhang. 
 
Olof tillägger senare: Vad som gör Nestors författarskap 
unikt är det faktum att tingen ses inifrån det liv han själv levt 
, inte utifrån. Han har upplevt tingen som han skriver om. 
Det mesta man annars får läsa om fattiglivet i en by eller på 
ett torp i Norrlands skogar kommer från någon som blickat in 



 

 

på det men inte levt det.  Det har varit lärarinnor, präster och 
andra ofta ditflyttade som förfärats över de fattiga 
förhållandena och gärna gjort det värre än det var och tytt 
tingen från den värsta tänkbara sidan. Nestor har levt och 
upplevt  allt det som han skrivit om. Det är inte fråga om 
någon romantisering och sålunda inte fråga om överdrifter åt 
något håll. Det kan väl göra någon besviken som väntat sig 
mera - och värre - men det är på andra sidan inte fråga om 
någon falskhet i presentationen. Det är dokument om sant liv 
i fattigdom, relativt armod, men också om förnöjsamma dagar 
i den fattiga världen. Man ska komma ihåg att dessa 
människor på torpen i skogarna hade föga kännedom om 
någon annan värld. De levde i sin värld och gjorde inget 
märkligt ut av den. Det var deras värld och de var vana vid 
den. Det kändes inte direkt som det var en fattig värld för 
dem. Det var andra, ’utsoknes’, som kom och gjorde byborna  
uppmärksamma på att de var fattiga och fick dem att känna 
sig undermåliga och mindervärdiga. I den egna gruppen var 
sådana känslor inte så utpräglade. Det var yttervärlden som 
kom och gjorde dem medvetna om denna situation, inte de 
själva. De visste nog att de  hade det dåligt och var fattiga 
men det var närmast när de jämförde sig med bönderna som 
hade fler kor och mera skog.   Men de hade egentligen inte så 
fett heller. 
 
Därför ska vi inte förvänta oss att Nestor gör en massa väsen 
av fattigdomen, det får man läsa om mellan raderna. Att 
svårigheterna fanns, att man måste räkna slantarna och att 
oron alltid existerade  för framtiden kan man förstå utan att se 
det i skrift. Även torpare hade stolthet och de kröp inte vare 



 

 

sig inför bönder eller överhet. De kände sin plats och den 
bevarades från generation till generation. Social mobilitet var 
det inte fråga om. Var man född i torparklass, blev det också 
torparklass i nästa generation. Visst hände det att en flicka - 
med gott utseende - fann vägen till en bonde, men så blev det 
också omtalat.  
 
Nu vid pensioneringen var det emellertid makan, Britta, 
som kom i centrum. Hon som kämpat vid hans sida som 
torparhustru i många år och sen som vanlig hemmafru i 
Sundsvall och sedan på Lagmansön igen sedan 1947. 
Hon hade på senare år gått från den ena 
sjukdomsperioden till den andra. Hon hade aldrig varit 
stark, egentligen aldrig efter födseln av andre sonen, 
men alltid arbetat hårt i hus och ladugård sedan den 
dag hon lämnade barndomshemmet på Lagmansön och 
börjat “tjäna piga”  hos den ene efter den andre, 
mestadels bönder.  Denna period i hennes liv började 
1914 då hon fick tjänst hos den förste bonden vid 19 års 
ålder. Efter ca tio år i sådan tjänst blev hon torparhustru 
först på Dackebränna i Liden och sedan på Lagmansön i 
Indal. Som sina bästa år räknade hon sina åtta år i 
Sundsvall då hon skötte hushållet för sönerna fram till 
deras studentexamen.  Åter på Lagmansön behövde hon 
hjälp som äldre och Nestor tog det som sin plikt att vara 
med henne och hjälpa henne de sista åren. Till slut fick 
han också hemhjälp genom kommunen, duktiga 
kvinnor som kom och tog del i skötseln, vilket gjorde 
det lättare för honom. Till slut förde sjukdom och 



 

 

svaghet henne till ett vårdhem i Timrå där hon gick bort 
3 maj 1970 vid 75 års ålder. 
 
För Nestor blev det för ensamt att bli kvar på 
Lagmansön därefter. Han blev erbjuden en enrummare 
på  Solgården, hemmet för äldre i Indals kyrkby, och dit 
kunde han medföra kaffepanna, manuskript, 
skrivmaskin, radio och annat från Lagmansön och 
inrätta sig så trivsamt som var möjligt. Där fick han en 
ny och behaglig omgivning och där trivdes han. Han 
kunde läsa och skriva och träffa gamla bekanta i 
bygden. Besöken på Lagmansön blev korta visiter 
sommartid.  
 
I närmare sju år kunde han arbeta på och revidera både 
gamla och nya manuskript. Bland dem kan nämnas 
Berättelsen om Gudmund (153 sidor) som uppvisar en 
ny mogen skrivstil. Det handlar om en ung som finner 
ett nytt liv på fabriksgolvet efter år längs vägarna som 
luffare och slutar med att han återvänder till fädernas 
jord som välbeställd jordbrukare. Nestor fick också tid 
att revidera det arbete han börjat med redan på 30-talet: 
Jorden runt på 50 timmar, en bok om två pojkar, Per och 
Lasse, och deras äventyrliga resa i egen flygmaskin runt 
jorden. Det är en lättsam historia som Nestor givit 
rubriken, Läsning för tonåringar, som är värt att 
publiceras och läsas även idag. 
 
Det blev också tid till nytt författarskap. Det blev kortare 



 

 

alster om hans eget liv och också historier och artikar 
om bygden som nådde honom på hemmet. Bland dem 
finns Berättelsen om Johanna Lind som publicerades i 
Lidens Tidning och berättelser från hans eget livet som 
Sista flotten på Indalsälven som nämnts ovan i detta 
manuskript. 
  
Mestadels vistades han sålunda på Solgården genom de 
följande sju åren tills sjukdom förde honom till 
sjukhuset i Sundsvall där han gick bort vid 80 års ålder 
den 30 april 1977. 
 
 
 
Appendix 1    
 
 
Lidin, E. Nestor 
 
 
SKRIFTER 
upptecknade av Olof G. Lidin 
 
Volume l 
 
Där fanns inte lyckan (ur Halvarssönerna, kapitel 30) 
 
Högmässan i Backhult. Bild frin 1920-talets Norrland, 
undertecknat Nestor Lidin, Nacksta 1, Sundsvall. 



 

 

 
I beredskapstjänst, handskrivet, ev. inte fullständigt. 
 
l spögubbens sällskap, Kulturbild frin 1840-talets 
Norrland (ur Halvarssönerna). 
 
Minnen frin beredskapsåren~ handskrivet. 
 
Nar julgrisen slaktades, Kulturbild frin 1840-talets 
Norrland (ur Halvarssönerna). 
 
Om postvasendet i Sverige och speciellt i Indal och 
Lidin, 2 sidor maskinskrivet. 
 
Skolan börjar, 1 september 1905 - handskrivet, egna 
minnen, skrivet vid Solgården, den 1 december 1971. Se 
nedan, Appendix 2. 
 
Soldaten Spång kommer hem, förmodligen skrivet 
under första beredskapsåret 1940. September 1940 på  
Alnö, eftertanke, 3 december 1971. 
 
Ättestupan, och anteckningar i samband med 
studiecirkel mm. 
- - - - - 
Dessutom anteckningar av olika slag, förmodligen 
skrivna vid Solgården. 
 
 



 

 

VOLUME II: Pappas memorarer 
 
 
Memoarer, pappas berättelse om sitt liv från födelsen till 
flyttningen till Lagmansön 1930. Undertecknat "25-3-65. 
Forts. skall följa". 
 
Separat paper: (i skrivbordslåda i Holte). 
 
Skolan börjar. 1 september 1905, se ovan VOLUME l. 
 
Sista flotten på  Indalsalven, skrivet formodligen på 
Solgården, om flyttningen till Lagmansön på flotte 1930 
och sedan om de hårda åren på 30-talet. 13 sidor. Forts. 
på Memoarer. 
 
Beredskapstiden 1940-42 (med sidoangivning 39-50). 
Fortsättning på ovan Memoarer. 
Fram till Brittas död 3 maj 1970. 
 
 
VOLUME Ill: 
 
Berättelsen om Gudmund 
Berättelse/roman om Gudmund i 30 kapitel; 153 
maskinskrivna sidor. Försidan handskrivet med 
blyertspenna: Nestor Lidin, Solgården, Indal. 
 
 



 

 

VOLUME IV: 
 
Frälsningen, religiös berättelse. 15 kapitel, det första 
med titeln Frälsningen, 80 sidor. Ingen datering men 
originalet sänt till Folke Nordengård, Jönköping, i 
november l975. Nestor noterar att detta är en kopia. 
 
 
VOLUME V: 
 
Jorden runt på 50 timmar. Läsning för tonåringar. 
Berättelse for unga, 13 kapitel; 84 maskinskrivna sidor. 
Undertecknat Nestor Lidin, Solgården, INDAL. 
 
 
VOLUME VI: 
 
Urban Rosenberg, roman skriven i huvudsak i början av 
1940-talet och omskriven i Ånge hösten 1946. 
Retuscherad februari och mars 1957. Sedermera 
genomgången och språkgranskad av doktor Enkvist 
1959. Gick  som följetong i Sundsvalls Tidning juni - 
augusti 1961. Kopia. Original färdigt någonstans. MEN 
VART? VI FÅR SE. PAPPA HAR UNDERTECKNAT 
(5/7 -75) (korrektur och kopia från Sunsvalls Tidning). 
 
 
VOLUME VII: 
 



 

 

Halvarssönerna (Märkliga århundrade överstruket). 
Glimtar ur norrlanskt allmogeliv och dess utveckling 
1840 - 1940 av Nestor Lidin, Långgatan 69, Sundsvall. 
I fyra delar och sammanlagt 40 kapitel. I härvarande 
volym endast till kapitel 29: Den sevärda ångbåtsleden. 
 
 
VOLUME VIII: 
 
MANUSKRIPT SOM SAMMANFALLER MED OVAN  
 
VOLUME VII, ICKE I PÄRM. 39 kapitel. 
(Jag, Olof Lidin, minns att jag skrev ut detta manuskript 
med bläckpenna på Sidsjövägen 22, 1939-1940) 
 
 
VOLUME IX: 
 
PER OCH LASSE FLYGER JORDEN RUNT, läsning for 
ungdom av Nestor Lidin. Calle Flygare överstruket. 
Sammanfaller delvis med VOLUME 5 ovan men längre. 
21 kapitel, 95 sidor. 
 
 
VOLUME X 
 
Från Indalsälvens stränder, Anteckningar och minnen, 
bok, l72 s., Sundsvall, 1957. 
 



 

 

 
VOLUME XI 
 
Dagböcker/notböcker 
 
Notbok 1  
 
Trettondagsbalen på Nordansjö,  berättelse, 
handskrivet, 2 sidor, med utgångspunkt vintern 1914. 
Notbok 1 nämner hur manuskripts sänts till olika 
bokförlag ~ och inte alltid återkommit. 
Ett par mindre notböcker om skogsarbete mm (1919 
nämnt). 
Tillsammans finns också pappas första läsebok i skolan 
från 1905. 
Folket på Rismyrtorpet, boktitel nämnd i Notbok 1. 
Datumet 6/10-58 nämns allra först och att manuskriptet 
sänts till olika bokförlag, sist till Harriers och att det 
antagligen bortslarvats --- 19/5 1963 nämns. 
 
 
Dagbok 1            1950 
Dagbok 2            1951 - januari 1952 
Dagbok 3             febr. 1952-april 1953 (15 monader) 
Dagbok 4             maj 1953-5 augusti 1955 
Dagbok 5             aug. 1955-november 1958 (dec. 1958 
verkar saknas) 
Dagbok 6              jan. 1959-december 1961 
Dagbok 7              jan. 1962-25 augusti 1964 



 

 

Dagbok 8               26 aug. 1964-1 maj 1967 
Dagbok 9               1 maj 1967-7 juli 1969 
Dagbok 10             8 juli 1969-14 november 1970 
Dagbok 11             15 november 1970-31 oktober 1971 
Dagbok 12             1 november 1971 -22 november 1973 
Dagbok 13             23 november 1973-30 juni 1976 
Dagbok 14             2 juli 1976-13 oktober 1977. 
 
 
 
Appendix 2 
 
Skolan börjar, 1 september 1905 
 
Den 1 september 1905 gick en 49-års man åtföljd av 
sonen från hemmet ner mot älven som de åkte över i båt 
till norra sidan. Det var Erik Olof Lidin som åtföljde den 
9-åriga sonen som skulle börja skolan det året. De gick 
upp till skollokalen i Vilhelm Ålanders gård uppe vid 
landsvägen, där övre våningen var uthyrd till 
skolstyrelsen. 
 
Väl uppe i skollokalen var den redan fullsatt med barn i 
flera åldrar och togs emot av skollärarinnan Anna 
Skoglund.  Jag minns att min far frågade henne om det 
fanns lämpliga läroböcker som passade mig under den 
närmaste framtiden och att lärarinnan svarade att det 
fanns. Anna Skoglund var då en cirka 60-års kvinna som 
undervisat barnen i flera generationen, barnen och deras 



 

 

föräldrar, sedan hon var ung. 
 
Det var endast mottagning och inskrivning den första 
dagen. Sedan följde jag min far till kyrkbyn. Jag minns 
att när jag kom in i handl. Nilssons speceriaffär tog jag 
av mig mössan, som vanligt var i främmande gårdar. 
Jag minns att handl. Nilsson kommenterade, “Tar du av 
dej mössan måste jag även jag göra det. Jag minns dock 
inte om han tog av sig mössan. Handlanden på 
landsbygden hade ju i regel mössan på. 
 
Så började min skolgång. Jag gick ner mot älven varje 
dag. Min farfar Martin Olof Lidin, då 77 år gammal, 
gjorde mig sällskap och rodde mig över älven. Han blev 
min färjkarl det första året. Jag ansågs vara för ung att 
färdas över älven på egen hand. Nog kunde jag ro över 
älven alltid men min far vågade inte skicka mig ensam i 
båten första året. Min farfar fick därför varje afton gå 
emot mig ner till älven och ro mig över. Alltså två 
gånger om dagen gick han ner till älven för min del och 
hjälpte mig över trots sin höga ålder. Min farfar utförde 
en god gärning denna höst.57 
 
Jag tillhörde givetvis 1-a  klassen i skolan och fick som 
seden var sitta på första bänk framför lärarinnan. Någon 
läsning hade jag lärt mig i hemmet och kunde faktiskt 
snart sagt läsa rent innantill. Min far hade köpt en bra 
                                                         
57 Det har berättas att Nestor satte upp en skylt nere vid älven när han kallade på farfar 
att komma och bli rodd tillbaka hem på eftermddagen. 



 

 

ABC-bok och han lärde mig att läsa ur den. Min 
betoning och uttal var det konstigt med i vissa fall och 
det blev ibland kritik från lärarinnans sida. Men allt 
rättade till sig. Dagarna gick, med min skolväska vid 
min sida vari jag hade läseboken och ibland någon 
skrivbok eller räknebok med mig hem samt min 
matsäck för dagen gick jag morgon och kväll backe ner i 
min farfars sällskap och sen backe upp på norra sidan. 
Men jag tröttnade aldrig på att gå dessa backar, 
underligt nog. Jag var van vid backar och besvärliga 
vägar, det hörde ihop med mitt liv att gå dem. Det var 
den naturliga utfartsvägen för mig och det var en 
oundviklig sak att gå den. Det var i Klärke by där vi 
bodde som detta tilldrog sig. Byn västerut var till namet 
Dacke och barnen där hade sin utfartsväg ner- och upp 
genom backarna och över älven någon kilometer längre 
mot väster och vi hade inte så stor beröring  med 
varandra evad gällde skolgång ännu. 
 
Ett par veckor före jul fick man “semester” emedan 
älven inte blev traffikabel med båt. Snön och kylan 
åstadkom att älven blev full med is och snösörja så vi 
fick jullov tidigare än beräknat. Men under jul- och 
nyårsdagarna frös älven till och befolkningen  hade väg 
över och den blev traffikabel på nytt. Och den 10 januari 
när skolan började på det nya året kunde man färdas till 
fots över älven.  Och den 23 januari var höstterminen 
slut och det blev examen och avgångsbetyg utfärdades 
för några av de äldsta barnen. Och vi förstaklassare blev 



 

 

uppflyttade till 1-a klass i folkskolan till höstterminen. 
 
För oss var 1-a terminen slut. Men för lärarinnan var det 
inte slut. Hon brukade flytta till Oxsjö och hålla skola 
där på vintern. Det blev den så kallade vinterterminen 
som vi inte hade något emot att vara förutan. 
 
Den 1 september 1906 kom och skolan skulle börja på 
nytt. Jag fick nu börja i 2-a klassen i folkskolan och det 
blev en annan slags läsning jämfört med fjolåret. En 
räknebok, en geografi och en Sveriges historia måsta 
köpas. Nu kom griffeltavlan riktigt till heders vid 
räkningen.  Och vid skrivningen fick man lära sig 
använda bläck och penna och att skriva i en skrivbok. I 
folkskolans första klass gick det dåligt för alla att få 
siffrorna på tavlan nog fina och att få bokstäverna och 
orden i skrivboken så goda och fina som man önskade. 
Men det blev bättre och bättre allt längre som veckorna 
gick. 
 
Vi var fem klasser i skolan som leddes av en lärarinna. 
En småskoleklass och fyra folkskoleklasser. Det kan 
sägas att fröken Skoglund gjorde det bra som hann med 
alla klasserna. Undervisningen började klockan 9 och 
det var en timmes lunch från klockan 12 till klockan 1. 
Sen undervisning igen till klockan 3. Lunchen eller 
frukostrasten som den kallades fick man ta av den 
matsäck man fört med sig. Att det inte var nöjsamt alla 
dagar och att man inte alltid åt med god smak är 



 

 

självklart. En medbringad liten flaska med mjölk fick 
man skölja ner de torra smörgåsarna med. Detta gällde 
oss som bodde på södra sidan om älven, men även 
andra som bodde på norra sidan och hade lång väg 
förde med sig matsäck. 
 
Under denna termin gjorde jag sällskap med barnen 
som hörde Dacke by och åkte med dem i båten över 
älven. Vi rodde själva och det gick bra. En pojke som var 
två år äldre än jag fick i regel sköta årorna. Men 
backarna tröttnade vi inte på att gå upp och ner. Det 
blev en vana, något i våra liv som måste utföras, på 
morgonen från söder mot norr, på eftermiddagen åt 
motsatt håll från norr mot söder. 
 
Vårt värdfolk Åhlanders, hos vilka skolan var inrymd, 
var mycket hyggliga  mot oss barn. De hade vid höstetid 
mycket besvär med oss. Det fanns ett flertal 
körsbärsträd i deras trädgård och bären kunde vi 
skolbarn inte låta bli. Det blev inte mycket bär kvar på 
deras körsbärsträd, ehuru det fanns sällan någon stor 
myckenhet bär på träden. Men i dalar och backar fanns 
ett sorts träd som bar namnet hägg. Och bären  på detta 
träd,  häggbär, som de kallades, var under september 
och oktober mogna och mycket begärliga och vi 
plockade av dessa träd och åt av dem.  Vidare fanns det 
lingon överallt i backarna som vi plockade och åt. Och 
ju längre det led mot hösten desto godare blev de.  När 
de blev frusna var de riktigt goda. 



 

 

 
Tiden fick fram till jul och trafiken över ån gick bra 
denna förjulsvinter. Vi kunde ro över älven fram tills vi 
fick jullovet. Men över jul frös ån igen och när vi började 
skolan efter trettondagen var den tillfrusen och väg 
färdig att trafikeras. Mycken snö var det men vi pulsade 
oss fram til slutet av januari när skolan upphörde. Vår 
lärarinna fick förflyttning till Oxsjö som vanligt. 
Folkskolans fjärde klass fick sluta skolan. Det var sex 
eller sju barn som fick sina avgångsbetyg. Skolstyrelsens 
ordförande, kyrkoherde Lars Hoflin, var alltid 
närvarande vid varje examen som var en stor dag för 
oss skolbarn. Man kan inte säga att kyrkoherde Hoflin 
var omtyckt av oss skolbarn. Inte heller av bygdens folk 
i övrigt. Butter och elak var han alltid och vi barn var 
alltid rädda för honom.  
 
Hur som helst vid examen blev jag uppflyttad till 
folkskolans 2-a klass til kommande hösttermin. 
Avgångsbetyg vid varje termins slut existerade inte. Det 
var vid den termin när de barn som slutade skolan för 
alltid ett sådant blev utfärdat, som alltid skolstyrelsens 
ordförande Lars Hoflin högtidligt hade skrivit under. 
 
Så kom första veckan i september 1907. En morgon blev 
det att lägga läroböckerna i skolväskan jämte ett par 
smörgåsar som middagsmål och gå ner till ån och stiga i 
båten och ro över ån. Vi blev 5 stycken i båten och med 
mig vid årorna ro över till norra stranden och gå upp för 



 

 

backarna till skollokalen där lärarinnan fröken 
Skoglund tog emot oss. Jag tillhörde nu 3-e klassen och 
fordringarna och uppgifterna blev svårare än under 
fjolåret. Men det gick mycket bra, isynnerhet  
matematiken gick särskilt bra. 
 
Dagar och veckor gick fram till jullovet, som vi länge 
väntat på. Vi gick till omkring 20 december. Ån var fin 
detta år och lätt att komma fram över. Ett särskilt fint 
vatten utan is och “sörja” att ro sig fram i. Så gick vi 
hem till jul med böckerna, vari vi hade fått långa läxor 
att läsa över julhelgen. Dessutom fanns med julböcker 
som Sagoprinsen, Lilleputt och Julklappen, roliga 
böcker, och vi såg fram mot juldagarna när vi skulle läsa 
dem. Man lade alltid undan jultidningarna till 
julkvällen. Dessa 3 jultidningar köpte jag varje år. 
Lärarinnan skötte beställningarna och skrev efter 
böckerna i god tid innan julferien började. 
 
Julhelgen gick med mycket pulsande i snön och åkning i 
backarna. Som kamrater hade jag en två år yngre pojke 
Axel Uhlin och en ännu yngre pojke Gottfrid Uhlin. 
Detta fortsatte till omkring en 10 januari när skolan 
skulle börja på nytt. Men skolan räckte endast till 
omkring 20 januari när terminen var slut för det året. 
Lärarinnan fick flytta till en annan del av kommunen, 
Oxsjö, och hålla skola. Med andra ord terminen 1 
september - 1 juni delades upp på två kortare terminer. 
Således blev vi lediga från slutet av januari och fick åka 



 

 

så mycket vi hann med i snön fram till våren. 
 
Även sommaren gick och den 1 september 1908 kom 
och det blev att söka igen skolväskan och lägga i 
böckerna och matsäcken och börja traska iväg backe 
upp och backe ner och ro över ån varje dag. De första 
veckorna flöt timret ännu i älven och det gällde att se 
upp för stockarna så att man inte rodde på dem. Men vi 
var ju vana numera vid älven och vattnet och det 
myckna timret så det gick bra. Nu hade vi vuxit de 
flesta av oss och var stora och hade större vana vid de 
problem som trafiken på älven kunde åstadkomma. Jag 
fyllde 12 år på hösten den 23 oktober och var räknad 
som nästan full karl och hade vana att komma fram, 
även när det gällde med krafternas hjälp. 
 
Veckor och månader gick och snart var vi framma vid 
julen igen. En kall förjulsvinter fick man pressa sig fram 
genom. Ån gick tidigt igen, vi behövde endast vara 
hemma ett par veckor. Julferien var också kall och 
besvärlig. Man fick för det mesta vara inne och läsa 
tidningar, Aftonbladet och Sundsvalls Tidning, likaså 
Brokiga Blad som kom en gång i veckan. Men efter 
trettondagen fick man börja stå i till slutet av månaden. 
Examendagen kom. Några av de äldsta fick sluta skolan 
för alltid. Men vi i nästa klass hade en termin kvar. 
 
Så kom den 1 sept. 1909 när jag skulle börja min sista 
termin i skolan. Det blev likt föregående terminer från 



 

 

första dagen. Men fordringarna hade ökat. 
Decimalbråket på griffeltavlan fordrade lärarinnan 
skulle vara oklanderligt. Man fick vässa griffeln 
ordentligt om dagarna så siffrorna blev fina. Det 
förekom inte matematik i skrivbok under min tid i 
skolan. Tavlan och griffeln skulle tjänstgöra. Det måste 
sägas att räkning var mitt bästa ämne i skolan. Ordet 
matematik förekom aldrig. Likaså rättskrivning tyckte 
man om; det var ett bra ämne tyckte alla i 5 klassen som 
jag tillhörde. Det hör till saken att alla eleverna var 
rädda för skolinspektören, som lärarinnan var väldigt 
kvick att hota med, när det uppstod något bråk i 
bänkarna. Då blev alla på ett ögonblick tysta och snälla. 
 
Så kom sista julferien. Jag köpte hem en del julböcker 
och jämsides med Brokiga Blad blev det läsning varje 
dag tills skolan började igen den 10 januari. Efter tre 
veckor var skolan slut. Examensdagen kom, 
kyrkoherden kom också och satt högtidligt och åhörde 
avslutningen och proven som förekom. Likaså barnens 
föräldrar var närvarande och åhörde vad deras barn 
hade lärt sig i de fem klasserna. Så fick vi våra 
avgångsbetyg. Det var en dag som snön urade som vi 
gick hem för alltid med våra betyg i handen. Det var i 
januari 1910. 
 
------- 
 
Det dröjde till febr. månad 1911 innan jag fick börja “gå 



 

 

och läsa” som det hette på allmogespråket här, d.v.s. att 
gå och konfirmeras. Det var kontraktsprästen Lars 
Hoflin som tog emot i sockenstugan. Det var i stora hela 
en elak präst, som alla barn var rädda för. Men jag kan 
inte klaga på honom. Det gick mycket bra att “gå och 
läsa” för honom. Strängt taget hade jag aldrig någon 
möda med honom. Jag tyckte tvärtom att han var snäll 
mot mig alla gånger. 
 
Hur som helst vintern gick och våren kom och den 5 maj 
1911 blev den egentliga konfirmationsdagen och den 6 
maj, en söndag naturligtvis, var det nattvardsfirande.  
 
När man då gick hem var man betraktad som ”färdig” 
för alltid. Men ingen tog denna “lärgång” för något 
allvarligt, det hela var betraktat endast som en formsak 
som skulle utföras innan man kunde gå ut och ta 
nappatag med livet och världen i övrigt. 
 
Ja, detta var vad man upplevde för 60 år sedan. 60 
vintrar och 60 somrar har gått av fåfänglighet och 
förgänglighet och ibland meningslösa år sedan man 
“gick och läste.”58 
 
Indals ålderdomshem  den 1 december 1971    Nestor 
Lidin  
 
                                                         
58 På baksidan av gruppfotot som togs efter nattvarden står  7 maj 1911 som dagen för 
nattvarden. 



 

 

 



 

 

Utanför Lidens kyrka efter nattvardsgång 8 maj 1911. 
Nestor skymtar i bakersta raden nummer 7 från vänster. 
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