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Här är Lidentidningens jul och nyårsnummer 
och också det andra under 2015. Det är inte 
utan spänning vi publicerar det. Även om det 
fanns en del barnsjukdomar i första tidningen 
måste vi ändå säga att vi känner oss nöjda med 
den. De problem som fanns var mest teknika-
liteter och ännu inte inarbetade rutiner. Att ha 
hittat lite mer rätt nu betyder mer tid till text 
och bild.

Men gensvaret har varit fantastiskt och annon-
sörerna nöjda. Tack alla!

Så vad händer med tidningen? Meningen är 
att man som läsare ska känna igen sig och att 
den ska upplevas ”som vanligt”. Det ger det 
bästa betyget.

Lite nyheter presenterar vi ändå. Vi inför ett 
kalendarium med för bygden viktiga händel-
ser och datum. Vi hoppas att ni hör av er, 
gärna långt innan, och berättar vad som är på 

gång. Det kan betyda mycket att man kan se 
vad som händer så att inte evenemang krockar. 

Vi kommer också att, i mån av utrymme, 
försöka visa mer av bygdens bildskatt, både 
från förr och nu som berättar något om våra 
innevånare och historia. Intresset är stort och 
bilderna många! Det pågår också spännande 
initiativ och samtal om bygdeutveckling, vil-
ket vi kommer att följa upp.

Det rikhaltiga och intressanta historiska ma-
terial som våra ordinarie skribenter håller oss 
med kommer vi att fortsätta med men söker 
också andra som har något att berätta om 
gamla tider eller det som hände alldeles nyss! 
Hör av er!

I övrigt önskar vi er här på redaktionen en god 
och fridsam jul, samt ett gott nytt år. Vi åter-
kommer snart med ett nytt nummer av fyra 
inplanerade under 2016.

Hälsningar från redaktören

REDAKTÖREN HAR ORDET…

Lidentidningen
c/o Terra Husbyggnadsteknik AB
Järkvissle 204, 860 41  Liden
tel 0692-211 01 
e-post: lidentidningen@telia.com
Ansvarig utgivare: Anders Högström
Layout: Eva-Rut Lindberg
Tryckeri: Accidens i Sundsvall
Omslagsbild: Utsikt från Vättaberget, foto
Arne Johansson

Manusstopp Utgivning
Nr 1 15 februari Vecka 12

Nr 2 16 maj Vecka 25

Nr 3 15 augusti Vecka 38

Nr 4 17 oktober Vecka 47

Utgivningsplan 2016

Annonspriser 2016

Format, mått i mm Moms
exkl inkl 

Baksida, 148 x 210, stående 2 167 2 709
1/9 sida, 43 x 59, stående 262 327
2/9 sida, 86 x 59, stående 502 627
1/3 sida, 130 x 59, liggande 622 777
1/2 sida, 130 x 91, liggande 872 1 090
1/1 sida, 130 x 184, stående 1 705 2 131

Vill du prenumerera? 

Sätt då in årskostnaden 200 kr på 
plusgiro 195 35 99-6. Uppge namn 
och adress så kommer tidningen 

med posten.
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Nya vindar blåser i Liden vilket också ger 
avtryck i Lidentidningen. Den här sidan har 
tidigare varit reserverad för föreningsnytt, 
vilket den även fortsättningsvis kommer att 
vara. Detta i form av ett kalendarium som ger 
lite bättre översikt över vad som händer i byg-
den. Här får varje förening publicera högst 
fem rader och texterna ska vara oss tillhanda 
vid manusstoppet för respektive nummer. I 

övrigt hänvisar vi till annonser enligt priserna 
i tariffen på föregående sida. 

RIKSSPELMAN

ERIK GERDIN
JÄRKVISSLE

Ny CD på gång med låtar spelade av
Riksspelman Susan Reistad, fiol, 

och Bertil Westlund, gitarr.
Info: Arne Johansson, 

070 – 350 45 61.

Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
28/11 JULMARKNAD 14-18 Lidens centrum Marknadsgruppen
11/12 Lilla Julafton 15.00 Oxsjögården PRO. Meddtag julklapp à 50 kr.
13/12 Grötfest 15.00 Skansborg Järkvissle Folkets hus

10/1 Dans med Finezze 18-21 Häreborg Häreborg Indal.
15/1 Klart Sämsta showen 19.00 Skansborg, Järkvissle Se separat annons.
21/1 Dans med Junix 18-21 Häreborg Häreborg Indal.
24/1 Bygdeutveckling 16-18 Skansborg, Järkvissle Se artikel
30/1 Knyldagen 12-14 Knylen Trollrikets skoterklubb

Mat och kaffe serveras.
7/2 Dans med Sandins 18-21 Häreborg Häreborg Indal.
9/2 Fettisdagsspark 18.30 Björnrinken Liden Indals-Lidens SK, se separat annons

20/2 Familjedag 12-14 Nertomttjärn i Västanå Trollrikets skoterklubb.
Något för magen och kaffe serveras.

21/2 Dans m Micke Algrens 18-21 Häreborg Häreborg Indal.
26/2 Östen med Resten 19.00 Häreborg Häreborg Indal – se separat annons.

5/3 Kåtans dag 12-14 Gussjön Trollrikets skoterklubb. Mat och kaffe.
9/7 Musik i Liden Lidenbygden Musik i Liden pågår t o m 24/7

24/7 Hembygdens dag Vättaberget Se kommande programblad

Se kommande affischer om Trollrikets skoterklubbs aktiviteter. För info; Lillian Ulander  070-690 93 95

Kalendarium Kalendarium 

Stort TACK till alla er som med 
ideella krafter jobbat i Järkvissle 

Trollby sommaren 2015

Jag vill tacka alla mina resenärer
stora och små

för de här 25 åren som jag varit 
verksam inom taxi branschen.

Tackar även Lidens skola och Lidens 
Hälsocentral för gott samarbete. 

Tack från Lillians Taxi i Västanå.

TACK
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Etableringen år 1915
Handelsbanken i Liden grundades 1915 
av dåvarande Stockholms Handelsbank 
(föregångare till Svenska Handelsbanken). 
Etableringen var uppenbarligen en del av 
bankens expansion i Norrland. År 1915 öpp-
nade Stockholms Handelsbank fyra nya kon-
tor i orter längs Indalsälven. Förutom Liden 
tillkom Bispgården, Hammarstrand och Stu-
gun. Handelsbankens kontor var det första 
bankkontoret någonsin i Liden.

Bankverksamheten 
Kontoret i Liden hade de första åren verksam-
het för inlåning. Utlåningsverksamhet tycks 
inte ha bedrivits från kontoret. På 1920-talet 
bedrev dock Lidenkontoret fullständig in- 

och utlåningsrörelse. På 1950-talet ökade 
kontorets intäkter delvis tack vara den ut-
byggda vattenkraften på orten (Bergeforsens 
Kraft AB och Vattenfallsstyrelsen).

Banklokalerna 
Lidenkontoret flyttade under 1915 in i förhyr-
da lokaler i fastigheten med nuvarande adress 
Lidenvägen 74. Ungefär samtidigt hade det 
nyetablerade apoteket i Liden hyrt lokaler i ett 
gårdshus, i vinkel mot allmänna landsvägen, i 
fastigheten med adress Lidenvägen 71. Redan 
efter två år bytte banken och apoteket lokaler 
med varandra. I inte mindre än 43 år, fram till 
1960, huserade banken i nämnda lokal. Huset 
är i dag rivet. Efter sammanslagning av Lidens 
landskommun med Indals landskommun och 

HANDELSBANKEN I LIDEN 100 ÅR

Banklokalen på Lidenvägen 71. Bakom disken står den dåvarande kontorschefen Jonas 
Åström. Sittande i bakgrunden är den blivande kontorschefen Lars Åström. Foto (troligen efter 
1925, elbelysning är installerad) från Handelsbankens arkiv och Centrum för näringslivshistoria.
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Holms landskommun bildades Indal-Lidens 
landskommun den 1 januari 1952. Önskemål 
om en modernisering av Liden resulterade 
bl.a. i en central byggnation. Handelsbanken 
var intresserad av en flytt och Hakonbolaget 
(nuvarande ICA) av en ny etablering. Byg-
gnadsfirman Anders Diös AB fick uppdraget 
av Bostadrättsföreningen Liden att uppföra 
byggnadskomplext, som även skulle innehålla 
bostäder. Den 1 juli 1960 kunde banken fly-
tta in i sina nuvarande lokaler.

Bankpersonalen 
Det har funnits 10 chefer för bankkontoret i 
Liden under de gångna 100 åren. Under det 
första halvseklet var omsättningen av chefer 
mycket låg. Många kontorschefer / kontors-
föreståndare / kamrerare tjänstgjorde i decen-
nier. I något fall i hela tre decennier. Även 

bland övriga banktjänstemän har anställning-
slojaliteten varit hög.

SVENSKA HANDELSBANKEN

ÖPPET HUS
I anslutning till Lidens Julmarknad håller 

Handelsbanken i Liden ÖPPET HUS,
lördagen den 28 november 2015 

kl. 14.00 – 18.00. 
Välkommen in på kaffe & 100-årstårta.  

Svenska Handelsbanken AB (ofta benämnd 
Handelsbanken) är en av de största bankerna 
i Norden och är en universalbank. 

Stockholms Handelsbank, föregångare till 
Svenska Handelsbanken AB, öppnade som 
aktiebank den 1 juli 1871. År 1919 ändrades 
bankens namn till Svenska Handelsbanken 
AB. Banken har 11 692 anställda (december 
2014).

Arne Johansson

Handelsbankens 
Lidenkontor hyrde 
lokal i denna fastighet 
under åren 1917 – 
1960. Byggnaden, 
som låg på nuvarande 
adressen Lidenvägen 
71, är numera riven. 
Foto (troligen 1930-tal) 
från Handelsbankens 
arkiv och Centrum för 
näringslivshistoria.

Logotyp för 
Stockholms 
Handelsbank, 
som var före-
gångaren till 
Svenska Han-
delsbanken.
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Tankar från roten: Flyttfåglar eller stannfåglar i glesbygden?
Konstnär Lars Gustafsson
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Föreningen Indalsleden
Den ideella föreningen Indalsleden grundades 
1963 av makarna Ingrid och Holger Lidgren, 
dåvarande ägare av Utsiktens Turistgård. Fören-
ingens målsättning är att utveckla Indalsleden 
till ett betydande resmål för besökare från hela 
världen.

Föreningen trycker årligen upp 20 000 broschy-
rer som sprids längs leden. Leden sträcker sig 
från Östersjön till Atlanten via Bergeforsen i öst 
och Trondheim i väst. Brochyrerna sprids också 
längs E4:an från Örnsköldsvik i norr ner till 
Älvkarleby i söder samt ett antal som också dist-
ribueras i Stockholm samt kan laddas ned från 
föreningens hemsida. Broschyren tas fram med 
hjälp av intäkter från annonser, enskilda perso-
ner, familjer eller företag som är medlemmar.

Föreningen driver bland annat ett röjningspro-
jekt längs älvdalens norra sida och arbetar för att 
vara en alternativ väg från Sundsvall till Öster-
sund. Nu önskar man ett ökat samarbete med 
föreningar i byarna längs älven och efterlyser en 
person från varje by som kan representera de för-
eningar och företag som verkar där.

Diskussionsgrupper
Efter Föreningen Indalsledens presentation ge-
nomfördes diskussioner i tre mindre grupper 
utifrån de aktiviteter som lyfts fram vid tidigare 
möten. I första gruppen pratade man om vilka 
insatser som kan göras för att utveckla Indalsle-
den. Röjning av sly längs 86:an och 87:an så att 
älven blir synlig sågs som en prioriterad fråga. Ett 
sätt att lyfta fram behovet av röjning är att jämfö-

ra bilder från förr, när landskapet var öppet mot 
älven, med nytagna fotografier. Förhoppningen 
är att finansiering kan ske via Leader och/eller 
Bygdemedel.

I den andra gruppen fördes diskussioner om 
vilka uppleverlser dagens lidenbesökare kan tän-
kas önska sig. Två grupper utkristalliserade sig; 
dels de som har behov av lugn, ro och  tystnad 
med natur- och vildmarkspplevelse, dels de som 
önskar action i form av äventyr såsom att cykla 
mountinbike, klättra i berg och delta i forsfärder. 
En tänkbar kombination av dessa kan vara Äl-
vens dag, ett evenemang med olika upplevelser 
kring Indalsälven.

Den tredje gruppen inriktade sig på ungdomar-
nas behov i Liden. Inga skolungdomar deltog 
men gruppen kom fram till att det saknas sam-
lingsgård för dem sedan Bystugan försvunnit. 
Det vore lämpligt med någon form av fritidsgård 
i Liden dit de kan gå efter skolan. Önskvärt vore 
också en allaktivitetsplan där ungdomarna kan 
spela fotboll och basket under sommarhalvåret 
och åka skridskor vintertid. Även kyrkan skulle 
kunna göra en insats.

Nästa möte planeras söndagen den 24 januari 
2016, kl 16.00 i Skansborg, Järkvissle Fokets 
hus. Kontakta gärna Kristina om du har utveck-
lingsbara idéer via mail kristina@radberg.com 
eller telefon 0708-15 11 29, eller  Eva-Rut Lind-
berg, via mail lidentidningen@telia.com, eller 
kom till  mötet om du kan!

Eva-Rut Lindberg & Kristina Sillerström Rådberg 

NU UTVECKLAR VI BYGDEN!

Under hösten har två möten ägt rum i Järkvissle Folkets hus, Skansborg, 
med ett 20-tal besökare vid båda tillfällena. Söndagen den 18 oktober bjöds 
Föreningen Indalsleden in för att berätta hur de arbetade. På plats var ordfö-
randen Nils-Erik ”Bodanisse” Eriksson och styrelseledmöterna Cina Eriks-
son, Jenny Melin och Eva Wiklund.
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Lidens marknad återupptogs 2012 och jul-
marknaden 2013 av nya aktörer efter att ha 
legat nere några år. För en glesbygd som Liden 
behövs det att det händer något på byn. Det 
kommer cirka 1 000 besökare till markanden 
och den är väldigt uppskattat. Antalet knallar 
varierar mellan 30 - 40 och de är nöjda med 
försäljningen. Varje år fångar vi upp synpunk-
ter från dem genom en enkät, allt för att bli 
bättre - är knallarna nöjda så är det de bästa 
budbärarna till eventuella nya knallar. Viktigt 
är också att nya besökare upptäcker vår vackra 
indalsled, men då måste det också vara något 
som drar som exempelvis Lidens marknad.

Vi är en liten grupp på fyra personer som 

LIDENS MARKNAD

organiserar detta och vi skulle behöva hjälp 
med att få ut skyltning om marknaden efter 
väg 86 så att vi får fler besökare och knallar. Är 
någon intresserad av att hjälpa till med detta 
kan ni höra av er till Marknadsgruppen, Lotta 
Evrung, på tel: 070-653 55 99 eller e-post: 
ann-charlotte.evrung@sundsvall.se.

Lotta Evrung

Foto: Anders Högström

Bli medlem! 

Föreningen Indalsleden 
- för Sveriges vackraste 

turistled

Tack för ditt stöd!

Enskild: 75 kr 
Familj: 100 kr 
Företag: 250 kr

Bankgiro: 340-7293

www.indalsleden.se

Vi sätter Indalsleden på kartan och 
producerar broschyren Indalsleden

JULMARKNAD
Lidens centrum

Lördagen den 28 november kl 14 - 18

Knallar - kakbuffé - tunnbröd - lotterier
Kl 15 delar tomten ut godispåsar till 

alla barn
Julmusik i kyrkan 14.00 - 14.30

VÄLKOMNA!  Info 072-543 07 77

STORT TACK 
till alla företagare och privatperso-
ner som skänkt vinster och pengar 

till vårt stora företagarlotteri.
TACK också till alla som köpt lotter.

Styrelsen
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Husåsvägen 14Husåsvägen 14

Helena 070-610 64 37Helena 070-610 64 37

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning
Jag finns också i Bispgården, Indal och Kälarne

Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för POST
Pelle, Carola, Pelle, Carola, 

Gun, Jannice och AnnieGun, Jannice och Annie

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.30

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Övriga tjänster:
LayOut

Hemsidor - Reportage foto
Brochyrer - reklam 

korrektur
0692-211 01

www.terrahus.se
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Vinter i sportklubben

Medlemsavgift: 75 för enskild, 200 för familj
bankgiro ilsk, 5219-4974

www.facebook.com/indalslidenssk www.laget.se

BAMSEGYMPA 
för barn 4 - 8 år

torsdagar 18.30 - 19.15
Lidens skola

Ledare: Marielle & Anna

INNEBANDY
fredagar 18.00 - 20.00

Lidens skola
Ledare: Håkan Lorentzon

VUXENGYMPA 
söndagar 18.30 - 19.30

Lidens skola
Ledare: Marielle

FETTISDAGSSPARK 
Lag tävling & individuell 

barnsparktävling
Björnrinken Liden

9 februari. Start 18.30

BARNSKIDSKOLA 
Se kommande 
annonsering

SKRIDSKOSKOLA 
Se kommande 
annonsering
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Småstadsliv presenterar:

Klart Sämsta showen!

Skansborg Järkvissle

Fredagen den 15 jan kl.19.00

Biljettpris 320 kr

Förköp: Ica Liden, Sune Fryklund B-gården 

Biljettsläpp 1 dec. Begränsat antal platser

Försäljning av varmkorv, kaffe, läsk

Årets julklapp!
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Bertil Sjöberg, distriktsläkaren på Lidens Hälso-
central, är Nestorn i Lidens läkarkår genom alla 
tider. Onsdagen den 30 september 2015 gick 
han som 75-åring i pension efter 45 års tjänst-
göring i Liden! 

Det var den 5 oktober 1970 som Bertil startade 
som vikarierande distriktsläkare i den nuvarande 
läkarvillan (byggd 1915), som då även inhyste 
läkarmottagningen 
(idag Eternellbo-
den). År 1983 flyt-
tade verksamheten 
till nuvarande Häl-
socentralen i Liden. 
Generationer av 

LIDENS LÄKARLEGENDAR LÄMNAR 
LANDSTINGSLIVET

Liden-, Holm- och Indalsbor m.fl. har passerat 
framför Bertils granskande ögon och fått hjälp 
med alla möjliga åkommor. 

Hur orkar man ta emot ca 1.500 patienter per år 
i 40 år? Grovt räknat blir det 70.000 patienter! 
Bertils svar är kort och enkelt: Trivseln på jobbet! 

De stora folkhälsoförändringarna under Bertils 
tid är i sammandrag att: antalet diabetiker har 
ökat, kroppsvikten har ökat hos många och rök-
ningen har minskat generellt (oklart hur det är 
med snusandet).

Jag träffade Bertil dagen efter pensioneringen i 
samband med en katastrofövning i Liden. Han 
kan inte slita sig från den arrangerade bilolyckan 
vid Hälsocentralen, men idag utan stetoskop och 
bara med sin lilla kompaktkamera i handen.

Tack Bertil för en ofattbar insats för Lidenbyg-
den! Kollegor jobbar vidare.

Arne Johansson

Bertil Sjöberg 
som ung 
provinsial-
läkare i Liden, 
juli 1975. 
Foto: Maria 
Pachaly.

Bertil Sjöberg, 
dagen efter pen-
sioneringen den 
30 september 
2015, som enbart 
åskådare vid en 
katastrofövning i 
Liden. Foto: Arne 
Johansson. 
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I stafettläkarnas tidevarv har Lidens Hälsocen-
tral glädjen att hälsa det äkta läkarparet Gud-
mundson, boende i Sundsvallstrakten, väl-
kommen till permanenta anställningar i Liden.

Ann-Sofie Gudmundson, 33 år, är född och 
uppvuxen i Haparanda. Hon har studerat i 
Umeå och har arbetat i Luleå och på Granlo 
Hälsocentral. Ann-Sofie, som några säkert 
redan har träffat, började i Liden i november 
2014.

Johan Gudmundson, 38 år, är från Umeå, men 
har vuxit upp i Jämtland. Han har också stude-
rat i Umeå och har arbetat i Växjö och Örebro. 
Johan jobbar halvtid i Liden sedan den 1 ok-
tober 2015 och den resterande halvtiden på en 
vårdcentral i Sundsvall.

Arne Johansson

ÄKTA LÄKARPAR I LIDEN

Häreborg Indal

 10/1 Finezze
 24/1 Junix
 7/2 Sandins
 21/2 Micke Algrens
 6/3 Mickes
 20/3 Jenny Salens
 3/4 Claes Lövgrens
 17/4 Thor Görans

Danser våren 2016

Alltid kl 18.00 - 21.30
2,5 mil från Sundsvall

Reservation för ändringar 
www.hareborg.se

Östen med Resten
26 februari 2016 Kl 19.00

Entré 300:-inklusive kaffe & smörgås

Biljetter släpps 1 december
Finns på Tempo Indal samt hos

Eskil 060-92 404 och Ulf 060-92 490
(Endast kontanta och jämna pengar)

Julklappstips

Läkarparet Ann-Sofie och Johan Gudmund-
son på Lidens Hälsocentral. 
Foto: Arne Johansson.
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Under hösten har Wärdhuset i Liden 
sålts efter att ha varit till salu under 
flera år. De nya ägarna byter verk-
samhet och huset kommer nu att 
tjäna som flyktingförläggning. 

Efter att under drygt tre år ha försökt att sälja 
Wärdshuset Liden har förre ägaren, Anders 
Stenström, hittat en köpare. 
-Vi har försökt sälja under en längre tid och 
en del köpare har visat intresse, men ingen har 
velat genomföra det, säger Anders och fortsät-
ter: - Det här ger vår familj en möjlighet till 
ett familjeliv och det är viktigt för oss. Anders 
fru och barn bor sedan ett antal år i Uppsala.

- Min fru har inte någon bakgrund i restau-
rangbranschen, vilket ju jag har. Det var svårt 

WÄRDSHUSET LIDEN BLIR FLYKTINGFÖRLÄGGNING 
– ETT NYTT KAPITEL I LIDENS HISTORIA

för henne att acceptera att bo på sin arbets-
plats, vilket driften av hotellet innebar, så för 
henne och barnen gick flyttlasset för flera år 
sedan.
 -Och vem vill inte leva med sin familj, fort-
sätter han.
Underlaget för att driva värdshuset sviktar vil-
ket i längden gjorde det svårsålt.
 -Dessutom tappar man sugen lite grann så 
då går det ännu sämre. Det blir en ond cirkel.
-Nu dök den här chansen upp, vilket gör det 
möjligt att påbörja en annan tillvaro i Upp-
sala. Det ser jag fram emot säger Anders.
-Jag jobbar kvar ett lite tag till eftersom jag 
kan huset, men snart kommer även mitt flytt-
lass att gå, fortsätter han. Jag hoppas kunna 
hålla kontakt med bygden ändå för den gillar 
jag verkligen, avslutar Anders Stenström.

Anders Högström
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I slutet av oktober såldes Värdshu-
set Liden. Vilka är de nya ägarna?

Anders Woungerecht, 44, och Jessica Sand-
gren, 25, äger tillsammans ett fastighetsföre-
tag som heter Elit Nordic Trading AB, och 
som drivit ett asylboende på Åstön utanför 
Sundsvall till de boende och Migrationsver-
kets belåtenhet. Anders och Jessica fick en 
förfrågan om de kunde starta ytterligare ett 
boende i Sundsvalls kommun. Det visade sig 
att värdshuset i Liden passade mycket bra då 
det är både välskött och trevligt.
Med hjälp från ett investmentbolag kunde 
fastigheten köpas och efter smärre ombygg-
nader är den redo att ta emot asylsökande.
-Vi är entreprenörer med hjärta och då Mig-
rationsverket frågade oss ville vi hjälpa till, sä-
ger  Anders Woungerecht. Migrationsverket 
får ju sitt uppdrag från regeringen och antalet 

NYA ÄGARE TILL WÄRDSHUSET LIDEN

flyktingar har ökat lavinartat.
-Avtalet med Migrationsverket gäller bara 
fram till 31 januari 2016, berättar Anders 
vidare, men det kommer förmodligen att 
förlängas åtminstone ett år framåt. Vad som 
sedan händer vet vi inte men troligen kom-
mer behovet att finnas under längre tid än så.
-Om man fick önska något av bygden så vore 
det att de boende fick lite hjälp med integra-
tionen. Det är mycket nytt att delta i. Lite 
vanlig snöskottning till exempel, säger Anders 
och ler, -De flesta har nog aldrig sett snö!
De asylsökande får tre mål mat om dagen, 
tak över huvudet och en påse med lakan och 
hygienartiklar. När detta skrivs bor det 53 
flyktingar på värdshuset. Strömmen av asyl-
sökande har under det gångna halvåret ökat 
från 800 i veckan till över nio tusen, vilket 
ställer stora krav på mottagandet.

Anders Högström

 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Lidenvägen 118, 070-3439750, par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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Vi finns på facebook.com
liden.macken

Bilverkstad - däckförsäljning
Uthyrning av släpvagnar
Biltvätt - rekonditionering

Fiskekortsförsäljning - gasol

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör  10-16, 
Sön 11-16Liden, tel 0692-100 16

Macken mitt i byn
Automatstation

Även ombud för

Ta en fika när du besöker oss!

Vi söker en ansvarsfull 
bilmek med flerårig vana
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Bakgrund
Tanken med övningen var att få mer kunskap 
om olika roller vid en eventuell olycka samt 
se hur upprättade katastrofplaner fungerar i 
praktiken. För att få ett mer autentiskt för-
lopp inbjöds årskurs 7 i Lidens skola som 
”markörer”, att spela skadade. Realismen i 
övningen förstärktes genom de två krockade 
fordonen och de mycket otäckt skadesmin-
kade passagerarna.

Glesbygden är mer utsatt och här finns ofta 
hjälpen längre bort. Det är därför viktigt att 

så många som möjligt har kunskaper om vad 
man kan göra i väntan på ambulans. Ka-
tastrofövningen övervakades av Ann-Louis 
Wikholm samt Mats Jonsson från Landsting-
ets samordnare för katastrofberedskap. 

Scenario
En bil med fyra personer (mamma, pappa och 
två små barn) var på väg hem efter en fiske-
tur i skogen en solig fredageftermiddag vid 
16-tiden. Samtidigt packade Kurt, 25 år, in 
alla sina kompisar i sin nya bil för att visa hur 
fort den kunde gå. De befann sig i hans stuga 

KATASTROFÖVNING I LIDEN

Torsdagen den 1 oktober 2015 hölls en katastrofövning i närheten av Lidens 
Hälsocentral. Medverkande vid katastrofövningen var Lidens Hälsocentral, 
Räddningstjänsten i Liden och Elever från Lidens skola årskurs 7. Initiativta-
gare och samordnare var Hälsocentralen via distriktssköterskan Catharina 
Backlund. 

Den fingerade olycksplatsen intill Hälsocentralen i Liden. I bakgrunden några av eleverna i 
årskurs 7.
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långt ifrån bebyggelse och de hade redan firat 
fredag med fem starköl. 

Mitt i en kurva tappade Kurt kontrollen över 
bilen och sladdade rakt över i mötande kör-
fält. Exakt där kom familjen på väg hem. Ka-
tastrofen var oundviklig. 

Anna-Klara som precis varit och plockat 

svamp tillsammans med sina goda vän-
ner hörde smällen. De ringde panikartat till 
112…

Text & Foto Arne Johansson

PS. Övningens observatörer var mycket nöjda 
med resultatet och rekommenderade liknan-
de övningar regelbundet. DS.

Observatör Ann-Louis Wikholm 
tillhör Landstingets samordnare 
för katastrofberedskap.

Skoleleven Nathalie Östlund spelade skadad. Magnus 
Abrahamsson och Lotta Jansson från Räddningstjänsten 
överblickade skadeläget.

Ett av olycksoffren, spelad av skoleleven Amelia Gus-
tafsson, blev professionellt omhändertagen av sjuk-
vårdspersonalen: Therese Eriksson, Ann-Sofie Gudmun-
son och Lena Olsson.
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En allvarligt skadad, spelad av Rebecca Björkholm, behandlades av distriktssköterskan 
Margareta Sandström på Hälsocentralen. Observatör Mats Jonsson från Landstingets 
samordnare för katastrofberedskap övervakade.

Lidens nye läkare Johan Gud-
mundson blev redan på första 
tjänstgöringsdagen engagerad i 
katastrofövningen. Distriktsskö-
terskan Anneli Sundin bistod 
den skadade, som spelades av 
skoleleven Gabriel Landin.
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Lidens första bank var inrymd, i den nu nedbrunna byggnaden, under åren 1915 – 1917. 
”Lidenbanken” var en filial under Stockholms Handelsbank (föregångaren till Svenska Han-
delsbanken). Fr.o.m. år 1917 och i 66 år (!) fanns här Lidens Apotek (adress Lidenvägen 74). 
År 1983 flyttades apoteket till den nya vårdcentralen. Den legendariska apoteksbyggnaden 
övergick därefter  till att vara renodlad privatbostad och sedermera ett välkänt giljotinmuseum. 
Apoteket i Liden och Handelsbanken i Liden 100-årsjubilerar under år 2015. 

Arne Johansson

BRANDEN I LIDEN

Under allhelgonadagen, lördagen den sista oktober, brann ett av Lidens his-
toriska byggnader ner till grunden. Branden utbröt vid 17-tiden och bekäm-
pades av brandkårer från Liden, Sundsvall, Timrå, och Njurunda.

Foto: Lidens Hembygdsförening

Foto: Eva-Rut Lindberg Foto: Anders Högström

Foto Tore Löfvenius
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Niclas 073-044 79 42 
Lasse 070-647 15 07
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Diskutera

AVVERKNING

med din virkes-
köpare!

du
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BERNT LINDSTRÖM
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND
bernt.lindstrom@galloskog.se
Tfn: 0693-180 23

köpare!

du
pl

ic
er

a.
nu

100-ÅRIGT SPARANDE
MED GOD AVKASTNING

GÄLLÖ SKOG RÅDER DIG TILL RÄTT AVVERKNING

PER NYBERG
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

per.nyberg@galloskog.se
Tfn: 0693-180 19
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Fader Johan Nilsson (1888 -1972) 
hade inte mycket  till övers för ny-
modigheter som inte bara i sig själ-
va kostade pengar, utan även drog 
ström som naturligtvis skulle betalas. 
Men han hade mycket roligt åt sin yn-
gre bror, ”n´Valfrid”, som hade ”koste på sig” 
en TV. Lite försmädligt sa Johan att Valfrid 
tillbringade sin dag ”gloende på testbilden”. 
  
Men så, julen 1960, vändes världen upp och 
ned.....
  
Det hade kommit till min lillasyster Ani-
tas kännedom att i julaftonens TV-pro-
gram ingick en timme med tecknade 
Kalle Anka filmer. Och vi som inte hade 
någon TV-apparat! Men kvinnors list 
övergår ju som bekant mannens för- stånd. 
  
Det hände sig nämligen vid den här tiden att 
elektrikern m.m. Gustaf Edvall i Bispfors, 
han som försåg halva Östjämtland med spisar, 
kylskåp, radio- och även TV-apparater, lånade 

ut en dylik på prov till hugade speku-
lanter under en vecka.....

Och tro det eller inte, vid 13-tiden 
på julafton år 1960 svängde den 

dygnetruntarbetande Edvall upp på 
den nyskottade, rent av nysopade gårdsplanen 
på Högåsen med sin blåa folkvagnsbuss. Så 
här efteråt kan man undra: när hade han själv 
tid att äta sin julgröt? Såg han någonsin Kalle 
Anka filmerna?
  
Gustaf och Johan kände varandra sedan lång-
liga tider. Johan var skolkamrat med Gus-
tafs mamma, Elin, ifrån grannbyn Böle, och 
hade övernattat många gånger i Edvalls hem i 
Järkvissle när han arbetade med att sätta upp 
stolpar och dra ledningar: d.v.s. att elektrifiera 
Sverige.

- Var det här ni ville låna en TV, frågade en 
effektiv Gustaf Edvall, genast när han öppnat 
köksdörren.

KALLE ANKAS JUL

Stora och dignande som bageriers bröddiskar stod nu TV-apparater i de fles-
ta hem under senare delen av 1950-talet. Men inte i vårt...

Järkvissle EkoköttJärkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

Vi har dikor och föder upp kalvar 
till 1 1/2 - 2 års ålder. 

Du kan beställa ungnöt styckat 
och klart, hel, halv, kvart, åttondel.  

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213, 860 41 Liden

0692 – 210 72   070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se
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- Nää, hördes farsans bestämda basröst ifrån 
ett hörn i den nyss till julen uppvärmda salen.

- Joo, pep en flickröst lika bestämt från ett 
annat hörn av salen.

Tycktes inte rösten komma ifrån min syster? 
Vi såg på varann.

Jojomen, hon hade ringt hon och lånat TV:n. 
Och jag funderar än idag, 55 år senare, hade 
vi telefon på Högåsen 1960? Hade hon rent av 
ringt från en lånad telefon i någon granngård?

Och nu veknade fadershjärtat, särskilt när det 
stod klart att det endast handlade om ett lån, 
och att Gustaf - därtill kostnadsfritt - skulle 
hämta tillbaka TV:n efter en vecka som i det 
här fallet även inkluderade nyåret.....

Nu blev det fart. Gustaf vadade ut i djupsnön 
med ringlande kabel efter sig och gillrade 
upp en antenn vid salsfönstret. Och snart 
kunde vi alla bänka oss framför Consertonap-
paraten och se Kalle Anka. I svartvitt givetvis! 
  
Det åts julmat och mor Greta diskade efteråt 
och faster Brita ägnade sig åt att ”stille kräka”, 
ge korna hö. Sedan vidtog mjölkning och dä-

refter kom tomten. Julaftonen blev en i raden 
av alla andra och som traditionen bjöd – föru-
tom det här med Kalle Anka förstås.

Hur det gick med TV-apparaten? Det gick 
som Edvall - och syster Anita -  naturligtvis 
räknat med. Den blev kvar på sin plats. Nu 
kunde bröderna Nilsson, Johan och Val-
frid, sitta i var sitt hem och titta på samma 
”testbild”.

På samma plats i salen (fast nu heter 
det  vardagsrum) i samma gård på Högåsen 
finns också nu en TV, fast mycket, mycket 
plattare och med mycket, mycket större bil-
druta. Och Kalle Anka och hans vänner har 
numera fått färg.....

 
Sören Nilsson, Bispgården

Apropå Kalle Ankas jul
Vanligen värmdes bara kök och kammare upp i 
den nedre våningen i husen innan TV:n kom till 
våra trakter. Men ett resultat av TV inköpet var 

att även den s.k. salen (som stått oeldad förutom 
vid jul och påsk) måste värmas upp, för där ham-
nade oftast TV apparaten. Det gick åt mera ved, 

eller också som i vårt fall: fotogenkamin inköptes. 
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Familjen Lidberg
Mauritz var född 1899 i Järkvissle by. Hans 
pappa heter Jonas Lidberg f 1840 i Järkviss-
le och hans mamma heter Charlotta Allvar 
f 1857 i Boda. Paret får fyra barn varav två 
avlider i tidig ålder (5 respektive 9 år) och 
Mauritz är yngst i familjen. Jonas har även 
fyra barn i ett tidigare äktenskap med Greta 
Lovisa Westlinder. Jonas blev änkling 1873 
och han gifter sig 1875 med Charlotta.  Mau-
ritz växer upp i Järkvissle och kommer så små-
ningom i kontakt med Adéle Backlund som 
var född 1902 i Västanå. Paret gifter sig och 

1930 föds deras son Rolf som kommer att bli 
en mycket känd konstnär och botaniker. 

IOGT lokalen ”Skansbaneret”
Godtemplarlogen Skansbaneret i Järkvissle 
invigdes i december 1924. Behovet av egna 
föreningslokaler var mycket stort och redan 
1908 insatte logen i bank den första grund-
plåten på 161 kronor. Det kom att ta många 
år innan föreningen kunde påbörja bygget. 
Intresset av att skaffa egna lokaler var myck-
et stort och flertalet av bygdens befolkning 
lämnade gratis virke till husbygget. Bygg-

Mauritz Lidberg  

REVYKUNGEN MAURITZ LIDBERG 

Mauritz var en förebild för Järkvissles ungdomar. Han var godtemplare, 
skogsarbetare, fotograf, konstnär, musiker och revykung. Mauritz var en 
allkonstnär som behärskade det mesta. På fotografiet ovan från 1930, som 
finns i Lidgrens fotoalbum, spelar Mauritz gitarr och Adolf Gerdin cittra.
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mästare Leo Höglin genomförde bygget som 
påbörjades i september 1924 och i december 
samma år skedde invigningen vilket visar på 
mycket stor yrkesskicklighet. IOGT lokaler-
na kom att vara bygdens samlingsplats under 
många år.

Godtemplaren och 
revykungen 

Barbro Ericsson (född Lidgren) berättar sina 
minnen om Mauruitz Lidberg. Barbro är 
född i Järkvissle by och jämngammal med so-
nen Rolf Lidberg och hon var ofta hos famil-
jen under slutet av 30- och början av 40-talet. 

IOGT lokalen var samlingsplats för både unga 
och gamla. Varannan söndag gick vi ungdomar 
på logemöten som leddes av Mauritz, det var 
som regel inga långa förhandlingar utom när 
vi planerade programmet för den obligatoriska 
nyårsvakan. Mautitz hade köpt häften med ko-
miska sketcher och rollerna skulle fördelas rätt-
vist. Den som förra året hade en huvudroll fick i 
år en mindre roll, rättvist skulle det vara. Rollen 
som ”gammel året” var stående år för år, det var 
åldermannen i byn som iklädd vargskinnspäls 
skred ut från scenen när klockan blev 24.00. 
Den mest uppskattade programpunkten var när 
Mauritz kom in på scenen iklädd röd rock och 
röd näsa med gitarren och slog sig ner på en stol 
och sjöng. Visorna var av blandad karaktär. 
Skillingtryck med mera.

Fotografen 
Mauritz hade många strängar på sin lyra, han 
var också duktig fotograf. Han levererade vy-
kort till dåvarande Café Utsikten varje vår och 
många i byn blev fotograferad av honom. Jag 
minns med glädje Mauritz som en rejäl och 
sympatisk person som bidrog mycket till att vi 
ungdomar fick många fina minnen med oss i 
livet. 

Jag har även intervjuat Lars-Olov och Ulla 
Larsson samt Erik Lidberg om deras minnen 
av ”Nyårsvakorna” och om deras medverkan i 
revyerna under -50 och -60 talet. 

Biljetterna till ”Nyårsvakorna” 
var ofta slutsålda

Nyårsrevyerna i Järkvissle var mycket popu-
lära både bland unga och gamla. Biljetterna 
såldes i förväg och det var ofta slutsålt. Mau-
ritz var en duktig ungdomsledare och många 
av Järkvissles ungdomar blev engagerade även 
om de inte medverkade på scenen som artist. 
Affischer och kulisser tillverkades oftast av 
Mauritz och ungdomarna fick hjälpa till att 
färglägga de hemmagjorda kulisserna som var 
av takpapp. Även under själva framförandet 
av revyn så var det många som hjälpte till på 
olika sätt. Lars-Olov var bla med och målade 

Manfred Norén och Mauritz Lidberg i 
revytagen. Mauritz korta jacka var vinröd 
till färgen, och han fick ibland artistnamnet 
”Melpa Per”.
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kulisser, sålde biljett till föreställningarna och 
han var kassör inom logen.
 
I mitten av november påbörjades repetitionen 
inför årets Nyårsvaka. Mauritz var konstnär-
lig ledare, producent, textskrivare av lokala 
händelser, artist och musiker. Rekvisitan i 
form av kläder och material införskaffades 
av skådespelarna själva eller lånades av byns 
”gummor” eller ”gubbar”. Även inköp av 
material förekom efter behov. Inkomsterna 
av biljettförsäljningen täckte alla utgifter och 
eventuellt överskottet gick till IOGT-logen.
Under mitten av 50 talet byggdes Skansborg 

och bygden fick tillgång till nya modärna lo-
kaler anpassade för bla Teater. I Västanå fanns 
också en teatergrupp som spelade revyer och 
de kallade sig för ”Västanå amatörerna”. Under 
slutet av 50-talet flyttades deras verksamhet 
över till Järkvissle och ingick fortsättningsvis 
i de traditionella ”Nyårsvakorna”.  Erik Lid-
berg var en av de drivande krafterna från Väs-
tanå vid den tidpunkten. Erik spelade bland 
annat ”Byxlöse August” tillsammans med 
Ulla Larsson vid Nyårsvakan 1960. ”Malajens 
klagan” var en annan roll som Erik framförde 
vid någon av revyerna. Vid den här tidpunk-
ten reste ensemblen även till andra orter för 
att spela upp sina revyer. Bland annat besökte 
man Västanå, Lidensboda, Lagfors, Ljustorp 
och Gimofors. 6 till 8 föreställningar genom-
fördes varje år. Mauritz avslutade sin karriär 
som ”revykung” under början av 60-talet ef-
ter att varit ansvarig av nyårsvakorna under 
31 år. Mauritz och Adéle flyttade till Indal 
under slutet av 70-talet och där tog han upp 
sin konstnärliga ådra och började måla tavlor 
som han sålde till intresserade köpare. 

 ”Självlärd allkonstnär”
Jag har även lyssnat på ett bandat radiopro-
gram från 1981 där Annika Agebjörn inter-
vjuar Mauritz Lidberg om hans liv. Att han 

Affisch för nyårsrevyn 1960 på Skansborg 
i Järkvissle. Mauritz Lidberg handritade 
samtliga affischer. Entréeavgiften var 
4 kronor för stora och 2 kronor för små. 
Klåfingrig affischtjuv på nyårsdagen var 
Arne Johansson.

Kulissen till 1960 års nyårsrevy på den 
nybyggda Skansborg i Järkvissle skissades 
av Mauritz Lidberg och målades lig-gande 
på scengolvet av flera aktörer. Foto i de-
cember 1960 av Arne Johansson.
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var en självlärd ”allkonstnär” råder det ingen 
tvekan om. Under början av 20-talet köper 
han sin första kamera för 4,50 kr och börjar 
fotografera. Genom att titta på hur en foto-
graf ”nere vid vägen” i Järkvissle by framkallar 
foton börjar han själv att framkalla och kopie-
ra foton efter endast ett besök hos fotografen. 
Han köpte senare en bälgkamera med plåtkas-
sett och började med fotografering av porträtt 
ofta hemma hos den som beställde fotogra-
feringen. Han iordningställde även en ateljé 
i sitt hem och där fotograferade han porträtt 
till pass och körkort. Mauritz var också Bibli-
otekarie under c:a 15 år. Böckerna förvarades 
vid IOGT-logen och det fanns som mest c:a 
2000 böcker i biblioteket (barn-, fakta- och 
skönlitteratur). Det var c:a 100 låntagare 
som nyttjade biblioteket och via anslag från 
bla kommunen kunde inköp av 15 – 20 nya 

böcker ske per år. Utlåningen skedde  var an-
nan söndag i samband med logemöten eller i 
samband med andra träffar på Logen. 

Mauritz var en mycket omtyckt person och 
alla som jag pratat med har bara positiva min-
nen att berätta om honom. Mauritz avled 
1983 och hans hustru Adéle 1989. 

Jag vill tacka alla som berättat sina minnen 
om Mauritz Lidberg. Jag vill också tacka Arne 
Johansson för foton och bildtexter.   

Håkan Backlund Sollefteå     

Slutscenen vid generalrepetitionen av 1960 års nyårsrevy på Skansborg i Järkvissle. Från 
vänster: Sven Höglund, Ulla Larsson, Erik Lidberg (delvis skymd), Gerd Näsman, Sune 
Kilander, Agneta Högström, Alf Palmrot, Ulla Gerdin, Margareta Hektor, Gunilla Kilander 
och revymaestro själv Mauritz Lidberg. Slutsångens avskedsord löd: ”När ni nu går hem 
och lägger er i sängen, hoppas vi ni drömmer om er hjärteskatt, därför slutar vi denna 
refrängen med ett Tack för ikväll och God Natt.” Foto i december 1960 av Arne Johansson.
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BallastmaterialBallastmaterial  
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdeti Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

NCM i samarbete med SVEVIA, 
Vi vänder oss till dig som är 

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg:  070 - 534 00 04

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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Fd Posthuset Liden

060-15 90 40

P L B Bygg AB

God Jul
&

Gott Nytt År

Övriga tjänster:
LayOut

Hemsidor - Reportage foto
Brochyrer - reklam 

korrektur
Lidentidningen@telia.com

Lidentidningen önskar alla
våra läsare en riktigt 

God Jul
och 

 Gott Nytt år 

Foto: Arne Johansson.
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100 år
– det firar vi med tårta!

Lördagen den 28 november har vi öppet hus kl 14–18
i samband med Lidens julmarknad. Då firar vi att
Handelsbanken Liden fyller 100 år och vill gärna att du 
kommer och äter födelsedagstårta med oss på kontoret. 

Varmt välkommen.

Maria Jakobsson
kontorschef

Lidenvägen 96
0692-609 60
handelsbanken.se/liden


