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Unga hembygdsambassadörer
En djupdykning i Indalsälven
Minnen från Järkvissle by

Ur innehållet
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NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...

I södra Sverige står bokstavligen julen för dör-
ren i form av snö och människor har svårt att 
kommas ut. När det här skrivs i början på no-
vember är vi ännu förskonade men man vet ju 
att det kommer. För många av oss komplic-
erar den tillvaron men för andra åter kommer 
den, med all rätt, som ett efterlängtat inslag 
i tillvaron då man kan börja ägna sig åt vin-
teraktiviteter som skid- och snöskoteråkning. 
Än är det för tidigt men tomten står vid stran-
den av Indalsälven och spanar i väntan på ju-
len men det är redan första advent och årets 
sista Lidentidningen.

Snart skriver vi 2017 på våra kvitton och i 
brev och vi är redan igång med planeringen 
för nästkommande nummer.

I detta nummer är det flera inslag från 
olika hembygdsföreningar som bidrar med 
intressanta artiklar samt en hel del från 
Järkvissle. Vår ambition är dock att under 
nästkommande år bredda både bevakning-
sområde och distribution. Det finns mycket 
spännande och intressant att berätta om i om-
rådet kring Indalsälvens dalgång.

Vi hoppas att nästa år blir lika positivt som 
det varit det innevarande. Responsen bland er 
läsare har varit mycket uppmuntrande! Vi vill 
därför så här i adventstid som ju är början till 
slutet för 2016 tacka er alla och samtidigt ön-
ska er en god jul och ett gott nytt år från oss på

Redaktionen
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Här har varje förening möjllighet att publicera högst fem rader. Texterna ska vara oss tillhanda vid 
manusstoppet för respektive nummer. I övrigt hänvisar vi till annonser enligt priserna i tariffen på före-
gående sida. 

Lördagen den 28/1, kl 12.00-14.00. 
Knylstugan på Jerikoberget i Liden. 
Servering av mat och kaffe.  

Lördagen den 18/2, kl 12.00-14.00. 
Nertomttjärn i Västanå samma tider 
Servering av mat och kaffe. 

Lördagen den 4/3, kl 12.00-14.00. 
Trollkåtans dag i Gussjön. 
Servering av mat och kaffe.

I april ordnas det Gudstjänst i Gaphyttan 
i Oxsjö – ett samarbete som ägt rum 
tillsammans i många år med Drakabergets 
skoterklubb!

Varmt välkomna på våra aktiviteter

Se vidare information på vår hemsida  
www.trollriketsskoterklubb.se,  

eller kontakta Lillian 070-690 93 95.

Familjedagar våren 2017Öppettider

Må - Fr  10 - 19
Lö  10 - 16
Sö 12 - 16

Vi är ombud för

Tel 0692 - 100 26

Öppettider under juldagarna

 Julafton 10 - 13
 Juldagen Stängt
 Annandagen 12 - 16

 Nyårsafton 10 - 13
 Nyårsdagen Stängt

 Trettondagsafton 12 - 16
 Trettondagen Stängt

Stort TACK till alla 
er som med ideella 

krafter jobbat i 
Järkvissle Trollby 
sommaren 2016

Kalendarium Kalendarium 

Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
26/11 Julmarknad 14.00 Lidens centrum Lidens hbf / marknadsgruppen
5/12 Lilla Julafton 19.00 Liden * Sillre M O Hem och samhälle

11/12 Julgröt och underhållning 15.00 Skansborg Järkvissle Folkets hus
4/3 En hyllning till Afzelius 18.00 Skansborg Järkvissle Folkets hus

* Info: Lillian Ulander 070 - 690 93 95.

Julklappstips!
Ge bort en prenumeration på

Lidentidningen 

Sätt in 200 kr på 
plusgiro 195 35 99-6. Uppge namn 
och adress till mottagaren och ditt 
eget namn så skickar vi tidningen 

med posten.
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Den 26 augusti åkte klass 8 till Stockholm 
för att representera Medelpads hembygdsför-
bund på Skansen. Sveriges hembygdsförbund 
firade 100 års jubileum.

Under lördagen och söndagen hade vi på oss 
kläder från tidigt 1900 – tal och arbetade i 
grupper för att visa hur man gjorde i skogen 
förr. Vi fick tova, karda, visa skogslekar, leda 
frågeslinga om skogen, bjuda på surström-
mingsklämmor och kolbullar, kärna smör, 
skapa dockor av vedträn, brodera, klyva ved, 
såga och tälja.

Vi träffade kulturministern som blev väldigt 
imponerad av vårt arbete och att så många 
ungdomar var inblandade.

På lördagskvällen fick vi även träffa prinsen 
Carl- Philip och prinsessan Sofia som kommit 

för att överlämna diplomer till olika landskap.
Vi fick mat och dryck, senare på kvällen roade 
vi oss med karusellåkning och pardans för de 
som ville.

Många tyckte nog att det var roligt och chock-
ande att det var ungdomar med exempelvis 
vår busschaufför som inte lät oss kliva på bus-
sen först för han trodde att vi tog fel buss, 
eftersom han inte förväntat sig ungdomar när 
det handlade om hembygdsföreningen.

Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få 
åka till Stockholm representera Medelpads 
hembygdsförening.

En artikel med bilder från Lidens skola klass 8 
genom Lovisa Kilander och Petronella Sehlberg.

UNGA HEMBYGDSAMBASADSSADÖRER

Lidens skola klass 8 har ett projekt med föreningar i bygden. Under förra läsåret 
deltog vi i tävlingen skogens mästare, eftersom vi vann så var detta ett bra fort-
satt samarbete på detta tema. Vi träffade Margaretha och Ove Johansson några 
gånger som gav oss information om vad vi skulle göra. 

Klass 8
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Prins Carl Philip & 
prinsessan Sofia

Kulturministern Alice Bah Kunke, 

Saga Backlund, Gabriel Landin & 

Lovisa Kilander

Gabriel Landin & Eric Ölen sågar med tvåmanssågen

Wilma Stenberg
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År 1963 återupptog föreningen sin verksamhet 
efter ett antal år i träda. Mait Söderberg har berät-
tat att föreningen köpte Skällstagården med 7000 
kvm mark av SCA för 100 kronor. Den är byggd 
på 1850-talet, men har brukats långt dessförinnan. 
Hembygdsföreningen har under gångna år konti-
nuerligt arbetat med byggnadsrenovering samtidigt 
som aktiviteter för bygden genomförts.

År 1976 firades valborgsmässoafton för första gång-
en och är varje år en viktig samlingspunkt för byg-
den. Under trettio år var Karin Jonsson ordförande 
i föreningen, och förde ordförandeklubban med 
säker hand. Hon var full av entusiasm och öppen 
för nya tankar och idéer. Arbetsinsatser krävs alltid 
i en hembygdsförening. Här ett axplock på aktivite-
ter genom åren: toaletter inomhus, inredd ladugård, 
Svenska flaggans dag, ny förstukvist, kakelugnar, 
klädförråd, arkiv för hembygdsforskning, utescen, 
Idas bod, spelmansstämma, smedja efter Carl Jons-

son, Hängsta fäbod och fäbodinventering samt 
musikcafé m.m. Det senaste tillskottet är resningen 
2016 av Mobergsstugan från Höge, avsedd för verk-
samhet riktad till barn.

Gudrun Brännberg, Ordförande 
Indals hembygdsförening

INDALS HEMBYGDSFÖRENING 80 ÅR
Den 13 september 1934 bildades Indals hembygdsförening av en liten grupp personer. 
Ett par år senare uppfördes den första byggnaden på Hallstaberget och 1936 räknas 
som föreningens startpunkt. År 2016 firas därför som föreningens 80-årsjubileum. Hem-
bygdsvård och idrott skulle gå hand i hand och en hoppbacke byggdes och invigdes i 
början på 1940-talet. Traditionen med gökotta på Hallstaberget lever kvar än idag.

Utsikt över Indal från tornet i Indals kyrka. Till höger Solgården (gulfärgat) och i bakgrun-
den Hallstaberget, där allting började. Foto (2013): Arne Johansson.

Indals hembygdsgård, vid 100-årsminnet 
av Stigeskattens upptäckt. Foto (2003): 
Arne Johansson.
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Funderingar började om vad som 
kunde göras för turismen och ett 
offentligt möte hölls den 20 mars 
1956 i Sockenstugan i Liden. För-
slagen var många. En kommitté 
om fem personer från både Indal 
och Liden tillsattes. Med ett löfte 
från kommunalnämndsordföran-
den om ekonomiskt stöd så bil-
dades Lidens Hembygdsförening 
den 15 april 1956. En interims-
styrelse tillsattes och stadgar utar-
betades, som antogs vid det första 
årsmötet den 3 juni 1956. Till 
ordförande valdes Lidens kyrkoherde David 
Oreland.

Under det första verksamhetsåret gjordes den 
första delen av vägen i ordning upp till platån 
vid den nuvarande slalombacken, och fort-

sättningen året därpå. En hembygdsfest hölls 
vid Sillre såg, med ca 800 besökare. Senare 
var hembygdsfesterna på Vättaberget. Andra 
evenemang som startades upp under de första 
åren var valborgsmässofirandet, körkstigen 
och Storskälarennet m.m.

Åmanssons hade skänkt gammelgården i 
Åsen med förbehåll att den skulle flyttas och 
iordningställas till bygdegård. Den övre delen 
av huset byggdes upp på berget och har varit 
hembygdsgård sedan 1959. Uppbyggnad av 
gamla skänkta hus fortsatte under 1970-80 
talen. En bagarstuga (1800-talet), klockar-
gård (1700-talet), smedja (tidigt 1800-tal), 
skogskoja (1927), härbre (1700-tal) och en 
loge sattes upp. 

De huvudsakliga inkomsterna är medlemsav-
gifter, lotterier, enskilda donationer samt vissa 
bidrag. Evenemangen idag är julgransplund-
ring för förskolebarnen, medverkan vid gök-
ottan, hembygdsdag för årskurs åtta där de får 

LIDENS HEMBYGDSFÖRENING 60 ÅR
Allt började egentligen år 1922 med att fem byamän från Åsen byggde den sexkan-
tiga toppstugan högt uppe på Vättaberget. Platsen var ett populärt turistmål långt 
innan vägen upp till toppen byggdes. Bilarna parkerade i Åsenbyn och därefter fick 
man gå upp till toppen.

Sveriges Hembygdsförbunds och Indals 
hembygdsförenings värdegrund:

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande 
samhället. Den skapar broar mellan det 
förgångna, nutiden och framtiden. Hem-
bygdsrörelsen har ett humanistiskt och de-
mokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, 
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturar-
vets skiftande former i tid och rum. Hem-
bygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och 
identitet. Intresset för kulturarvet är driv-
kraften i engagemanget för hembygden. Här 
möts alla generationer.”

Lidens hembygdsgård på Vättaberget en vacker 
höstdag.
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tillverka smör m.fl. aktiviteter, valborgsmäs-
soafton (fram till 2015), nationaldagsfirande, 
dans runt midsommarstången vid gamla kyr-
kan, hembygdsfest och deltagande vid både 
höst-och julmarknaderna. 
 
Det är många som under åren drivit serve-
ringen i hembygdsgården sommartid och 
denna sommar var det undertecknad med 
make som drev den. Många besökare hänförs 
av den mäktiga utsikten. Idag är Vättaberget 
ett välbesökt resmål med handikappanpas-
sade toaletter, servering och en väg med hög 
standard.

Text och bild: Anna-Lena Lindbergsson
Ordförande, Lidens hembygdsförening

Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52

Utsikten från Vättaberget är en av Sveriges mest fotograferade. Lätt att förstå varför.
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FISKARKOJAN VID 
VALLSJÖN

Olof Backlund i Bodacke gav 1905 Pelle 
Salin i uppdrag att bygga en fiskarkoja vid 
lilla Vallsjön. Fiskarkojan blev en blandning 
av jordkula och stuga på ca 7 kvadratmeter. 
Den kom att användas av Olof Backlund och 
hans familj under många år både som fiskar-
koja och fritidshus. Nuvarande ägaren Bert 
Backlund fortsatte att underhålla kojan och 
vid flera tillfällen lånat den lilla stugan till 
andra familjer i Liden. Inredningen består av 
en liten öppen spis, säng, bord och två sto-
lar. Kallkälla finns på tomten. Kojan har fått 
sina törnar under dessa 111 år, men med lite 
kärlek och omvårdnad skulle den klara 100 
år till. varför inte K-märka denna unika lilla 
fiskarkoja? Den tillhör också Lidenbygdens 
historia.

Text och bild: Lars Gustafsson

Husåsvägen 14Husåsvägen 14

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

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården, Indal och Kälarne
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Det är personal från Svenska Tungdykargrup-
pen som under senaste tiden arbetat med att 
montera plåtar som skall fungera som gjutfor-
mar för att förstärka konstruktionen. För när-
varande har arbetet pågått i Hammarforsen 
och underhållet behövs då kraftverket snart är 
hundra år gammalt. I flera år har renoverings-
arbetet pågått och utrustning har förnyats. 
Dykningarna utgör en del av arbetet.

–Meningen är att vi skall delta i restaure-
ringsarbeten över hela Sverige, berättar Jonas 
Bosell som är arbetsledare för dyklaget, –det 
kommer att ske i etapper.

EN DJUPDYKNING I INDALSÄLVEN

Historieintresset kring den lite speciella kutur som älvens dalgång har att bjuda på 
har vi på Lidentidningen länge fördjupat oss i. Men den sista tiden har det dykt upp 
en del personer kring kraftverken som bokstavligt gått till botten och gjort djupdyk-
ningar i älven. Här talar vi om tungdykare som arbetar med renoveringsarbeten på 
Hammarforsens vattenmagasins insida. Det vill vi på redaktionen gärna berätta om 
i vår strävan att bredda läsekretsen.

Jonas Bosell gjorde sin ut-
bildning till tungdykare i 
Australien men det finns 
flera utbildningsvägar att gå, 
bland annat militärt.
–Jag ville göra någonting 
utöver det vanliga berättar 
han vidare, och då blev det 
det här.
–Det är tre dyklag som turas 
om och varje lag består av tre 
man, varv två är dykare och 
det behövs ju någon på land 
också, säger Jonas.
–Dykarna använder så kall-
lade torrdräkter så man blir 
inte blöt, men kallt är det så 
det gäller att ha på sig till-
räckligt med kläder.Var är du?

... här är jag!
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Inne på området råder det fotoförbud men 
efter att ha talat med ansvarig personal får vi, 
genom deras vänliga bemötande, tillstånd att 
ta några bilder. Dock inte varsomhelst efter-
som kraftverk är klassade som skyddsobjekt. 
Så vi får vara lite noga när vi fotograferar inne 
på området.

Man kan undra var de dyker upp härnäst i 
älven!

Text & bild: Anders Högström

F d Posthuset Liden

070-310 55 12

P L B Bygg AB

Kontakta oss för 
information om lediga 
lägenhet eller lokaler

Påklädning. Djupdykaren Josef Eidert 
assisteras av sina arbetskamrater Emil 
Westerlund och Andreas Sondell i 
Svenska Tungdykargruppen.
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Har ni tänkt på en sak. Varför har inte 
alla livsmedelsutgivare samma lim på 
sina glasburkar?

Idag skulle älskade maken (ÄM) plocka 
lingon. Det hade han pratat om i flera dagar, 
men sen lunkade han omkring och muttrade, 
”jaha älgjakt, jaha regn. Får se när det blir av”. 
I morse sov han till strax före tio. Han går 
vanligtvis upp klockan nio noll noll. Funkar 
som en tidsinställd bomb. Jaha men i morse 
blev det helt enkelt sovmorgon, var lite sur 
när han steg upp, mest för att kaffet som 
bryggs klockan 8.30 smakar illa.

”Nu åker jag ut och plockar bär” meddelade 
han. Jag ska koka lingonsylt. ”Ja men du tänk 
på att vi inte har så många burkar kvar” med-
delade jag då, den utomordentligt praktiska 
och förutseende hustrun. Nåväl iväg for han 
och var två timmar senare hemma igen med 
cirka åtta liter härliga röda lingon. Det tog ju 
en stund att rensa men jag återgick till jobbet 
på arbetsrummet.

Tyckte nog att jag hörde ett motorljud och 
mycket riktigt, när jag gick ner för eftermid-
dagskaffet var ÄM borta. En timma senare 
återkom han med ytterligare en hink.

Jaha nu hade vi cirka 15 liter lingon som 
skulle blir sylt och tre burkar. Man är väl inte 
tappad bakom en vagn. Till middagssalladen 
kunde jag tömma ett antal till (varför har man 
alltid konstiga slattar stående?).

Nu kommer vi till problemet. Jag la alla bur-
kar i blöt för att lösa upp etiketten. Sen la-
gade vi middag. Då börjar jag diska burkarna. 
Några burketiketter släpper direkt efter min 
blötläggning, några kräver lite mer gnidande 

och några är FULLKOMLIGT HOPPLÖSA  
att få bort etiketten på. Varför finns det ingen 
lag på hur bra klister producenterna får an-
vända. De betalar ju för att vi ska lämna bur-
karna på återvinningen. Är det inte bättre att 
vi enkelt kan använda dem igen och igen och 
igen? 

Svar önskas till signaturen DISKMAJA.

Hej ”Diskmaja”.

På redaktionen tog vi oss an problemet med 
de svårborttagna burketiketterna och efter lite 
detektivarbete har vi fått reda på följande: Eti-
ketter som inte har vattenlösligt klister kan vär-
mas bort, eventuella klisterrester tas bort med 
matolja. För att kontrollera att detta verkligen 
fungerade hällde vi kokande vatten i en glas-
burk som vi ville få bort papperslappen på. Efter 
en minut var det lätt att dra bort den oönskade 
etiketten. Klisterresterna tog vi sedan enkelt 
bort med lite matolja. Detta tillvägagångssätt 
provade vi också på en tömd sirapsflaska som vi 
använder till dricksvatten när vi gör utflykter, 
och det fungerade utmärkt även där. Efter ett 
antal burkar kände vi oss relativt säkra på att 
metoden fungerar.

Red.

TANKAR VID KÖKSBORDET

Foto: Jonas Bergsten, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=1233144
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Jag hade som pojk längtat efter ett hockey-
spel, alla hade hockeyspel utom jag. Det var 
lite tyst om detta fast jag hade tjatat och tja-
tat. Det hade kommit ut ett nytt spel som 
hette Tumba VM spelet, med runda hörn och 
backarna kunde gå bakom målet. Ett sådant 
ville jag ha. Klapparna samlades under granen 
och dagarna gick och inget stort paket fanns 
där. Jag var lite sur, och surare och surare blev 
jag, tills dagen före julafton. Jag var och stöka-
de och tittade i alla garderober hittade ett 
paket som var förfärligt likt ett hockey-
spel till formen. Då blev jag genast 
på ett strålande humör. Mina 
föräldrar anade nog att jag hit-
tat det gömda paketet.

Det blev julafton och vi firade 
alltid jul hos min morfar och mor-
mor och alla klappar skulle ju bäras dit. 
Men inget stort paket syntes till, nu var det 
kris! Jultomten kom och vi alla stod i fönst-
ren och tittade på den dansande tomten med 
tomtebloss och en ljuslykta ute på den ned-
släckta gårdsplanen. Han kom in och delade 
ut alla julklappar och hälsade alla en god jul 

och skulle till att lämna mig utan att jag fått 
detta stora paket. Då ropade min bror, jo visst 
ja! utbrast han, vi har ju glömt ett paket. Där 
fick jag i alla fall mitt paket till sist.

Jag hörde sen´ att alla hade hört och sett mig 
rota efter paketet och skulle på detta vis ge 
mig en näsbränna om att aldrig tjuvkika och 
vara nyfiken.

Anders Backlund
Frösön/Dacke

EN LITEN JULHISTORIA

En tidig utgåva av HOCKEYSPEL, Tumba 
VM hockey, STIGA, 1950-tal.
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Tiden i skolan var mycket bra 
”1924 var det år jag var 10 år. Våra skoldagar 
voro 3 i veckan. Tisdag, torsdag och lördag var 
småskolans dag, övriga dagar som måndag, ons-
dag och fredag var folkskolans dag. Skolan börja 
kl 9 på morron och sluta kl 3 eftermiddag. 2 ras-
ter förmiddag, 1 tim lunchrast samt en rast efter 
middag. De barn som bodde långt ifrån hade 
mat hemifrån vilken kunde på vintern vara fru-

MINNEN IFRÅN JÄRKVISSLE BY UNDER 
1920 - TALET 

Märta Gerdin har skrivit ett brev till sitt barn-
barn Peter och svarat på ett antal frågor om 
hur det var att växa upp i Järkvissle by un-
der 1920-talet. Brevväxlingen skedde 1986 
och ingick i skolarbetet för Peter. Märta var 
72 år när hon skrev brevet till honom. Märta 
föddes 1914 på ”Storbacken” i Järkvissle by 
och hennes föräldrar hette Hilda (född Jons-
son) och Robert Sundholm ifrån Holm. 1916 
flyttade familjen till Kväcklingen men Märta 

stannade kvar på ”Storbacken” och växte upp hos sin mormor och morfar. Familjen 
fick 7 barn varav ett avled i tidig ålder. Märta blev kvar på ”Storbacken” vid 2 års 
ålder och tills hon var 17 år och i sitt brev skriver hon bland annat ”Då var det att 
klara sej själv”. Märta fortsätter att berätta sina minnen: 

sen särskilt mjölken. Inga skolskjutsar dåliga vä-
gar ifrån byn på andra sidan Indalsälven. 

Året efter konfirmation var en annan skolreform 
då fick vi börja om på skolbänken med 180 tim. 
varje år 1929 och 30. Istället för gymnastik hade 
vi fotboll på rasterna och vår lärare ställde upp 
i flickornas lag medan jag passa målet i grab-
barnas lag. Och en dag var det ganska blåsigt 

Märta Gerdin 72 år Peter Hamrin 12 år

Höbärgning i 
Gräfsta Järkviss-
le by 1926. 
Blenda och 
Manne Jonsson 
samt hästen 
Eskil. Maurits 
Lidbergs hem 
i bakgrunden. 
Familjen Lid-
bergs var granne 
med Jonsson på 
Storbacken 
Foto: Mauritz 
Lidberg



17Lidentidningen 2016-4

när vi hade match då panga jag mitt livs första 
och sista fönsterruta hittills. Den kosta mej 35 
öre tack vara blåsten. Det var en liten ruta på 
skolans tvättstuga ungefär 30x30. Men tiden i 
skolan var mycket bra.” 

Lekar och skidåkning 
”Inne lektes blindbock, ryskaposten, gömma 
nyckel, vi äro musikanter, skära havre, klara 
solen på blåa himlen lyser m. flera. Vilka lekar 
vi roa oss med ute är ungefär samma som nu 
kurragömma, slå sur, sista paret ut, brännboll 
och kom mina lamm. 

Någon idrottsklubb fanns inte då, men vår frö-
ken som hette Anna Lindberg, ordna tävlingar 
ändå för oss. Själv ägde inte jag några skidor, 
hitta några hemmagjorda efter mina morbröder, 
ett av skidorna var föresten 40 cm längre dom 
bruka jag åka på och stavar det var käppar ifrån 
nån hage. Men roligt var det i alla fall.” 

Passagerarna måste hjälpa 
till att skjuta på ekipaget i 

Indalsbackarna

”Du frågar efter färdmedel. Under 20-talet var 
det mest hästskjuts man fick ta sej fram med slä-
de på vintern och hjuldon på sommaren. De som 
hade råd kunde köpa sej cyklar annars fick de 
gå till fots mellan Sundsvall el. Bispgården. På 
sommaren var en tid då det gick båtar så kall-
lade hjulångare mellan Bergeforsen – Liden och 
Forsstrand i Jämtland. Vidare under 20-talets 
början en kombi person och lastbil rulla mellan 
Järkvissle och Sundsvall, ena dagen ner nästa 
dag tillbaka. Då hände det att de åkande fick 
stiga av i Indalsbackarna och skjuta på ekipa-
get samt även bära nån mjölsäck. Annat är det 
nu med styrka och hastighet på bussar och bilar. 
Järnväg fanns inte här i byn. Vår närmaste sta-
tion var i Bispgården och dit är det 2,8 mil.” 

 

Leksaker och Julfirande 
under 20-talet 

”Det fanns leksaker att köpa om man hade råd 
med leksaker. Vidare kunde nån sy en trasdocka 
eller göra en kälke. Vår pappa täljde till hästar 
eller nån gubbe samt barkbåtar. Så var det julfi-
randet det börja med mycket jobb i förväg. Kvast-
ris skulle sökas innan snön kom. Det skulle göras 
kvastar för både uthus och till broar att borsta av 
sej snö innan man klampa iväg in. Och en kvast 
skulle vi barn ta med till skolan. Ljus skulle stö-
pas, då fick jag vara med och då var det granljus 
till mig själv. Julbak av tunnbröd, bullar, pep-
parkakor och småbröd m m. Min mormor hade 
som sed att dela något i matväg till grannar som 
hon viste inte hade en köttbit eller bulle för julen 
och att de skulle få en smakbit. Det var min lott 
att dela ut gåvorna. Julaftons middag bestod av 
lutfisk, skinka m m kaffe med bullar och kakor. 
Mauritz Lidberg (Rolf Lidbergs pappa) hjälpte 
mej med att klä granen, fick även nån fin kula 
till gran av honom. Det är ett fint minne efter 
honom. På julmorron vid 4 tiden gjordes färden 
till ottan i Liden efter häst och släde. Hästarna 
hade bjällerkrans fästade på selen. Och så blev 
det kappkörning, ty bondgubbarna hade täv-
lingslust i sinnet på julmorron. Nån sån tur fick 
inte jag åka med på men det har berättas.” 

 

Märta åker skidor vid Storbacken.
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Radioapparaten kom till byn 
”Min morbror hade radio med högtalare 1926. 
Mormors bror med familj var på besök över 
julen och då var ju radion igång. Svägerskan 
till mormor kunde inte tro att det vi hörde kom 
direkt från Stockholm utan att det var en skiva 
i lådan. Så blev det Vasalopp och då var det 
många bybor som ville lyssna. Året efter, det var 
åter julmorron,78 då skulle det bli otta på lo-
gen Skansbaneret. En farbror ifrån Indal skulle 
demonstrera radio med högtalare och där satt vi 
fulla salen med folk, med öronen på helspänn 
och vänta på klockringning och ottepsalm men 
inget kom, bara ohio, ohio så blev den ottan. 
Medan vi var därinne i lokalen hade därute va-
rit ymnigt snöfall. Vi fick ta oss hem med snö i 
knähöjd. 

Hoppas att du kan läsa vad jag skrivit mina 
ögon kan ibland inte följa raderna. Och så är 
det lite surrigt.

Hälsningar till Din klassfröken och hela klassen. 
Mest till dej från Busmormor”

Märta var gift med Harald Gerdin och familjen 
bodde i närheten av Stig Åströms Handelsbod 
i Järkvissle. Deras dotter Ulla har lånat ut foton 
och brevet till mig och jag vill tacka henne för det. 
Själva har vi blivit ”Klärkebor” och det känns bra 
att åter kunna skriva artiklar i LIDENTIDNINGEN 
/ Håkan Backlund 

Vi säljer bland annat byggvaror, 
trädgård, tvätt & rengöringsmedel, 
papper, hund & kattmat, jord, skor 
& stövlar, färg, vägtrummor, mark & 
dräneringsrör med tillbehör, gasol, 
arbetskläder, djurfoder ...

Välkommen till
Granngården / Team Östlin Bygg AB i Hammarstrand

Öppet: måndag - fredag 7.00 - 17.30
Tel: 0696-161 90

Vi har det mesta för de flesta!

Köp dinJULGRANhos oss! 

Vill du prenumerera på
Lidentidningen? 

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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När Ingrid började i skolan i Järkvissle 1927 
ägde undervisningen rum endast varannan 
dag. Lärarinnan Anna Larsson hade lektio-
ner med årskurs 1 och 2 ena dagen, nästa dag 
med årkurserna 3 till 6. Efter något år anställ-
des ännu en lärare, Torsten Jonsson, och un-
dervisningen kunde nu bedrivas för samtliga 
årskurser alla skoldagar.

Ingrid erinrar att hon som elev inte var så för-
tjust i att läsa historia, däremot var geografi 
ett ämne som lockade. Hon kunde dock inte 
begripa att Verner von Heidenstam, nobel-

pristagare och nationalskald, fortfarande kun-
de vara i livet. Men så stod det i skolboken! 

Ingrid trivdes bra i skolan. Särskilt uppskattade 
hon de utflykter och skolresor som anordna-
des. Vid ett tillfälle fick eleverna resa till lärare 
Jonssons föräldrahem på Alnön. Man fick lära 
sig om odling av grönsaker. En utflykt till hen-
nes fars skogsskifte var kanske inte så exotiskt. 
Men det var spännande att studera gamla gro-
par för björnfångst på Pålberget.

Som hemmansägare blev det mycket arbete 
i skogen för Ingrids far Robert. Alla 
virkestransporter skedde med hjälp av 
hästar. Virket tippades sedan ner i In-
dalsälven för vidare flottning, men inte 
förrän det ”tummats” (uppmätts och 
uppmärkts) enligt konstens alla regler. 
Vid Järkvissle fanns en vattenränna för 
att underlätta transporten av timret ner 
till älven.

Ingrid har särskilt positiva minnen av sin 
farfar, Erik Adolf Gerdin, kallad Erke. 
När hon vid ett tillfälle tillsammans med 
en väninna i hemlighet lånade sin farfars 
spark och råkade ha sönder den, sade 
han aldrig något om saken trots att han 
förmodligen hade förstått vad som hade 
hänt. Han skaffade bara en ny.

INGRID STÅHL MINNS UNGDOMSTIDEN I 
JÄRKVISSLE

Ingrid Ståhl är född och uppvuxen i Järkvissle, som hon lämnade som 22-åring 
1942. Ännu idag har hon dock många minnen från sin uppväxt i det medelpadska 
lantbrukarsamhället under 1920- och 30-talen.

Ingrid växte upp tillsammans med fem syskon som äldsta barnet till Robert Gerdin 
och Zenobia Näsman. Som äldst i syskonskaran var det naturligt att hon redan i 
unga år fick hjälpa till i hemmet med att passa sina mindre syskon, städa och diska, 
rensa ogräs och mjölka kor.

Skolklass fotad vid Järkvissle gamla skola, ett ex-
empel på hur skolklasserna kunde se ut på lands-
bygden. Skolfröken var Anna Larsson. Pojken i 
främre raden, trea från vänster, är Rolf Lidberg. 
Foto: troligen Mauritz Lidberg.
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Men Erke var inte bara en snäll och hjälpsam 
person, han hade också många intressen av al-
lehanda slag. Han sysslade bland annat med 
att dra egenhändigt tillverkade vattenled-
ningar konstruerade av trästockar. Med hjälp 
av dessa kunde vatten transporteras från högt 
belägna källor ner till gårdarna. Hemmavid 
hade Ingrids familj ledningar dragna till ladu-
gård och stall, och på så vis slapp man pumpa 
vatten ur brunnar på sedvanligt vis.

Sin mesta tid spenderade Ingrids farfar i sin 
egen smedja. Där pysslade han med att smida 
medar till kälkar eller laga jordbruksredskap. 
Det dagliga jordbruksarbetet överlåt han dä-
remot helst till andra. Erke var även lite spe-
ciell på annat vis:

-Farfar ansågs ha gåvan att ”stämma blod”, det 
vill säga stilla blodflöden av allvarligare slag. 
Vid ett tillfälle minns jag att en granne till oss 
dök upp därhemma. Det enda ha sa till farfar 
var: ”A Maria blör”. Farfar började då läsa nå-
gon sorts formler eller ramsor. Han läste dem 
dock bara tyst för sig själv, så jag hörde aldrig 
hur de löd.

I sin ungdom var Ingrid engagerad i den lo-
kala IOGT-föreningen, först i ungdomslogen 
Banérvakten, senare i storlogen Skansbaneret. 
Föreningen organiserade bland annat nyårs-
revyer, där den drivande kraften var Mauritz 
Lidberg, far till den senare kände konstnären 
Rolf Lindberg. Ingrid minns bland annat:
-Vid ett tillfälle deltog jag i en sketch där jag 

Den gamla IOGT- logelokalen Skansbaneret i Järkvissle. Byggnaden revs i slutet av 
1950-talet och ersattes på annan plats av nuvarande Skansborg (Järkvissle Folkets Hus). 
Foto: troligen Mauritz Lidberg.
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skulle agera en piga som snubblade på trös-
keln och tappade en kaffebricka. Jag var så 
blyg som barn, och har svårt att begripa hur 
jag vågade uppträda inför publik.

Hon var även med och framförde visor, till 
vilka Mauritz skrivit texter med lokal anknyt-
ning till kända melodier. Ännu idag kan Ing-
rid erinra versen:

Vi kunna tippa som sista mål 
att uppå Stensjö allmänning 

det bliver så också mycket kol 
om det blir rent ifrån hembränning 

om det inte blir någon snö 
eller om IFK rent av ska dö 

om J.B. får sälja sitt hö 
det ska vi ta och tippa

Musiken kan man säga att Ingrid hade i blo-
det. Hennes farbror var dragspelsmusikern 
Fritz Gerdin, som tillsammans med sin kusin 
Erik Gerdin drev det populära kapellet Fritz-
Eriks under 1930-talet. Ett stående inslag i 
det lokala nöjeslivet var de så kallade gubb- 

och kärringbalerna. Terminologin hängde på 
om det var herrarna eller damerna som vid 
tillfället stod som arrangörer.

Julfirandet var lite speciellt i Järkvissle, berät-
tar Ingrid:

-På den tiden hade byn två affärer. I någon av 
dessa köpte man sina julklappar, som fram till 
julafton förvarades i en stor låda. Varje år var 
det sedan någras uppgift att agera jultomte 
och fara runt från hus till hus med julklap-
parna. Byn delades upp i tre områden – yste 
byn, veste byn och Ängom – och varje jul-
tomte fick ansvar för ett av dessa. Jag var själv 
med och tjänstgjorde som jultomte vid två 
tillfällen då jag var i femtonårsåldern. Vid 
varje stopp blev man bjuden på apelsiner eller 
choklad.

Seder och bruk skiljde sig i vissa avseenden 
ganska mycket från dagens, erinrar Ing-
rid. Inte minst gällde detta i samband med 
begravningar:

Ängom i Järkvissle. Idag delvis överdämt. Foto: troligen Mauritz Lidberg.
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-Innan den egentliga begravningen förekom 
något som kallades uttag eller likutbärning. 
Man samlades i det hem där någon avlidit, 
där den döda låg på lit de parade. Uttag av-
rundades med kaffe och söta kakor eller kex. 
Som barn deltog jag vid uttag flera gånger då 
grannar eller bekanta avlidit. När min far-
mor dog 1929 gjorde vi så, liksom även när 
en bror till mig några år senare avled endast 
elva månader gammal. Ännu vid en ålder av 
96 har Ingrid åtskilliga minnen från sitt barn-
doms Järkvissle att berätta. År 1942 lämnade 
hon hembyn för Motala. Hennes farbror Fritz 
hade flyttat dit med sin familj och när det 
väntades påökning i familjen insåg man att 
man behövde hjälp i hushållet. Ingrid ställde 
upp och reste tillsammans med sin farfar med 
tåg till Östergötland. Det som från början var 
planerat som en tillfällig visit blev dock per-
manent. Ingrid skaffade sig eget boende och 
började ta arbeten som sömmerska. Så små-

ningom gifte ho sig och bildade familj i sin 
nya hemstad:

-Jag har aldrig ångrat resan till Motala. Det 
var många i min generation som liksom jag 
lämnade Järkvissle. Det var inte så många av 
dem jag växte upp med som blev kvar.

Peter Igelström

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Handelsbanken Liden

Nytt år - nya sparmål?

Boka tid hos Maria Jakobsson 0692-60962

www.handelsbanken.se/liden
Handelsbanken Direkt 0771-77 88 99

Övriga tjänster:
LayOut

Hemsidor - Reportage foto
Brochyrer - reklam 

korrektur
0692-211 01
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Korv
Bakeoff kaffebröd
Gasol
Däckservice
Självtvätt

Sundsvallsvägen 1, Bispgården
bispgardens.trafikbutik@telia.com

Öppettider

Vardagar 07.00 – 20.00
Lördag 08.00 – 20.00
Söndag 09.00 – 20.00

Närlivs med brett sortiment 

God JulGod Jul
&&

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

SÄLJER 
KROSSPRODUKTER FRÅN 

BALLAST
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 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Lidenvägen 118, 070-3439750, par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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Medlem i blomsterfonden är varje skriven per-
son i Indals församling som under året bidragit 
med en gåva till fonden. Fördelning av medlen 
beslutas av årsmötet. Intäkterna varierar från 
år till år. För de senaste åren är beloppet 13 
600 kr/år. Det stora antalet fonder i Sverige har 
kraftigt ökat konkurrensen om frivilliga medel. 
Det mesta av blomsterfondens arbete sker på 
ideell basis. De administrativa kostnaderna 
uppgår till i snitt 3 800 kr per år.

Trivselträffar
Indals blomsterfond arrangerar åtta gånger 
per år trivselträffar på äldreboendet Solgården 
i Indal. Till en början var det i liten skala med 
dragspelare och kaffekorg på enskilda avdel-
ningar. Idag i samarbete med Solgården, som 
håller med kaffe och lokal, medan blomster-
fonden svarar för hembakat kaffebröd och 
underhållning. Alla som orkar och vill vara 
med samlas i aulan och även anhöriga och 
ortsbor erbjuds delta och får då fika till en 
mindre kostnad. Lidens och Holms bloms-
terfonder har under ett par år sponsrat med 
pengar till underhållningen på Solgården. 
Även personer från deras församlingar är bo-
ende på Solgården. 

Vid oktoberträffen kom närmare 50 personer. 
Bengt Christers Orkester spelade, dvs. Bengt 
Nilsson och Christer Byström, mångåriga 
musiker från Härnösand. Musiken känns 
igen och många sjunger med och klappar tak-

INDALS BLOMSTERFOND

Indals blomsterfond eller mer korrekt Indals församlings blomsterfond skall på ett 
värdigt sätt hedra en avlidens minne. Gåvor samlas i en fond som gagnar kyrkan, 
församlingslivet och kulturella verksamheter inom Indals församling. Alla gåvome-
del går tillbaka till församlingen i någon form. Under årens lopp har Indals blom-
sterfond bidragit med medel till kyrkans och kyrkogårdens utsmyckande. Bland det 
senaste är bordsljusstakar i tenn till sockenstugan, en ljusbärare i smide till min-
neslunden samt ett bårtäcke till kyrkan. Kostnaden för det senare delades mellan 
PRO Indal, församlingen och blomsterfonden.

ten. Minnen väcks till liv. 

Vill du ge en gåva till Indals blomsterfond 
ring Barbro Eckmühl tel. 060-921 91 eller 
070-589 16 56. Blomsterfondens plusgiro 
är 38 98 74 - 9. Ett minnesblad med giva-
rens namn och minnesord överlämnas till 
anhöriga. 

Text och bild: Arne Johansson
Järkvissle

Barbro Eckmühl var arrangör för Trivselträf-
fen i oktober på Solgården.
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Blomsterfondens styrelse 2016

Ordförande Kerstin Olsson
Vice  Annelie Västergren
Sekreterare Birgitta Backlund
Vice   Marianne Vesterlund
Skattmästare Barbro Eckmühl
Ledamot  Margareta Mattsson
Ledamot Ingamaj Lundahl
Ersättare Margareta Sandström
Ersättare Ingrid Källberg
Ersättare  Birgit Öhlén

Exempel på minnesblad från Indals 
blomsterfond. 

Bengt Christers Orkester från Härnösand, 
tidigare professionella dansbandsmusiker, 
underhöll vid oktoberträffen med populära 
låtar.
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www.ncm-ss.se
070 - 534 00 04

Julklappstips!
Ge bort en prenumeration på Lidentidningen 

Sätt in 200 kr på plusgiro 195 35 99-6. Uppge namn och adress till mottagaren 
och ditt eget namn så skickar vi tidningen med posten.
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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

070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.00

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

VINTERSÄSONGEN 2016 / 2017 
VETTEN ALPINA, VÄTTABERGET 

Nu laddar vi upp för en ny härlig slalomsäsong! Vi jobbar för fullt med att få 
ordning på snökanonerna i backen så att vi får möjlighet att åka slalom en lite 
längre period än vi brukar. Vi håller tummarna att allt flyter på! 

För mer information runt medlemskap samt öppettider i vinter se vår hemsida: 
www.vetten.se. Följ oss gärna på Facebook ”Vetten Alpina”, den uppdateras 
fortlöpande! 

Känner du att du är intresserad av att hjälpa till under denna säsong så kontakta 
någon av oss: Catharina Hådén 070-624 27 71, Tommy Stridh 070-248 25 90 
eller Martin Jakobsson 076-788 76 66
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Fredagen den 21 oktober var det nostalgiafton 
på Skansborg i Järkvissle. Vi gästades av fyra 
fullfjädrade artister som bjöd på tillbakablickar 
från 50-, 60- och 70-talen. Och plötsligt kom 
man ihåg hur det var och hur mycket som 
är förändrat. Jag tror jag kände igen nästan 
alla sånger fast  en del hade faktiskt glidit ner 
långt i hjärnförrådet. 

Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kyllinge, 
Anders Larm och Jan-Olof Jonsson var gänget 
som tog oss med tillbaka till vår ungdom. På 
en och en halv timme bjöd de på en berättelse 
om hur vi levde och vilken musik vi lyssnade 
till. Det var gamla godingar som Gunnar 
Wiklund, Clas-Göran Hederström, Ted 
Gärdestad, Rock-Olga, Abba med flera. Det 

Favorit i repris fast ändå något helt annat. 
Även i år kom Friteatern på besök till Gamla 
skolan i Långliden med en musikteater.

”Den långa vägen till nu - en skröna från 
skogen”. En pjäs av Carina Molander. 
Arrangör var Långlidens byggnadsförening, 
med stöd av Sundsvalls kommun och 
Arrangörslyftet. Den handlade om hur våra 

TEATERN SOM ÄR RESANDE I 
UNDERHÅLLNING

vägar av någon outgrundlig anledning korsas 
utan att vi riktigt förstår hur.

Tre fantastiska killar agerade på scen, två som 
byoriginal och en som utifrånkommande 
artist. Så börjar berättelsen som innehåller 
både allvar och skämt. En historia hur det 
kan gå i livet och som aldrig går att glömma 
men fortsätta att leva det måste man ju. Och 
hur trådar vävs ihop. En massa underbara 
igenkänningsbara sånger fick vi höra också. 

Peter Danielsson, Colbjörn Lindberg och 
Mats Nolemo var de tre skådespelarna som 
bjöd oss på den här tänkvärda historien. Och 
efter kaffepausen fortsatte de att underhålla 
med historier och sång och musik. 

En härlig kväll. / Anna Jerrefalk

MYGGJAGARE OCH NÄBBSTÖVLAR

var en påminnelse om vad vi gjorde, vad vi 
tyckte och hur vi levde. Det är en bra resa vi 
gjort efter att andra världskriget tog slut. 

Det här minnet kommer jag att leva länge på. 
/ Anna Jerrefalk 

Den 4 mars finns möjlighet att återse och lyssna 
till Cecilia Kyllinge som med sitt band hyllar 
Björn Afzelius - se annons på nästa sida. Af-
seluis var en av de mest kända ”proggarna” 
under 1970-talets musikrörelse. Hans kompli-
cerade liv, med många kvinnoaffärer, beskrivs i 
dokumenträfilmen Tusen bitar som visades på 
bioagraferna förra året.

Red.
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Vem var Björn Afzelius? Vad ville han 
och varför? Hur träffades han och Mi-
kael Wiehe? Hur föddes Hoola Bandoola 
Band? Hur var hans relation till kvinnor? 
Till pressen? Varför var det så viktigt för 
Björn att stå upp för de svaga? I konser-
ten blandas låtar såsom Sång till frihe-
ten, Atlantis, Ikaros, Så vill jag bli och En 
kungens man med anekdoter och tankar.

Medverkande
Cecilia Kyllinge, Bengt Kyllinge,

Fia Viktorsson, Anders Larm

Köp biljetter till 
julKlapp!

järKvissle FolKets Hus
Lördagen den 4 mars kl.18.00

Biljettpris 250 kr

Servering av paj, sallad, kaffe, the
Kontakta Maria 070-606 66 15

www.skansborg.se
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Sponsra 
Lidentidningen!

Lidentidningen är beroende av sina läsare, sponsorer och annonsörer 
och vi på redaktionen hoppas att den ska fortsätta att komma ut. Du kan stödja 

vårt arbete på flera sätt:

Direktsponsring
Du eller ditt företag kan sponsra Lidentidningen genom att sätta in valfritt belopp på vårt 

plusgirokonto. På en sida i tidningen kommer sponsorerna att presenteras

Annonsering
Du kan förköpa annonsplats årligen genom att betala in annonspriset i förskott. Du kan 

också köpa annonsutrymme för varje nummer som vanligt.

Prenumeration
Du får Lidentidningen per post adresserad till dig. Därigenom försäkrar du dig 

inte bara om ditt exemplar, du bidrar också till tidningens fortlevnad!

Redaktionen


