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Tempo Liden ser dagens ljus
Hussvamp i gamla Lidens kyrka
Orostider 1913

Ur innehållet
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NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...

Kära läsare!

Här har ni nu 2017:s  första nummer 
av Lidentidningen. Lagom till påsk 
återuppstår den, som förhoppningsvis 
varje år hädanefter,  och kan ju vara nå-
got för de som firar påsken att förgylla 
långfredagen med. Högtiden inleds ju 
med stilla veckan så det kan passa bra 
att sätta sig ner och begrunda även det 
våra skribenter delar med sig av.

Det har ju hänt en del i bygden sedan 
sist och det finns det att läsa om samt 
lite historia och, så passande, en bild 
på en semla. I övrigt jobbar vi på med 
att förbättra tidningens distribution, 
men i lite motvind. Än så länge måste 
man se till att det inte sitter någon 
skylt med ”ej reklam” på brevlådan 
men vi hoppas att den snart kommer 
att delas ut till alla.

Arbetet med att öka utdelningsområ-
de och upplaga fortsätter också, något 
som skulle förbättra möjligheterna för 
vår tidning att överleva.

På redaktionen tycker vi att det i detta 
nummer finns mycket intressant och 
inte minst en presentation av en av 
våra trogna skribenter. Ett ämne som 
vi säkert kommer att återkomma till!

Vi på redaktionen får önska er alla en 
GLAD PÅSK!

Tankar från Roten. Konstnär Lars Gustafsson.

Preliminär utgivningsplan

År / nr Annonsstopp Utgivning

2017-2 29 maj 19 - 25 jun

2017-3 14 augusti 11- 17 sep

2017-4 30 oktober 27 nov - 3 dec

Lidentidningen
Järkvissle 204
860 41  Liden
tel 0692-211 01 
e-post: lidentidningen@telia.com

Ansvarig utgivare & redaktör:
Anders Högström
Layout: Anders Högström och Eva-Rut Lindberg
Tryckeri: Accidens i Sundsvall
Omslagsbild: Glad Påsk - av Lars Gustafsson
Utgivningsbevis nr: 31 116

Format, mått i mm Moms
exkl inkl

1/8 sida, 44 x 62, liggande 300 375

1/4 sida, 92 x 62, stående 550 688

1/3 sida, 130 x 62, liggande 700 875

1/2 sida, 130 x 92, liggande 1 000 1 250

1/2 sida, 188 x 62, stående 1 000 1 250

1/1 sida, 130 x 188, stående 1 900 2 375

Baksida, 148 x 210, stående 2 100 2 625
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Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
3/4 Medlemsmöte 19.00 Liden Sillre M O Hem o Samhälle
8/5 Blomskottsauktion 19.00 Västanå Bygdegård Sillre M O Hem o Samhälle
 6/6 Nationaldagsfirande 13.00 Vättaberget Lidens hembygdsförening
23/6 Midsommarafton 14.00 Tunet vid g:a kyrkan Lidens hembygdsförening
23/6 Dans till Thor Görans 21.00 Åsens dansbana Lidens SKF, ILSK, HSK
23/6 Musik i Liden Lidenbygden Musik i Liden pågår t o m 23/7
8/7 Sommarkväll i Trollbyn 17.00 Järkvissle Järkvissle Trollby

23/7 Hembygdsdag 12.00 Vättaberget Lidens hembygdsförening

  KalendariumKalendarium

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. 

www.norrskog.se

Skogsägarföreningen Norrskog välkomnar alla medlemmar till lokala årsmöten. 
Bor du långt från ditt eget skogsbruksområde, kan du istället besöka ett årsmöte 
i närheten. Här får du information om verksamheten och kan ställa frågor till sty-
relse och ledning för föreningen. Kom gärna med förslag på vad du som skogs-
ägare vill att föreningen ska göra för dig.

5 april   kl.19:00  Sockenstugan, Liden
 

Årsmöte 2017
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Lotta är uppvuxen i Roslagen och arbetade i 
unga år som hästskötare på en ridklubb. Hös-
ten 2004 flyttade hon med sin dotter Alva till 
Sillre. Lotta är gift med Per-Martin Norberg 
i Sillre. De har ett 20-tal köttdjur; Highland 
Cattle och Angus. I 11 år arbetade Lotta som 
personlig assistent (natt). Hon är sedan en 
tid deltidsbrandman i Räddningstjänsten i 
Liden.

Tempohistorik
Tempo är ett varumärke i den svenska detalj-
handeln och används idag för en butikskedja 
som ägs av Axfood. Butikerna är små och lig-
ger i regel på landsbygden eller i bostadsområ-
den. Det ursprungliga Tempo var en kedja av 
varuhus i Johnson-koncernen och grundades 
av Johan Petter Åhlén från företaget Åhlén & 
Holm. Det första varuhuset öppnades 1932. 
Samma år grundades även Tempo AB. 1977-
78 uppgick varuhuskedjan EPA helt i Tem-

pokedjan, och samtliga EPA-varuhus bytte 
namn till Tempo. År 1985 omprofilerades 
samtliga Tempo-varuhus till Åhléns-varuhus.

Axfood AB är ett av Nordens största börsno-
terade bolag inom dagligvaruhandeln. Axfood 
bedriver handel inom detalj- och partihandeln 
i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egen-
ägda kedjorna Willys och Hemköp.  Därutö-
ver samverkar Axfood med butiker under va-
rumärken som Handlar’n och Tempo.  Axel 
Johnson Gruppen är huvudägare.

Förutom Lotta kommer dottern Alva Jansson 
att arbeta i butiken liksom de kända profi-
lerna Gun Åmansson och Jannice Eriksson.

Lycka till önskar Lidentidningen!

TEMPO LIDEN SER DAGENS LJUS
Sillrebo´n Charlotte (Lotta) Jansson Norberg, 44, är den nya innehavaren av 
TEMPO LIDEN (tidigare ICA LIDEN). Måndagen den 6 mars 2017 överlämnade 
Indalsborna Carola och Per Nordlander butiken efter 13,5 års verksamhet. 

Lotta Jansson Norberg och dottern Alva Jansson invigningsdagen av Tempo i Liden mån-
dagen den 6 mars 2017.

Text och bild:
Arne Johansson, Järkvissle
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Jag vill hylla f.d. Liden-tjejen Jenny 
Modin från Märrgård i Liden. Hon 
syns och hörs ofta i SVT -sporten, 
med pålästa reportage, nu senast från 
Sankt Moritz och alpina skid-VM. 

Butikshistorik

1959-01-01: Karin och Sven Pettersson sålde 
sin affär i Indal och öppnade ny dito i Gustav 
Trååhs hus i Liden. ”Petterssons” i Liden 
hade uppstått. 

1960 Mids.: Butikslokalen, i nybyggda huset, 
på Lidenvägen 94 var inflyttningsklar. 

1984-04-01: Lars-Erik Johansson från Byn 
(Liden) köpte butiken.

1986-09-01: Ulla Melin från Bodacke blev 
ny ägare och ICA Lidens Livs uppstod. Sön-
dagsöppet från 1987.

1998-09-01: Viktoria Melin, dotter till Ulla, tog 
över rörelsen blott 26 år gammal. Tillbyggna-
den av butiken var klar 2001.

2003-09-01: Carola Tallqvist och Per Nord-
lander från Indal tog över butiken.

2017-03-06: Lotta Jansson Norberg från 
Sillre köper butiken tillsammans med Kristina 
Rådberg, Sundsvall/Sillre. ICA Nära Liden av-
vecklas och en epok är över. TEMPO LIDEN 
etableras.

Jenny Modin i Sankt Moritz 2017.

Tel 0692 - 100 26

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

Öppet i påsk
Skärtorsdag: 10 -19
Långfredag: stängt
Påskafton: 10 - 16
Påskdagen: 12 - 16
Annandag påsk:  12 - 16 

Vi är ombud för

LIDENLIDEN

Vi har många garnsorter bl a Järbo, Marks
& Katten, Coats,Västgöta, Sandnäs m.m.

Stort urval av broderier, ritade dukar m.m.

Anpassat även för rörelsehindrade
Kom in så bjuder vi på en kopp kaffe 

under tiden du tittar i vårt mönsterbibliotek.

FYNDA
i vår fyndhörna!

Öppet: Tis–Fre 10–19 • Lör 11–16
Dag före afton & helgdagar stängt.
Sommarstängt: V. 25 & 26
Reducerade öppettider under juli:
Tis-Fre 10–14 • Lör 11–14

Åk väg 86 3,5 km 
ovanför Kovland

tag vänster vid skylt 
fortsätt ca 600 m.

Josefinas garn
Välkomna till Lundströms ladugård i Bjärme!

Tel. 060-97 042
www.josefinasgarn.se

Kerstin Åhström
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Färden gick i riktning mot Sundsvall. I Nils-
böle svängde jag av till Margareta Engman 
och Sven Magnusson och deras anrika hus. 
Kerstin hade varit mycket återhållsam med 
kommentarer under färden. Vart? Vad? Vilka? 
Frågorna förblev obesvarade tills hon klev in 
i huset. Styrelsen i Lidens Blomsterfond med 
byombud och revisorer var samlade och gra-
tulerade hjärtligt på ”40-årsdagen”. Blommor 
från Indalens pastorat, Lidens församlingsråd, 
revisorer, kassören och vännerna i Blomster-
fonden började tömma huset på vaser. Kom-
minister Linda Solem anslöt något senare.

Firandet fortsatte med en utsökt tre rätters 
middag i en stämningsfullt kurande skym-
ning. Margareta Engman och Gerd Näsman 
stod för det lekamliga. Var och en gjorde rätt 

Den 1 februari 1977 blev Kerstin Åhström i Liden ombud för Lidens Blomsterfond 
(bildad 1941-12-13). Troget har hon förvaltat ansvaret i 40 år! Exakt på 40-års-
dagen bad Lidentidningen genom undertecknad att få göra en intervju dagen till 
ära. Förfrågan hade gjorts några månader tidigare. Kerstin var tillmötesgående och 
klockan 13.00 skulle fotografering och intervju genomföras. Jag skulle bli bjuden 
på gräddstrut och kaffe, men troligen för första gången någonsin tackade jag nej. 
Kerstin blev förvånad och ännu mer blek i ansiktet när hon ombads att ta på ytter-
kläder för resa mot okänt mål.

ÖVERRASKAD, VILSELEDD OCH HYLLAD

för sig. Atmosfären var stämningsfull och helt 
unik. Precis vad som anstår en uppoffring för 
vår bygd under 40 år.  Sista åtgärden var att 
fotografera den obligatoriska gruppbilden. 
Det är nog ingen tvekan vem på bilden som 
hade upplevt något overkligt och stort denna .

Kerstin Åhström har under de gångna 40 
åren hunnit med att utforma och överlämna 
ca 15 000 minnesblad för att hedra avlidna i 
Lidenbygden och ca 1 600 minnesblad till öv-
riga landet. Insamlade medel har bl.a. använts 
till uppmuntran med blommor på 80 årsda-
gar, 85 dito, 90 och efterföljande år, ca 1 200 
tillfällen, ofta med personliga besök.

F d Posthuset Liden

070-310 55 12

P L B Bygg AB

Kontakta oss för 
information om lediga 
lägenhet eller lokaler

GLAD

PÅSK!

Text och bild
Arne Johansson, Järkvissle
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TACK!

Det är inte var dag jag blir så här 
överraskad, vilseledd och hyllad. Ett 

varmt tack till er alla som gratule-
rade mig för 40 år i tjänst för Lidens 

Blomsterfond.

Kerstin Åhström, Liden

Lidens Blomsterfond vid uppvaktningen på ”40 årsdagen”.

Bakre raden från vänster: Eivor Norén (byo), Irja Huttunen (byo), Synnöve Sjögren (suppl), 
Eva Mehlin (suppl), Linda Solem (komminister), Mait Gradin (suppl), Vivi Backberg (byo), 
Anna-Lena Lindbergsson (led) och Arne Johansson (Lidentidningen). Främre raden från 
vänster: Gerd Näsman (suppl), Yngve Gradin (rev), jubilaren Kerstin Åhström (huvudom-
bud & ordförande), Göran Olsson (rev) och Margareta Engman (rev ers). Saknas på bil-
den: Daniel Hansson (kassör & led), Monica Karlsson(byo) och Sven Magnusson (rev ers).

Förkortningar: byo=byombud och styrelseledamot, suppl=styrelsesuppleant, 
led=styrelseledamot, rev=revisor, rev ers=revisor ersättare.

Foto: Arne Johansson, en selfie med 10 sekunders fördröjning.

0692 – 100 27
070 – 655 94 93

LIDENS BLOMSTERFOND

Din gåva ger glädje i Liden
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• Grävning för grunder
• Vatten och avlopp
• Dränering
• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar
• Matjordsförsäljning

Niclas 073-044 79 42
Lasse 070-647 15 07
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NY KYRKOHERDE I INDALENS PASTORAT
Anna Stenund är ny kyrkoherde i Indalens 
pastorat (omfattande församlingarna Indal, 
Sättna, Liden och Holm). Anna är 50 år 
och härstammar från Hälsingland. Hon har 
tillbringat en stor del av sin studietid i Hu-
diksvall. Anna prästvigdes för Uppsala stift år 
1995. Hon har arbetat som präst i Selångers 
församling och i sex år varit stiftsadjunkt för 
gudstjänstutveckling vid stiftskansliet i Här-
nösand. Vid Umeå universitet har Anna både 
undervisat och forskat i religionsvetenskap. 
Hon efterträder kyrkoherde Lars Huss som 
gått i pension efter 11 år. Sedan 20 år är Anna 
bosatt i Sundsvall

Kyrkoherdeinstallation i Indals kyrka 
lördagen den 17 december 2016. Fr. vä.: 
komminister Jemunn Solem, pastoratets 
nya kyrkoherde Anna Stenund, biskop Eva 
Nordung Byström, kontraktsprost Anna-Ma-
ria Larsson och komminister Linda Solem.

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!

Text och bild
 Arne Johansson, Järkvissle
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HUSSVAMP I LIDENS GAMLA KYRKA

Under hösten 2016 upptäcktes ett omfat-
tande angrepp av hussvamp under golvet i 
Lidens gamla kyrka. Såvitt känt har dock gol-
vet under altaret och knäfall klarat sig. Med-
eltidskyrkan (byggd 1483-1510) innehåller 
flera värdefulla konstföremål. Föremålen och 
kyrkbänkarna har evakuerats och den unika 
träorgeln har i januari 2017 monterats ned 
och tills vidare flyttats. Trägolvet i kyrkan har 
brutits upp och betongbalkarna har frilagts. 
Stora delar av kyrkorummet har plastats in 
som en kasun med särskild ventilation. En 
arkeologisk undersökning startades i mars. 
Förhoppningsvis kan den populära kyrkan 
öppna till sommarsäsongen. Men mycket be-
ror bl.a. på den arkeologiska undersökningen 
och vilka fynd som upptäcks.

Tack kyrkvaktmästare Peter Jeppsson för 
hjälp med artikeln.

Mynt från utgrävningen 
av Lidens gamla kyrka. 
En halv örtug från 
tidigt 1500-tal. Den tid 
då kyrkan stod färdig. 
Foto: Ola George.

Arkeolog Ola George undersöker funnet 
material från kyrkans golv.

Arkeolog Ola George i 
skyddsdräkt inne i den 
inplastade ”kasunen” i 
Lidens gamla kyrka. De 
frilagda betongbalkarna 
är väl synliga. Under-
sökningen startade i 
mars 2017.

Text och bild
 Arne Johansson, Järkvissle
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Om orgeln

Orgeln i Lidens gamla kyrka är troligen 
byggd omkring 1850 av bonden Johan Ask 
i Bjurträsk i Västerbotten. ”Ask-orgeln” har 
pipor av kärnfuru. I Lidens gamla kyrka finns 
den enda ”Ask-orgel”, som allmänheten har 
möjlighet att lyssna till.

Orgelbyggarna Renate och Johannes Men-
zel monterade ned orgeln i januari 2017.

Genomförs 23/6 - 23/7
En gemensam satsning med flera 

föreningar i bygden
Boka in datumen redan nu!

För mer information se www.musikiliden.se

0696 - 103 11

Anmäl er nu till Moped klass 2 och AM! 
Den obligatoriska delen kör vi 3 dagar under vecka 16 

(påsklovet)

Vi har lediga platser för intensivutbildning behörighet på
B, B96 och BE.

Veronika och Agneta
Hammarstrandstrafikskola12@hotmail.com

Hammarstrandstrafikskola.se
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Född i Gävle 1945, men kom efter några år 
till huvudstaden. I dess dåvarande utkant, 
mellan Älvsjö, där numera den stora mäss-
san ligger, och Årsta 
finns en liten lugn 
förort som heter 
Örby. Där köpte 
Arnes föräldrar en 
färghandel och där 
växte han upp. På 
den här tiden var 
egnahemsrörelsen 
mycket populär och 
det byggdes friskt 
på alla håll utanför 
innerstaden, så det 
fanns verkligen be-
hov av en färgbutik. 
Men är efterfrågan 
stor krävs det mycket 
arbete, så lille Arne 
fick klara sig själv en 
hel del. Som tur var 
bodde en familj som 
de trivdes att umgås med och som hade en 
lika gammal son i grannhuset. Denne blivan-
de lekkamrat och kompis hette Nils-Magnus 
Westin. Ett namn som säkert många Liden-
bor känner igen. Men om arbete för Arnes 
föräldrar fanns i överflöd blev det, som sagt, 
inte så mycket tid över för Arne, så då för-
sökte de hitta en lösning på problemet.

– Det blev så att Nils-Magnus familj be-
hövde flytta tillbaka till sin hembygd, vilket 
var Järkvissle, och då fick jag några år senare 

resa dit som sommarbarn, närmare bestämt 
1954, berättar Arne. – Eftersom jag och Nils-
Magnus var kompisar sedan 1949 passade det 

ju bra. Och vänner har 
vi fortsatt att vara under 
alla år. Men här grundla-
des en längtan till bygden 
kring Indalsälven och sär-
skilt då Järkvissle.

– Så när jag till slut be-
stämde mig för att avsluta 
min yrkeskarriär blev 
Järkvissle det naturliga va-
let, berättar Arne vidare: 
– Här fanns både vänner 
och möjligheter att arbeta 
med mina intressen; film 
och musikinspelningar 
samt, framför allt, byg-
dens historia.

Men än var resan till ett 
fast boende vid Indalsäl-

ven lång. Arne berättar: – Min meritlista blev 
omfattande innan jag bestämde mig för att 
det fick vara nog och jag slutade på egen be-
gäran helt odramatiskt 1997.

Fotointresset har Arne med sig sedan 1950-ta-
let då han tog sina första bilder med en Agfa 
Clack och från och med 1960-talet med dia-
bilder i färg. Sin första filmkamera köpte han 
inte förrän 1999 och bildade sedan företaget 
Järkvissle Film och Media 2003. – Under 
åren har det blivit intervjuer, böcker, som jag 

Under de 20 årgångar som Lidens tidning, numera Lidentidningen, har existerat har 
det funnits en skribent som troget har bidragit till tidningens innehåll med initierad 
kunskap om Lidens historia. Dessutom har han en rad filmer och musikinspelningar 
bakom sig, numera en bygdens kändis. Det är Arne Johansson. Men vem är han 
egentligen? Dags för en presentation!

VARFÖR HAMNADE ARNE  I JÄRKVISSLE?

En blivande fastighetschef överblickar sitt 
dåvarande fastighetsbestånd i december 
1956. Foto: Wretmarks foto i Stockholm.
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hjälpt att bearbeta och CD-skivor, säger Arne 
och forsätter: – Men utan duktiga konsulter 
hade det inte gått så bra, här vill jag särskilt 
nämna filmredigeraren Stefan Dahlström och 
den grafiska formgivaren Marc Grein.

– Jag är ingen dogmafantast med skakiga bil-
der hit och dit, säger han, – Jag försöker ha 
medlidande med mina åskådare och vill skapa 
lugn kring mina filmer. – Jag vill att det ska 
vara trevligt att se dem, även för de som är lite 
äldre, fortsätter Arne med ett leende: – Lugna 
tagningar med långa sekvenser skall det vara. 
– Jag marknadsför mig inte särskilt, fortsätter 
Arne.  – Det mesta ligger ute på YouTube och 
det har varit tillräckligt.

– Nu skriver jag många artiklar för nuvarande 
Lidentidningen och hjälper andra skribenter 
med att bearbeta deras texter om det önskas. I 
tidningens nuvarande tappning är den myck-
et uppskattad och vi som arbetar med den 
hoppas att den skall kunna överleva i många 
år till, säger Arne. – Det kommer den att göra 
så länge tidningen är uppskattad och vi är 
motiverade och att det känns roligt, säger han 
avslutningsvis.

Önskar man ta del av Arne Johansson rik-
haltiga produktion finns det ett 20-tal filmer 
som han gjort själv på You Tube. Dessutom 
finns där ytterligare ungefär lika många som 
Arne lånat och fått lov att visa. Också detta 
är filmer med högt lokalhistorskt värde! Vill 
man ta del av dem så gör så här: gå in på You 
Tube och skriv i sökfönstret - jarkvisslefilm. 
Sedan är det bara att välja. Så här långt har det 
gjorts 100 000 visningar.

Ett hett tips är, för övrigt, att det är en och an-
nan filmsnutt på gång även i framtiden!

Arne över-
blickar nya 
domäner!

Realexamen 1961 (Stureby skola) följdes 
av studentexamen 1964 (Enskede Högre 
Allmänna Läroverk).

Förvaltningschef vid Tekniska Högskolans 
Studentkår 1968 och Ordförande i Stock-
holms Studentkårers Centralorganisation 
1970. 

Sergeant (fototolk) inom underrättelseväsen-
det 1971-72.

Civilingenjörsexamen inom Lantmäteri vid 
Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1973. 
Ekonomexamen vid Stockholms Universitet 
1981.

Lantmätare vid Kungl. Lantmäteristyrelsen 
1973-74.

Sekretariatet för framtidsstudier 1974-75 
(inom Stadsrådsberedningen). 

Arbete med stadsplanering i Stockholm vid 
Stockholms Stadsbyggnadskontor 1975-90, 
inom både stadsmätningsväsendet och inom 
detaljplanering och bygglov med mera.

Avslutade som distriktschef för Västra Söder-
ort (storlek som Sundsvalls kommun).

Chef, och senare vid bolagiseringen, VD och 
koncernchef för Postfastigheter AB 1990-
97 (1 miljon kvadratmeter, drygt 1 miljard i 
omsättning, ca 5-10 miljarder i värde). 

Chairman för The Workplace Network 1996-
97 (ett världsomspännande nätverk för stora 
lokalhållare).

Ordförande 2004 – Handelsbankens kontors-
styrelse i Liden.

Text: Anders Högström
Foto: Eva-Rut Lindberg 
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Mina kusiner Stig, Ulla och Marie Bredin 
från Timrå brukade på skolloven besöka oss 
i Klärke. Dom hade ju sin farmor och farfar 
Lars och Helena Bredin och mormor och 
morfar Mauritz och Selma Englund i Dacke. 
Det var ju jätteroligt när de kom på sina be-
sök på skolloven. Stig och jag var jämngamla 
så när som på ett år, men vi hade samma 
intressen. Denna gång var det sportlov med 
fettisdag och vi hade planer på att åka skidor 
till Vallsjön. Vi skulle bevista stugan åt Nisse 
Bredin och hans kompisar Helge Eriksson 
och Algot Säll, som tillsammans byggt denna 
stuga på 50-talet.

Vi åkte spark till Bodacke på Nordlunds 
affär´n och handlade proviant på lördagen 
och rustade oss för en skidtur som gick av 
stapeln på måndagsmorgonen. Det var blid-
väder men ”kylde på” allteftersom vi åkte. 
Färden gick över Kallkällmyran och norrut 
över Dackefäbodarna, och vid Johannedals-
boningarna stannade vi och tog fika. Som-
martid stannade man alltid och rastade där 
för att det var en kallkälla, som det fanns en 

näverskopa vid, att dricka ur. Nu går det ju 
bilväg förbi detta ställe och de gamla stigarna 
håller på att växa igen, som det är med alla 
gamla fäbodstigar. 

Väl framkommen till Vallsjön var det bara 
några hundra meter fram till stugan. Nyck-
eln skulle ligga vid foten av en gran alldeles 
vid stugans västra hörn. Vi grävde i den djupa 
snön och vi var frusna och hungriga och vi 
fann till slut nyckeln och låste upp. Väl inne 
i farstun upptäckte vi att det var en dörr till, 
men vart var den nyckeln då? Vi sökte och till 
slut fann vi den liggande uppe på ett skåp. 
Äntligen kom vi in i stugan. Hur kallt som 
helst och bara en öppen spis att elda i. 

På väggarna var det konstverk av Mauritz och 
Rolf Lidberg som dom målat som tack för 
stuglånet. Det var tre stora målningar målade 
direkt på masoniten. På kortsidan mot sjön 
hängde en underbar målning av Rolf som 
hette ”Det nappar i Svartån”, och som är det 
finaste han gjort tycker jag. Ett troll som står 
och bäckmetar i Svartån en sommarkväll, la-

EN FETTISDAGSHÄNDELSE

Fettisdagsbulle, fastlagsbulle, semla eller hetvägg (tillsammans med het mjölk).
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gom skumt, mellan Storvallsjön och Lillvall-
sjön. I gästboken hade Rolf målat en abborre, 
så till den grad färsk, att man nästan kunde 
känna lukten av den.

Vi fick till slut upp eld i den öppna spisen, 
men det rök in som vanligt när man ska elda i 
en kall stuga. Till slut så började värmen stiga 
och vi fick i alla fall upp den till 10-15 grader 
över natten med fukten rinnande på väggar-
na (mesta värmen for ut genom skorstenen) 
och vi kunde äta vår medhavda mat. Ute 
blev det kallt och stjärnklart och på tisdagen 
kom vi på att vi skulle gå åter hemåt. Men väl 
kommen till Dacke var vi in och hälsade på 
Stigs mormor och morfar och vi blev bjudna 
på fettisdagsbullar och kaffe. Klockan blev 
rätt sent och vi kom på att vi skulle återvända 
till stugan. Jag ringde hem och meddelade 
att vi skulle vara en natt till i Vallsjön. Sagt 
och gjort vandrade vi på skidorna i månske-

net och kylan, 15 grader kallt, mot Vallsjön 
igen till en kall stuga och en kall natt. Svettig 
och trött vandrade vi åter på skidorna hem till 
Klärke på onsdagskvällen.

Ett fettisdagsminne som sitter för livet i mitt 
huvud.
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BERNT LINDSTRÖM
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

bernt.lindstrom@galloskog.se
Tfn: 0693-180 23

SATSA EN TIMME
OCH FÅ FYRA TILLBAKA!
Vi ger dig chansen att testa Gällö Skog genom att bjuda på fyra timmars 
skogliga tjänster (värde 3000 kr) på plats i din skog. Enda motprestationen är 
ett timslångt möte där vi resonerar kring din fastighet och dina skogliga behov!

www.galloskog.se

4 FÖR1

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.

Text: Anders Backlund
Frösön/Dacke
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På gården
I unga år arbetade pappa hemma på gården 
tillsammans med vår farfar, medan hans brö-
der – efter en del skolor – sökte sig till andra 
yrken: elektriker, lastbilsförare, lanthandlare. 
Pappa kom att varva lantbruksarbete med 
sådana tjänster som timmerkörning vintertid 
för ett skogsbolag, under andra perioder flott-
ningsarbete. Det innebar på den tiden boende 
i skogs- eller flottarkojor tillsammans med 
större eller mindre arbetslag. Stora skogspro-
jekt pågick: öst på skogarna mellan Oxsjö och 
Skäldammet liksom flottning på Indalsälven. 
Under en intensiv tidsepok anlades en smal-
spårig järnväg från den västligaste delen av 

Medelpad fram till Indalsälven i höjd med 
Lidens kyrkby. Stora mängder timmer från 
avverkningarna i de västra skogarna fraktades 
därefter fram med hjälp av den nyanlagda 
järnvägen. Timret tippades därefter utför den 
cirka 150 meter höga älvsbrinken och ham-
nade i ett eda nere vid älven. Där – vid Glim-
viken – arbetade åtskilliga män med att bunta 
och kedja ihop virket i rejält tilltagna enheter. 
Därefter bemannades varje bunt av två per-
soner med varsin lång åra nedstucken mellan 
de bakre timmerändarna, vilka skulle fungera 
som styrroder. Buntarna bogserades sedan ut 
i det strömmande älvsvattnet för att fortsätta 
sin färd ner till Bergebommen, Bergeforsen 

Evert Gerdin berättar här om sin uppväxt vid Indalsälven och om sin far som levde 
i en annan tid med ett sätt att leva som knappast längre existerar. Nu är skogen full 
av maskiner.  Idag ser man sällan kor på landsbygden och arbetshästar har ersatts 
av ridhästar. Det är långt till jobben och samhällets service. Men nog är vi många 
som ännu minns ett Sverige som inte längre finns…

PAPPA
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(”ovanför fallet”). Nu var det annat manskap 
som tog över och forslade virket ner till havs-
viken. De som kommit ner tillsammans med 
virket vände med skovelhjulångaren Indalen 
tillbaka till Liden.

Pappa arbetade också vid Alnö plywoodfabrik 
– förmodligen bara en viss tid. På grund av 
farmors sviktande hälsa blev pappa mer och 
mer knuten till föräldrahemmet.

Sågverken
En imponerande utveckling pågick: sågverk 
och massaindustrin gick för högtryck. En då 
känd författare uttryckte saken så här: ”Jag 
såg, en såg vid såg, vart jag än såg”. (Elias 
Sehlstedt 1852. red. anm.) Minns detta ci-
tat från en skolbok. Han var med andra ord 
imponerad av den utveckling som drog fram. 
Den här tidsepoken berättade pappa gärna 
om, kanske inte så mycket för oss barn, det 
blev mera tillsammans med dom i hans egen 
åldersgrupp.

Hemmansägare
Efter att farmor gått bort och farfar blivit 
änkeman blev det aktuellt att pappa skulle 
övertaga hemmanet. Det genomfördes och 
köpehandlingar upptecknades. Det kan ha 
varit ungefär 1931. Gårdsauktionen förrät-
tades 1932. Inflyttningen hade gjorts redan 
lite tidigare, då även farfar flyttade upp till 
vindskammaren.

Efter övertagandet, tillika med frisk nystart, 
låg en intressant tid framför pappa och mam-
ma. Som nyblivna hemmansägare kunde dom 
börja genomföra sina ideal för jordbruket. 
Rätt snart tecknar sig en tydlig omsorg över 
skogsbruket, som så småningom vid två till-
fällen renderade i diplom för god skogsvård. 
Parallellt med skogsvården sågs en välfylld la-
dugård, med bestånd av kor, kalvar, gris, får 
och höns, med vilket följde ansvar och hårt 
arbete. Vid vissa tillfällen kunde man märka 
en otrolig kontakt och känsla mellan män-
niska och djur, någonting som aldrig riktigt 

 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Lidenvägen 118, 070-3439750, par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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blir omtalat eller märks i vardagslag. Mest 
kan man uppleva det mellan häst och kör-
karl. Pappa kunde, ifall ekipaget inte stod bra 
i förhållande till timmervättan, liksom sam-
tala med hästen, till exempel när han skulle 
lasta timmerstockar till kördoningen vid lilla 
skogskojan vid skiftet. Då pappa sade till häs-
ten: ”gå fram en liten bit” – direkt ryckte häs-
ten igång. Det kunde handla bara om en liten 
justering. Då pappa gav ett nytt kommando: 
”stopp, ptroo” stannade hästen. (Observera 
att det inte fanns någon kontakt med töm-
marna, dom var ihoprullade och upphängda 
på hästens sele.)

Förtroendeuppdrag
Pappa och Harald besatt var sin del av skogs-
skiftet från stamhemmanet. Skiftena gick sida 
vid sida nerifrån landsvägen upp mot åsber-
get och västerut till fäbomyren. Ibland kändes 
det bra med en pratstund hemmavid om skog 
eller politik. I många fall passade det bäst en 

söndag förmiddag, med högmässan på radion 
och med en kopp varmt, spetsat kaffe. Då var 
det fulländat! Båda två hade intressen kring 
politik och samhälle, liksom uppdrag att pas-
sa in i almanackan. För pappas del, med sitt 
varma hjärta för hembygden, blev det flera 
förtroendeuppdrag. Han axlade poster som 
kommunalnämndsledamot, engagemang för 
Central-skolans tillkomst i Järkvissle samt 
som skolvårdsledamot. Han var medlem i 
Skogsägareföreningen, tillika ombud för olika 
medlemmar i samband med skrivandet av av-
verkningsavtal. Pappa tog också initiativ till 
en bilväg genom skogen från Klippen till väs-
tra delen av Medelpad. Han ivrade också för 
en lanthandlare, Lars Petter Backlund, som 
drev en liten handelsbod i en röd stuga i södra 
delen av byn. Denne kunde nu med sin affär 
flytta in i en större fastighet i byns centrum. 
Huset hade stått öde sedan den som byggt det 
slutat och flyttat till Amerika. Backlund antog 
förslaget. Jag tror också att pappa hjälpte till 

Husåsvägen 14Husåsvägen 14

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

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården, Indal och Kälarne

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.

SÖKES!

Vi söker någon som vill driva serveringen
på Vättaberget sommaren 2017

För mer info ring 
Anna-Lena 070-279 33 11 
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med själva flytten. Efter att Backlund slutat 
kom en ny handlare: Stig Åström, från Boda 
Uppköp i Västanå, någon gång under tidigt 
50-tal.

Krigsåren
Slutet av 1930-talet var en orolig tid. Krigs-
handlingar började runtom i Europa, liksom i 
Finland och Norge. Regeringsbeslut kom om 
att bensin nu skulle tillhandahållas först och 
främst till militära ändamål, samhällsviktiga 
fordon och sjukvård. Övriga rekommendera-
des att montera gengasaggregat. Av den an-
ledningen startades kolmilor runt om i lan-
det. Pappa tände också på idén och avverkade 
all skog nere vid ängen intill älvsbrinken. Han 
fick ihop en mängd som skulle räcka till två 
stora milor. En van kolare lejdes in. Efterhand 
startades det upp en mila till uppe vid Klaras-
torpet på hans eget skogskifte.

Det var just nu vårt grannland Finland led 

oerhörda förluster då Ryssland gick till an-
fall. Finland fick hjälp och var i förbund med 
Tyskland. Det var en grym period för landet. 
Krigare frös ihjäl stående på vakthållning. 
Finska barn kom över i stora skaror med Röda 
kors-bussar till Sverige. Minns några enstaka 
ord ur en dikt som gårdfarihandlaren Oskar 
Samdahl skrivit: ”Nu krigets åska dånar uti 
vårt broderland. Gud – hjälp oss att skydda 
dessa arma människors hus och hem!”

Kylan under vintrarna var hård. Det fanns ett 
stort bestånd av gamla timmerhus på den ti-
den, och inte stod dom på så bra grund heller. 
Frosten och kylan gjorde att huskropparna 
lyfte och rörde sig, varvid det small som skott 
i husknutarna. Den bistra kylan låg ofta kring 
minus 40 grader, under lång tid dessutom.

Myndigheterna anmodade allmän mörklägg-
ning under några perioder. Alla fönster täck-
tes in med svart så kallad mörkläggningspapp. 
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Välkommen att kontakta oss!

Efterfrågan är stor!
Vår industri i Kälarne, Octowood
förädlar ditt virke lokalt.

• Gallra din skog nu! Vi 
kvalitetsgallrar och förädlar 
din massaved till Octo stolpar.

• Tänker du slutavverka tall? 
Vi har stort behov av lednings-
stolpar samt stamblock.

Peter Zwahlen
Tel 0696-68 11 50
peter.zwahlen@
rundvirkeskog.se

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@
rundvirkeskog.se

www.rundvirkeskog.se
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Absolut ingen utebelysning fick vara tänd. 
Ofta hördes mullrande ljud från flygplan som 
flög över Sverige. Högt uppe bland stjärnba-
neret kunde man iakttaga en ljusprick som 
förflyttade sig. Det kallades för att de hade 
fått tillstånd att passera över svenskt territo-
rium. Sverige var ju ”neutralt”. Förmodligen 
hade Sverige aldrig kunnat neka någon att 
flyga över. Hade det hänt hade det kanske va-
rit detsamma som krig.

Hästar
En morgon hade Harald valt att köra med 
hästen utefter den gamla byvägen, förbi 
gårdsgrinden hos pappa. Harald hade på van-
ligt timmerkörarmanér en liten höpåse lagd 
på timmerdoningens ”monke” under resan 
upp till skogskiftet. Just när han passerade vid 
grinden stod pappa precis körklar, även han 
med en hösäck på monken. Strax bar det upp-
för vid den lite branta backen vid Höglins, 
där de båda ekipagen kom ikapp varandra. 

De strävsamma hästarna kämpade sig fram 
och de ljudligt klingande mässingsklockorna 
gav ifrån sig en plingande ton i den lite bistra 
och frostiga vintermorgonen.

Vid det här laget hade pappa full kompetens 
och handlag med alla förekommande göro-
mål. Vid plöjningen sågs jordtorvorna vända 
sig i raka linjer med rotsystemet vänt uppåt. 
Hästen svänger med huvudet åt vänster och 
åt höger för att liksom själv kontrollera att det 
blir bra. Medan ekipaget strävar framåt svär-
mar en flock skator på nära håll, men lyfter 
med flaxande vingar när bonden och hästen 
kommer för nära. Allt liknar ett kompisför-
hållande dem emellan. Här ute i naturen var 
detta som ett signum för pappa (=rätt man på 
rätt plats).

Kvinnokraft
Pappa ville nog vara lite för ”radikal” i mam-
mas mening. Han drog ofta slutsatsen vid 

www.ncm-ss.se
070 - 534 00 04
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städning av olika utrymmen – vanligtvis ak-
tuellt under tidig vår – att det här var bara 
”rat” (=skrot), och ville förstås få det kastat 
bland brännbart skräp. Mamma däremot 
var av tradition försiktig och tillvaratog och 
återanvände. Även om det så bara var en bit 
ulltråd på någon decimeter som lossnat från 
”bombin” försökte hon tvinna in och spinna 
med den, likaså reda ut knutar från en snör-
stump och rulla runt den på två fingrar och 
knyta fast änden. Hon hade stort tålamod 
med att sitta vid vävstol och spinnrock.

Ej med stora later och starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord

Nej, med handen på plogen
och med slagan på logen

och med tankens kraft vid ditt arbetsbord

Ur ”Fosterlandet” av Axel Lundegård

Sommarkväll i
Trollbyn 2017

Vi väntar på artist den 8 juli
i Järkvissle trollby

Öppet
26 juni - 6 aug, 11-17 varje dag!

Text: Evert Gerdin
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I tidningarna med-
delas att 1 000 järn-
vägsvagnar fraktade 
materiel, vapen och 
manskap från skilda 
delar av Sverige.  Ni 
läste rätt, ettusen 
järnvägsvagnar....... 
Trots antalet vag-
nar förekom inte så 
många olyckor. En-
dast en man avled. 
Han kom i vägen för 
en vagn vid Fång-
sjöbacken och dog 
sedan på Sollefteå 
lasarett.

Kungahuset på plats
Kungahuset deltog naturligtvis. 
Kungen Gustav V, kronprinsen 
och sedermera kung Gustaf VI 
Adolf med sin dåvarande hustru 
den englandsbördiga kronprinses-
san Margareta. Höga militärer var 
på plats och även försvarsministern 
och politiker. Trots att det var för-
budstider serverades både bränn-
vin och konjak under fältmässiga 
förhållanden för de högst rankade. 
Kronprinsen bodde på Bispgår-
dens Turisthotell och hans hustru 
den konstnärligt lagda Margareta 
bodde enklare. Hon bodde hos 
lanthandlaren Anders Kristoffers-
son som ursprungligen kom ifrån 
Skillingaryd, men genom kärleken 

till och giftermå-
let med sönner-
åsflickan Ingrid 
Sundin hamnat i 
Bispgården. Mar-
gareta bodde i övre 
våningen medan 
handeln pågick 
som vanligt i mark-
planet. Kronprin-
sessan hade även 
sin betjäning med 
sig i huset, som står 
kvar än idag och 
kallas PH= Privat-
hotellet p.g.a. att 
huset också använts till hotell. Kristofferson 

var mäkta förtjust i sin gäst. Han 
sade att det inte fanns en piga i 
hela trakten som var så enkel och 
flärdfri som den blivande drott-
ningen. Det yttrandet stod att läsa 
i flera tidningar dagen efter bl.a. i 
Dagens Nyheter - så att kronprin-
sessan själv kunde läsa det! När 
kronprinsen Gustaf Adolf var ute 
och krigade hade en man avsatts 
till att förströ prinsessan bl.a. ge-
nom kortare utflykter med pedal-
driven dressin på järnvägsrälsen. 
Lite riskabelt med tanke på den 
uppenbart täta tågtrafiken, kan 
tänka!

OROSTIDER
KOLOSSAL MILITÄRMANÖVER I JÄMTLAND

Året var 1913, oro rådde ute i Europa. Då hölls en militärmanöver av kolossalformat 
i östra Jämtland. Flera vapenslag deltog bl.a. infanteri, artilleri och ingenjörstrup-
per. Spår av manövern kan ses den dag som idag är i form av vägar som ingen-
jörstrupperna då byggde.

Margareta av Stor-
britannien och Irland, 
blev svensk kronprin-
sessa 1905 genom 
giftemålet med 
kronprinsen Gustav 
Adolf. Margareta 
avled 1920.

Kung Gustav V, 
tillträdde som regent 
1907.

Kronprinsen Gustav 
Adolf (foto omkring 
1916) blev sedermera 
kung Gustav VI Adolf.
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Kungliga pannkakor
Kronprinsen åt på Turisthotellet 
det gjorde Margareta också, men 
sin frukost fick hon hos Kristoffers-
son. Hela Bispgården gladde sig åt 
de kungliga gästerna och girlander 
och flaggor hade uppsatts genom 
byn. Apropå mat så serverades det 
pannkakor en torsdag vid Turistho-
tellet. Margareta lät sig väl smaka 
och utbad och fick också med sig 
ett antal som hon skulle ge sin 
make. Han var väl ute och krigade 
den dagen. Men inte nog 
med det! Hon ville ha 
pannkakor också dagen 
efter, ty som hon sade: 
Så goda pannkakor görs 
inte ens hemma på Stockholms slott!  Och som 
värdinnan på hotellet hade ängslat sig för att 
kunna vara de kungliga till lags! Och så visade 
de sig vara som vanliga människor!

Slutstrider i Näset i Ragunda
Det var ju höst och manskapet, 
soldaterna, övernattade i sina tält 
och i mörkret på kvällen lyste lä-
gereldar upp landskapet. Ja, det 
var tider det! Broar spändes över 
Indalsälven och revs lika snabbt 
som de byggdes. Fast befolk-
ningen tyckte att de gott kunde 
ha fått vara kvar. Vägar drogs fram 
– och fienden kom som vanligt 
ifrån öster! I Näset i Ragunda stod 
tydligen heta slutstrider. Kungen 

Gustav V residerade (en 
kung residerar, han bor 
inte!) i Ehingers gård i 
Hammarstrand. Han 
besökte Näset för att se 

manövern på plats. Därvid satte han sig på 
en sten som naturligtvis kom att kallas för 
Kungastenen. Och som finns kvar och kan 
beskådas och som stolt bär sitt namn än i 
denna dag.

Lanthandlaren Anders Kristofferson 
i Bispgården inhyste kronprinsessan 
Margareta under militärmanövern. 
Foto: Amalie Huczkowski i Bispgården.

Turisthotellet i Bispgården var tillfällig bostad för kronprinsen Gustav Adolf.



24 Lidentidningen 2017-01

Första världskriget
Trots den rojalistiska yran fanns det ändå ett 
underliggande allvar. Det var oroligt ute i 
världen, och det dröjde inte länge förrän krut-
durken exploderade. Världskriget var ett fak-
tum. Den 28 juni 1914 dödades ärkehertigen 
Franz Ferdinand och hustrun med pistolskott 
i Sarajevo. Kriget som omfattade stora delar 
av Europa startade den 4 augusti.

Epilog
När kronprinsen Gustaf Adolf återkom år 
1936 till våra trakter hade fred rått i Euro-
pa sedan 1918. Men även 1936 gällde hans 
ärende en militärmanöver - men nu vintertid. 
Journalisten Jananders Fridh har berättat att 
prinsen var törstig vid ett tillfälle och knack-
ade på första bästa stuga han råkade på som 
visade sig tillhöra skomakaren Axel Edberg, 
Hammarstrand. Om Axel kände igen sin 
höge gäst vet inte jag, men samtalet mellan 
kronprinsen och skomakaren inskränkte sig 
till att den törstige frågade om han kunde få 
ett glas vatten? Och svaret blev ungefär så här: 

Hinken stå dän, skopa häng på väggen, men 
hä igen döra, för ja ä rädd om värmen!

Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52

Text: Sören Nilsson
Bispgården



25Lidentidningen 2017-01

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
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EN HYLLNING TILL BJÖRN AFZELIUS

Vem var Björn Afzelius? En del av svaret gavs av Cecilia 
Kyllinge och ensembeln kring henne lördagen den 4 mars 
i Järkvissle folkets hus. Cecilia träffade Afzelius redan som 
barn på en välgörenhetskonsert i Värmland. Hon och Af-
zelius pratade hästar hela kvällen och efter detta blev han 
hennes idol.

Föreställningen varvades med tal och musik och och i pau-
sen bjöds publiken på tacopaj. Förutom Cecilias berättelse 
om Afzelius liv och leverne fick vi lyssna på, för oss i övre 
medelåldern, kända låtar såsom Sång till friheten, Ikaros 
och En kungens man.

Björn Afzelius samlade under turneerna med Mikael 
Wiehe ihop 3 miljoner kronor till välgörenhet. Cecilia har 
följt i deras spår och låter överskottet från sin produktion 
av böcker och skivor gå till hem för gatubarn i Uganda. 
Hittills har hon fått ihop 90 000 krornor, ett gott betyg 
för hennes arbete.

Halva ensambeln med Cecilia 
Kyllinge, sång och Bengt Kyllinge 
på saxofon. Anders Larm och Fia 
Viktorsson är inte med på bild.Text och bild: Eva-Rut Lindberg

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 

GladGlad
PåskPåsk

GladGlad
PåskPåsk



27Lidentidningen 2017-01

NCM i samarbete med SVEVIA

Vi vänder oss till dig som är i behov utav 
ballastmaterial tillupprustning av grusvägar, 

garageinfarter utfyllnadsmaterial, med mera ...
 

Kontakta NCM angående leverans och pris:

Mats Norberg:  070 - 534 00 04
Andreas Norberg: 073 - 036 74 75

Ballastmaterial
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
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Alfred Westerlund var född 1843 i Luleå och 
han var son till den gamle komministern Lar-
Petter Westerlund som tjänstgjorde i Liden 
från 1855 fram till sin död 1885.  Notarien 
hade tagit studentexamen och studerade se-
dan en lång tid i Uppsala och synes där ha 
sysslat med lite av varje, utan att dock lyckats 
ta någon examen. Det påstås att han tittade 
allt för djupt i glasen, speciellt om de var fyll-
da med brännvin och att han dessutom hade 
en viss ovilja med professorer. Han menade 
att han strängt tagit inte hade så fruktansvärt 
mycket att lära sig av dessa vissa herrar. Hur 
det sedan kom sig, men efter vad det vill synes 
tog han en postexpeditörsexamen och titule-
rade sig alltid själv extra ordinarie postexpedi-
tör, vilket dock folket utbytte mot Notarien.

Tjänstgjorde som 
doktor fast att han 

saknade läkarexamen

Notarien var en intressant man, 
berättar hemmansägaren Jonas 
Jonsson i Liden. Han tjänstgjorde 
som doktor här i Liden och som 
sådan gjorde han onekligen en 
väldig nytta. På den tiden fanns 
det ju ingen riktig läkare här, men 
Notarien kunde, som sagt, det 
mesta och räddade säkert livet 

på många människor under sin tid. Trots att 
han inte hade någon examen, hade provinsi-
alläkaren i Sundsvall, doktor Söderbom, ett 
stort förtroende för honom och skrev bl.a. ut 
recept på Notariens anvisningar. Söderbom 
var naturligtvis också bara glad åt att slippa 
göra så många och påfrestande resor upp till 
det avlägsna Liden och överlät därför mer än 
gärna så mycket som möjligt av sitt arbete på 
Notarien. Som läkare var Notarien ofta anli-
tad och han både uppehöll praktik och gick 
hem till de sjuka om han blev anmodad. En 
av dem vi pratade med anser med bestämd-
het att han har Notarien att tacka för att han 
lyckades gå igenom en svår scharlakansfeber. 
Medicin skrev han, som sagt, ut recept på 
själv och det händer aldrig att han tog betalt 

Många gamla ”Lidensbor” minns ännu Notarien, prästsonen Alfred Westerlund, 
som blev Lidens läkare, trots att han inte hade tagit någon examen under sin långa 
studietid i Uppsala. Det påstås att han drack för mycket och tyckte illa om profes-
sorerna. Notarien var en originell figur, som älskade kattor, var en överdängare i 
främmande språk, kunde stjärnhimmeln på sina fem fingrar och var en snäll och 
god man, trots att ungdomen fick en väldig respekt för honom, emedan det lät som 
åskan gick när han pratade och hans språk var bemängt med en ovanlig samling 
kraftord.

NOTARIEN
EN ORIGINELL ”LIDENBO”

Tidningsartikel från 1944
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för denna. Däremot var han mycket noga 
med att han skulle ha tillbaka tomflaskorna. 
Han undersökte sina patienter mycket nog-
grant och hade ingenting med kvacksalvare 
över sig. ”Han knackade dem i ryggen och 
framställde riktiga diagnoser.”

Fick rycka in som vikarie i 
kyrkan

Ante Åström i Åsen är en annan av dem som 
minns Notarien och även hans far väl. Om 
fadern, komministern berättar hr Åström att 
han hade ett stående yttryck, som han använ-
de om söndagarna i kyrkan. Denna var inte 
uppvärmd på den tiden och det var därför lika 
kallt i den som utanför. För att hålla värme 
brukade därför församlingsborna sparka med 
fötterna mot varandra eller mot fotbrädan i 
bänken. När komminister Westerlund skulle 
börja sin predikan sade han alltid: ”Den som 
inte i stillhet kan vara här, han giver sig i still-
het härifrån.” Sedan blev det, säger Åström, 
tyst i Guds hus. Någon gång inträffade det 
att komministern var sjuk och då kunde det 
hända att Notarien fick rycka in som vikarie. 
En gång råkade han då predika till fel text. 
Senare en gång när klockaren var sjuk, visste 
man ingen råd. Det fanns bara en i försam-
lingen som kunde spela, det var en äldre bror 
till Åström, men han var som man förstår en 
smula tveksam. Notarien gick emellertid till 
honom och pratade med honom och sade så. 
”Inte skall du vara rädd för att spela inte. Pre-
dikade själv en gång i kyrkan och kom efter 

en stund underfund om att jag predikade till 
fel text. Men då tittade jag på menigheten och 
fann att den var mera förskräckt.

Var en baddare på att 
undervisa

Hemmansägare Erik Åström i Liden har i sin 
ungdom gått i skola för Notarien och minns 
honom mycket väl. Han var en baddare att 
undervisa, berättar hr Åström. Han kunde 
flera språk och engelska, tyska, franska, och 
latin gav han undervisning i åt Liden barn. 
Det var emellertid samma här att han lätt för-
lorade tålamodet och utbröt i väldiga svordo-
mar. En av hans originella sidor var att han 
hade en fruktansvärd massa kattor (30 styck-
en). Dessa gick han ofta och höll lärda samtal 
med. Sin privata lilla filosofi delade Notarien 
sina kattor. Bl.a. sin syn på synden: ”Det är 
ingen synd, bara ingen ser vad man gör, men 
är det någon som ser det då går det illa.” Un-
der en stor del av sin levnad var Notarien sjuk 
och hade själv mycket väl reda på att det var 
lungsot han led av. Mot slutet av sin tid be-
rättade han gärna att han inte hade så lång 
tid kvar att leva och en vän som han besökte 
bad han komma hem och hälsa på, ”men det 
måste ske snart för annars hinner du nog inte 
med det”. Två dagar sedan vännen varit på 
besök avled han också. Hans sista ord lära ha 
varit ev den art att de inte precis kan tänkas 
ha predestinerat honom för inträde i den bo-
ning, som vaktas av Sankte Per, men frågan är 
om inte hans gärningar väga en smula tyngre, 
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än de ord som flödade över hans läppar. 

Källa: Tidningsartikel från Nya Samhäl-
lets Söndagsläsning 5 mars 1944  Reporter 
M´lock.

Undertecknad har sammanställt valda delar 
av artikeln, kompletterat texten med rubriker,  
födelseår, faderns tjänstgöringstid i Liden 
mm. Alfred Westerlund hade titeln Postskri-
vare  enligt Kyrkans redovisning av avlidna. 
Han avled 1897 och är begravd i Lidens kyr-
ka tillsammans med sina föräldrar. Vill även 
tacka Sven Sjöberg för att han har skannat av 
lämpliga vykort som ingår i artikeln. 

TANKAR VID KÖKSBORDET

Förklara det här den som kan?
Hur tänker dom,dom där beslutsfattarna när 
de ska köpa in nya sopbilar, när de inte köper 
en bil medfyrhjulsdrift och automatlyft som 
de har haft tidigare. Antagligen slår dom sig 
förbröstet och tycker att dom är sååå duktiga 
som sparat pengar. Så då blir det chaufförerna 
som får ta i mer, i och ur bilenvid varje tunn-
stopp och dra tunga tunnor fram till bilen. 
Inte kan de köra ner i byarna heller eftersomde 
riskerar att fastna eftersom det är ganska back-
igt här ute på landsbygden, men det känner 
nog inte beslutsfattarnatill. Så då drar lilla tant 
Olga, 80 år upp sina tunnor för alla backar så 
de kan få sina sopor hämtade. Men hon be-
talar samma avgift som de som bor i tätorten 
och chauffören betalar medsin kropp. Kanske 
kan arbetsgivaren göra avdrag för att personalen 
får träna på arbetstid. Fiffigt Reko eller vad ni 
nu heter.

Det bor faktiskt människor fortfarande ute 
i byarna vilket det verkar som om dom inte 
förstår inne i”stan”!

TACK!

Pär Hansson
Torbjörn Lind

Lennart Håkansson 
Hans Lidman

För fantastiskt bra arbete i samband 
med min vattenskada.

Lars Gustafsson

www.lvn.se	
	

	

	

	
Vi	vill	tacka	våra	patienter	för	det	fina	omdömet	

”Bästa	hälsocentral”	i	Västernorrland!	
	

Vi	är	den	lilla	hälsocentralen	med	det	stora	hjärtat.	
	

Vi	tar	gärna	emot	nya	patienter.	
	

Välkomna!	
	
	
	
	

	
	
	

Hälsocentralen	Liden	
	

Text: Håkan Backlund

SOPMAJA
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Din skog har
flyttat in i mobilen
Vi har gjort det lika enkelt för dig att sköta din skog som att kolla 
Facebook eller posta en bild på Instagram. Nu kan du beställa en 
gallring eller se vad du tjänade på avverkningen mitt i fredagsmyset.

 Besök din skog när du vill på skogsvinge.se

 Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta oss: 

Mikael Kullström, Sundsvall/Indal/Liden/Kovland, tel 060-19 34 83
Sandra Westin, Sundsvall/Indal/Liden, tel 060-19 34 89

Skogen 1:1
Mina kontrakt

Min fastighet
81%

Skogås 1:16 Sågtimmer
Tall / 25% 

Massaved
Barr / 45% 

Massaved
Gran färsk / 25% 

46%
Skogen 1:1
 Sågtimmer gran 42%
 Sågtimmer tall 11%


Kontakta
virkesköpare
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Indalsledenloppet
26:e året!

Lördagen den 17 juni 2017

Bispgården - Liden - Bergeforsen

Stafetter för tävlingslöpare och motinärer
Damer, herrar och mixed i alla åldrar
85 km - 8 sträckor (varav 3 kan delas)
40 km - 4 sträckor (varav 2 kan delas)

Ultraklass - Dam - Herr 85 km

Tävlingsmedaljer, penningpriser, bergspris, hederspriser, sträckpriser
Indalsledenloppet tel 060-57 98 98, www.indalsledenloppet.nu

I butiken hittar ni allt från krukväxter och fröer till kvalitetsjordar.  
Vi tar redan nu emot förbeställningar på framför allt buskar och träd.

Följ oss på bispgardenstradgard.se och facebook.com/bispgardenstradgard för öppettider, sortiment och 
aktuell info. Du kan även skicka e-post till info@bispgardenstradgard.se eller ringa Stefan på tfn 073-064 22 22.

Vi öppnar den 10 april kl 10!

Ett växande intresse!


