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Hej!
April är en månad då man skall byta däck,
deklarera, kratta löv och titta på elden på
Valborg. Sen börjar maj med en ledig dag
när man tidigare gav sig ut och demonstrerade. För att det inte skall bli så stressigt så
hoppar jag över demonstrationerna för jag
vet inte vad jag skall demonstrera mot? Kanske landsbygdspolitiken? Nej det känns inte
bra så jag ligger nog på soﬀan och kollar nån
sport istället. Fasst det skulle vara kul att ha
ett partiobundet demonstartionståg i Liden
och se vad människorna ville demonstrera
mot.
Ni som känner att något i Liden med omnejd inte känns bra hör av er så skall vi kolla
på det.
Vi har missat några evenemang under våren
för att vi inte vetat om att de skulle äga rum
så hör av er!!!
Tore Löfvenius
Omslagsbild:
Håll ut! Snart är det sommar igen . . .
Foto 2010-07-08: Joachim Matthes,
Järkvissle/Hamburg.

Adress till tidningen:

Nästa Lidentidning
utkommer
18/6
Manusstoppdatum 28/5
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.
Du kan posta eller maila ditt bidrag

www.lidenbygden.com
www.lidenstidning.se

Annonspriser

Köp fem annonser, betala för fyra!
Föreningar får dela på en helsida, varför vi är
tvungna redigera material om utrymmet är begränsat. De föreningar som vill ha sitt material
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats.
Ring för kostnadskalkyl.
Baksida i färg kostar
1870:1/9 sida 43 x 59 mm stående
218:2/9 sida 86 x 59 mm stående
436:1/3 sida 130 x 59 mm liggande 545:1/2 sida 130 x 91 mm liggande 763:1/1 sida 130 x 184 mm stående 1520:Köp och Sälj ca 20 ord 40:Alla priser exkl moms

Lidens Tidning
Bodacke 143, 860 41 Liden
Besöksadress:
Husåsvägen 9A (Gamla Posten)
E-postadress:
tidning@telia.com
Ansvarig utgivare/artiklar: Tore Löfvenius
Historiska artiklar:
Arne Johansson
E-post
arne.jarkvissle@telia.com
Annonser:
Tryckeri:

Prinfo

Många skickar mail till tidningen och skriver då
tidningen men så här skall mailadressen se ut:

tidning@telia.com
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0692 - 10 123
070 - 277 36 40
0692 - 101 23
0692 - 210 75

0692 - 10 123
070 - 63 102 77
Accidenstryckeriet i Sundsvall

Vill du prenumerera?
Kostnad 150:-/år.

PG 15 89 07-6
Lidens Tidning

Föreningsnytt
Mån 30 april
Tors 17 maj
Maj
Ons 6 jun

Valborgmässoﬁrande
Vättaberget
18.00
Gökotta
08.00
Hembygdsdag åk 8
Vättaberget
08.00
Nationaldagsﬁrande
Vättaberget
13.00

Indals-Lidens Viltvårdsavd
anordnar jaktstig lörd. 19/5 vid
Indals skjutbana i Bäck .Indal.
Anm. 9.00-12.00 .Endast hagelmål.
Skylt ﬁnns uppsatt efter väg 86 ,

2,5 km. väster Indals kyrka. Servering. ﬁna priser.

Välkomna !

18 maj

Indals PRO

Utﬂykt till Gudmundtjärn

Holms PRO

12 maj 17.00

Vårfest Gimåfors Bygdeg.

Bygdegården Gimåfors

30 apr 19.00
11 maj 19.00
23 maj 19.00
6 juni

Majbrasa
Proﬁlurena underhåller
Musikcafé
Nationaldagen

Trollnatta 7 juli
med bl.a

Molly Sandén

Åsendanserna 2012
Lördag 9/6 21-01
Midsommarafton
Fredag 22/6 kl. 21-02

Höstmarknad i Liden
Lidens Centrum
Lördag 1 Sept kl:11-16

Bokning av utställarplats:
Lotta Evrung 072-5430777
Britt-Mari Nilsson 070-6482801

Lidens PRO

NYHET: Förmånligare priser
när du hyr för fest, möten,
rörelse och evenemang.
Nya hyror, baserade på hur lång tid du hyr,
ger förmånligare priser. Se www.hareborg.se
eller hämta prislista på Häreborg.

Info: www.hareborg.se. Boka: 060-922 55.

Vi skulle vilja tacka alla
som sponsrat våra lotterivinster till Familjedagar i Västanå och Trollkåtan i Gussjön.

14 maj 10.00 Vårstädn.+medlemsmöte
28 maj
13 juni

Oxsjögården
13.00 Medlemsmöte
Oxsjögården
13.00 Friluftsd m. Holms PRO
Oxsjögården

hareborg
sondag
13 maj
kl 11 - 15

info: www.hareborg.se

fri entre

Liten kuriosainformation:

Lidens gamla kyrka hade 2011 762 besökare från 19 länder
Lidens Tidning
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Har du fått stormfälld skog i vinter?
Tänk på att använda skogslikvidkonto när du får likvider från
skogsavverkningar. Där kan du placera hela likviden inkl
moms till vår bästa ränta.

Välkommen att höra av dig,
så berättar vi mer.

Välkommen!

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
Tel 0692-609 60
www.handelsbanken.se/liden

Bystugan
Lokalt servicecenter
Öppettider:
Mån, Tis,ons, fre 11 - 15
Torsdagar 14 - 18
Tel. 0692 - 101 23
070 - 277 36 40
3-årsjubileum 1:a maj med tipspromenad och ﬁka

13.00 - 15.00

När ni planerar en aktivitet, ring gärna och meddela
densamma så får ni också veta om den kolliderar med något.
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Börje Albertsson
Virkesköpare

Ti l l s a m m a n s s k a p a r v i v ä r d e n p å D i n S k o g

Låt skogen skapa sitt eget
Börje Albertsson
värde!
Tel
Mobil

0692-220 01
070-347 66 07

Ser du möjligheter att öka värdet på din skog i framtiden genom skogsvård?
Hinner du inte göra arbetet själv eller oroar du dig för kostnaderna?
Genom stora arealer och ett gott samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer når vi hög kvalitet
och låga kostnader per hektar.
Har du tänkt på att nettot av en hektars slutavverkning oftast är större än kostnaden för markberedning och plantering av 10 hektar eller röjning av 20 hektar?
Gallring av en hektar ger på samma sätt möjlighet att röja 4-10 hektar.
Vill du räkna på din skogs möjligheter att finansiera sin egen utveckling och ge dig ett netto idag?
Kontakta din lokala virkesköpare.
Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan
för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

SCA SKOG AB

Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
www.skog.sca.com

ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG
Lidens Tidning
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Indal/Lidens lokala trygghetsgrupp
I vårt område har vi sedan många år haft en aktiv brottsförebyggande grupp med representanter från
skolan, förskolan, fritidsgårdarna, svenska kyrkan, polisen och socialtjänsten. Arbetet har främst varit
riktat mot barn och ungdomar samt deras föräldrar i Indal, Liden och Holm.
Sundsvalls kommun gör nu, tillsammans med polisen och socialtjänsten en satsning på trygghet både
på lokal och på strategisk nivå. Genom samverkan ska Sundsvalls kommun vara en kommun som
både är och upplevs som trygg. I och med denna satsning har BRÅ-grupperna ombildats till Lokala
trygghetsgrupper och tanken är att utöka grupperna med representanter från övriga aktörer i vårt område, till exempel från olika föreningar.
Trygghet är både en kollektiv och subjektiv känsla. Mycket delas av ung och gammal, som till exempel
bra belysning och säkra vägar men det finns också skillnader i vad man finner otryggt i sin till tillvaro.
För att öka perspektivet ser vi gärna deltagare från alla åldrar och flera olika intressegrupper till vår
lokala trygghetsgrupp.
En inbjudan till ett första möte den 26/3 skickades ut till föreningar och andra aktörer samt anslogs
på de lokala affärerna, skolorna samt förskolorna i Indal, Liden och Holm. På det mötet deltog Helen
Otterström, Trygghetssamordnare Sundsvalls kommun. Helen berättade om hennes uppdrag och på
samma möte fastslogs ett datum för en trygghetsvandring i Liden där alla är välkoma att delta.

Tisdag 24/4 kl. 19.00 i Bystugan.
Trygghetsvandring i Liden
En trygghetsvandring är ett bra sätt att ”på fältet” diskutera hur ett område kan förbättras och bli ännu
tryggare. Byggnader, gator, gångstråk, parker och vägar är den miljö vi lever i. En gångväg som är
trevlig och trygg i dagsljus kanske är otrygg i mörkret? Var finns skadegörelse och klotter? Hur är skolmiljön utformad?

Din kunskap och dina åsikter behövs!

Läs mer på www.sundsvall.se/trygghetsgrupper
besök oss på Facebook ”Trygga Sundsvall”

De lokala trygghetsgruppernas uppdrag

Syfte
De lokala trygghetsgruppernas syfte är att arbeta med lokala trygghetsfrågor i
sitt område.
Uppdrag
De lokala trygghetsgruppernas uppdrag är att samverka med andra aktörer i
sitt område för
• Allas rätt till det offentliga rummet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk
tionshinder, sexuell läggning eller ålder
• Att skapa möjligheter till påverkan och inflytande för de som bor och verkar
i området när det gäller trygghetsfrågor
• En inbjudande och välkomnande kommundel
Trygghetsskapande metoder
Regelbundna trygghetsvandringar
Föräldra- och vuxenvandringar
Grannsamverkan
Skapa mötesplatser
Bygga nätverk
Helt och rent i närmiljön
Lidens Tidning
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GERÅLUND

den populära dansbanan i Bispfors
Del 1

Gerålund våren 2012. Foto: Arne Johansson.

Taket till Annedals dansbana nere vid Indalsälven i Bispfors hade vintern 1926 ramlat ner
av snötyngden. Ny dansbana, på bättre plats,
måste ovillkorligen uppföras, och efter en dryg
månads slit och ideellt arbete stod den så klar
vid Järån. Lätt åtkomlig för bilburna.

Invigning av Gerålund
Invigningen skedde på midsommaraftonen
1926 under stor pompa och ståt. För att göra
reklam för evenemanget gjordes en tur med
lastbil där Bispgårdens Jazzband satt spelande
på ﬂaket för glatta livet. Turen gick upp till
Krångede och ner till Sillre och Liden. Det här
var alltså ett tecken på att stora saker var i görningen. Och det var verkligen en imponerande
skara som hade infunnit sig till premiärkvällen.
Tro det eller inte, men det har sagts att det stod
mer än 60 bilar parkerade utanför området!
Milda makter, nu var det nya tider!
8

För att förhöja feststämningen hade man anlitat en positivhalare. Det såldes svarvade och
tjusigt bemålade käppar att världsvant stoltsera med. Det salufördes dessutom färgglada
hattar och papptrumpeter att föra oväsen
med! Och Bispgårdens Jazzband, en orkester
som ofta kom att spela där till dans, stod för
det musikaliska. Den bestod av två ﬁoler, piano och trummor (senare tillkom en banjoist).
Tänk – en orkester utan dragspel!
Det var bara det att dansbanan inte hade fått
något oﬃciellt namn. Men sommaren efteråt
ut-lystes en namntävling och en ung ﬂicka,
Gunhild Norlander från Bispfors, vann med
förslaget – GERÅLUND - . Alltså dansbanan
i lunden invid Järån. Och på midsommardagens eftermiddag tutades det i mässingsinstrument och bankades på kalvskinn. Kunglig
Norrlands Trängkårs Musikkår ifrån Sollefteå
konserterade invid Gerålund!
Lidens Tidning

å
te
ef

oll

lS

Till

Til

d
un
ters
Ös

m.ﬂ. ljöd från dansbanan. Populära artister
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En folkets park i miniatyr
Sällan har väl ett nytt dansställe utvecklats till
att bli så populärt under så många år som den
dansbanan kom att bli! Föreningen som framgångsrikt drev verksamheten hade som mål
att Gerålund skulle bli som ”en folkets park
i miniatyr där hela familjen, unga som gamla
kunde mötas”.

Så kom kriget med inskränkningar i bensin och bildäck. Men danserna fortsatte och
eventuellt överskott gick i sann fosterländsk
anda till Riksinsamlingen och Lottakåren. Nu
hyrdes Gerålund ut till orkestrarna, varför de
ﬁck betala en viss procentsats till föreningen
av intäkterna.
Föreningen inköpte en dyrbar högtalaranläggning, AGA Baltic. Den skulle bl. a. användas
till att spela upp grammofonskivor vid danskvällar, och en discjockey anställdes med gage

Dansbanan vid Annedal i Bispfors.
Indalsälven i bakgrunden.

I mitten av 1930-talet började Stadsforsens
kraftstation att byggas. Inﬂyttning i stor skala
in-leddes. Inte en bryggstuga stod tom, allt var
uthyrt till s.k. ”anläggare”, och de ﬂesta ville
dansa och förlusta sig. Populära orkestrar, inte
bara från hemtrakterna utan även från sådana
metropoler som Alby, Håsjö, Graninge o.s.v.,
kom och spelade. Nya och gamla slagdängor
som ”Gula Paviljongen”, ”Jag är ute när gumman min är inne”, ”Där näckrosen blommar”
Lidens Tidning

Bispgårdens Jazzband på
marknadsföringsturné.
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i form av timpenning. Men hela tilltaget stötte
på patrull, publiken tyckte inte alls om idén:
”Får vi inte dansa till levande musik, så bojkottar vi Gerålund. Vi far till ’Vältan’ i Järkvissle
i Lidens socken istället”. Sådant ställningstagande kallas numera för konsumentmakt!
Discjockeyn gick miste om timpenningen,
men han lever än i högönsklig välmåga. Jag
träﬀar honom ibland på aﬀären i Bispgården!
Sören Nilsson
Bispgården
Foto: Arne Johansson.

Tack till Gunnar Forsberg, Böle, Bispgården,
och Fors Hembygdsförening för bildmaterial
till artikeln.

Fortsättning följer i nästa
nummer av Lidens Tidning.

Hartsa dansskorna!
Det blir dans på

Gerålund
fredagen den 13 juli
2012!
Dragspel var länge det populäraste
instrumentet på Gerålund.

Lidens Tidning
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VI HJÄLPER DIG ATT MÅ BRA!
Hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet
Främjar ögonens normala funktion och hälsa
Blue eye 64 tabletter

329:Litomove 2x200 kapslar
498:- Spara 100:Ord. pris 598:-

Ger fukt till torra slemhinnor

Membasin 60 kapslar

279:-

Energi för kärlekslivet

Largiplex 100 kapslar

299:-

Vi har även ett brett sortiment av:
–
–
–
–
–
–

Snygga skor och sandaler som är bra för dina fötter
Naturlig hud- och hårvård
Livsmedel b.l.a. LCHF, Rawfood och ekologiska produkter
Homeopatiska medel
Vävnads-/cellsalter
Sportkosttillskott
Ring oss för att boka tid för en Hårmineralanalys

Sjögatan 9 Sundsvall 060 - 15 61 00
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”Möt vårens växlande väder,
med nya sköna skor och passande kläder”
Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

pettider
Våra öp
30
0930-17
Mån-Fre 30-1400
09
Lördag

tel 0696-10069
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

F.D.Posthuset Liden

Glad Valborg!
och

1:a maj
önskar redaktionen

Lidens Tidning
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NYGAMMAL ORDFÖRANDE
dar Viksten och Ingemar Åslin. Vid
årsmötet uppmärksammades deras
gärning och Vidar Viksten ﬁck motta
Lidens Hembygdsförening standar.
Ingemar Åslin utnämndes under hösten 2011 till hedersmedlem i föreningen för sitt 20-åriga arbete med Lidens historia. Han har, förutom som
delförfattare till ”Oxsjöfjället”, utgivit
drygt 20 häften i serien ”Mitt Liden”.
En ovärderlig historisk insats för Lidenbygden!
Yngve Gradin avtackas efter 27 år i Lidens Hembygdsförenings styrelse av ordföranden Yvonne Uhlin.

Lidens Hembygdsförening höll årsmöte den 28
februari 2012 på Wärdshuset Liden. Nuvarande
ordföranden Yvonne Uhlin omvaldes till ett sjätte
verksamhetsår. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades vice ordföranden och
mångårige styrelseledamoten Yngve Gradin efter
27 år. Yngve har varit medlem i Lidens Hembygdsförening sedan dess bildande 1956. Han
hedrades med att utnämnas till hedersmedlem i
föreningen. Ordföranden Yvonne Uhlin poängterade i sitt tacktal: - Yngve Gradin tilldelas utmärkelsen för sitt mångåriga engagemang i föreningen och för sina oförtröttliga arbetsinsatser, sin
ständiga närvaro och insikten om vad vi har att
vårda för kommande generationer.
Den unika boken ”Oxsjöfjället i Liden” utkom
från tryckeriet sommaren 2011 och såldes slut
omedelbart. All behållning har tillfallit Lidens
Hembygdsförening, i enlighet med upphovsmännens önskemål. Författare till boken var Vi-

Det ﬁnns mer att läsa om Lidens
Hembygdsförening och det senaste
årsmöte på webben:
www.lidenshembygdsforening.com.
Arne Johansson

Vidar Viksten, medförfattare till boken
”Oxsjöfjället”, tilldelas Lidens Hembygdsförenings standar av ordföranden Yvonne
Uhlin. Foto: Arne Johansson.

Ingemar Åslin, Hedersmedlem i Lidens Hembygdsförening,
avled den 7 mars 2012 efter en kort tids sjukdom.
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Järkvissle Ekokött

Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt.
Vi har dikor och föder upp kalvar
till 1 1/2 - 2 års ålder.
Du kan beställa ungnöt styckat
och klart, hel, halv, kvart, åttondel
Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 � 860 41 Liden
0692 – 210 72 070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se

LIDEN

Lions

Lions
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”
0692 - 103 87
Indal-Liden-Holm
060 - 92 352

Öppettider
Mån - Fre
10 - 19
Lör
10 - 16
Sön
12 - 16
0692 - 100 26

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:

60L Björkvedsäckar,
Fågelholkar

070-3221768
0692-10058

Vi är ombud för

Husåsvägen 14
Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter
Benvaxning
Jag finns även i Bispgården och Indal

Helena 070
Lidens Tidning

LIDENS
BLOMSTERFOND
0692—100 27
Din gåva
ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

- 610 64 37

POST

Pelle, Carola,
Gun och Jannice

ﬁnns på

Husåsvägen 14
öppet onsdagar
13 - 18

Övriga tider:
070 - 264 01 95
Kom och titta!
Massor av ”bra ha grejor”
15

Friskvård för folket
Britt Karlsson tar
blodtrycket på
Lars-Åke Svelander.

Vårdcentralen i Liden har 2012 börjat med gratis hälsonkontroller för det som fyller 40, 50 och
60 år. Detta har blivit väldigt uppskattat bland Lidenborna och på detta vis hoppas man kunna
förebygga framtida ohälsa. Redan efter knappt fyra månader har man upptäckt diabetes, högt
blodtryck, höga blodfetter och andra värden som kan bli problem som gör att man kan bli en
patient i framtiden. Själv ser jag fram emot detta under 2013. Tacka inte nej till detta!!!
Text och foto: Tore Löfvenius
LIDENS VÅRDCENTRAL NÄST BÄST
För en kort tid sedan genomfördes en anonym enkät av ett privat företag i Göteborg för
Landstinget i Västernorrlands räkning. Undersökningen gick ut på att fråga ett statistiskt
urval av besökare i hela länet vad de ansåg om
”deras vårdcentral”. Enkäten skickades hem
till ve-derbörande och sedan svaren levererats
eliminerades identiﬁeringsmöjligheten.
Frågorna handlade om helhetsintrycket av
den besökta vårdcentralen, personalens bemötande, deras delaktighet, hur informationen
delgavs, personalens tillgänglighet, förtroendet för verksamheten och den upplevda nyttan
från patientens synvinkel. Utifrån dessa indikatorer gjordes sedan en total värdering av den
sammantagna patientupplevda kvaliteten för
de olika vårdcentralerna.
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Av länets 31 vårdcentraler kom Lidens vårdcentral på andra plats! Knappt slagen av Höga
kusten vårdcentral med värderingsmåttet 94
(Liden 93) och den som kom sist hade 73. Lidens vårdcentral rankas således som nummer
två i hela länet! Grattis!
Arne Johansson

Britt Karlsson, verksamhetschef vid Lidens
vårdcentral, är både glad och tacksam över
det goda resultatet av patientenkäten i länet. Foto: Arne Johansson

Lidens Tidning

Öppettider:

Våra ordinarie öppettider:

Vardagar
10.00–17.00

Vardagar 10 -17
Lördagar 10 -13

Lördagar
10.00–13.00

Vårnyheter i butiken!

www.reklamologi.se

0696-400 81 // www. kalarnetextil.se // info@kalarnetextil.se

Lidens Tidning
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BUDDHATEMPLET I BISPFORS
En gråmulen lördagseftermiddag i februari
gjorde Lidens Tidning ett besök i det stora
huset Norrbacken i Bispfors (numera Östra
Bispgården) i Jämtland. Huset ligger några
hundra meter efter T-korset i Bispfors (riksväg
87/86) i riktning mot Sollefteå. På andra sidan 87:an ligger Gerålunds festplats. Det var
kallt och ruggigt utomhus och ovissheten vad
som skulle möta besökaren gjorde inte stämningen bättre. En spännande inbjudan från
Wanna Morin, härstammande från Thailand
och sedan 30 år bosatt i Hammerdal, ökade
nyﬁkenheten.

en munk från Thailand som undervisade på
thailändska i buddistisk meditation!

Munk från Thailand
Munken Chaisak Patongpon har varit i Bispfors sedan oktober 2011. Så småningom
skall det komma ytterligare fyra munkar.
Munken är 37 år och kommer från den thailändska landsbygden. Redan som barn attraherades han av religionen och hans föräldrar
är mycket stolta över livsvalet. En önskan om
religionsutövande munkar i Bispfors sändes
från den Thailändska föreningen i Sundsvall
till höga vederbörande i Thailand. Intresset att
resa till den kalla nord var i sanning svalt. Men
Chaisak Patongpon såg att hans överordnade
blev ledsen så han erbjöd sig att resa. Han
tycks inte ha ångrat sig. Den stränga kylan har
inte avskräckt honom från dagliga promenader i trakten.

Norrbacken i Bispfors är idag ett thailändskt
buddhistiskt tempel. Foto: Arne Johansson.

Buddha i guld
Väl inomhus bländades jag av en ﬂera meter
hög buddaﬁgur i guldfärg vid ena kortväggen. En underbar värme mötte besökaren.
Tre stora rum i ﬁl på nedervåningen värmdes
av kakelugnar och gästfriheten var mycket
välkomnande. I lokalen fanns ca 10 personer
från olika delar av Jämtland och Medelpad.
De var i alla åldrar, företrädesvis kvinnor, som
sittande på golvet följde en kurs i meditation
på thailänska. Jag hade inträtt i ett buddistiskt
tempel i Sverige och tillika ett thailändskt
meditationscenter! Ett tempel i Bispfors med
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Den thailändska buddhistiska munken Chaisak Patongpon i andaktrummet i templet i
Bispfors. Foto: Arne Johansson.
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Wanna Morin,
Hammerdalbo
sedan 30 år,
bistod
Lidens Tidning
med tolkhjälp.
Foto:
Arne Johansson

Gåvor
Inbjudaren Wanna Morin, som talar utmärkt
svenska, var tolk i mitt samtal med munken.
Han poängterade noga att alla är välkomna till
Norrbacken och meditationscentret. Många
har fått för sig att mottagande av gåvor är en
form av tiggeri. Men så skall inte gåvomottagande ses. Det är var och en fritt att bidra till
templets verksamhet. Något tvång förekommer överhuvudtaget inte.

Tempel vs. Minnespaviljong
Om man säger templet i Bispfors tror de ﬂesta
att man syftar på den thailändska paviljongen i
Utanede. Paviljongen som stod färdig 1998 är
ett minne av Kung Chulalongkorns resa förbi
platsen den 19 juli 1897. En stor kultur- och
industriutställning i Stockholm 1897 hade
lockat bl.a. Kungen av Siam till Sverige. Vår
konung Oscar II var värd. En resa till Norrland gjordes av den utländske kungen för att
studera sågverksindustrin. Efter färd med båt
via Härnö-sand/Sollefteå och tåg till Bispgården, vidtog hästskjuts till Edset i Utanede och
tre olika båtar utför Indalälven till Sundsvall.
Chulalongkorns resa genom Utanede resulterade 100 år senare i den imposanta thailänska
paviljongen. Som således inte är ett thailändskt
tempel utan en minnespaviljong.

Norrbackens historia
Det thailändska buddhistiska templet i Bispfors är inrymt i den tidigare s.k. gården
Lidens Tidning

Norrbacken. Fastigheten förvärvades år 1903
av Daniel August Edholm (1853 – 1916). Edholm var förvaltare åt skogsbolaget Sunds AB.
Säljare var J. Anton Andersson. Vid köpet var
fastigheten säkert i mycket blygsammare skick
än idag. Edholm var en i orten mycket aktad
och betrodd man, som gick under benämningen ”Forvaltarn”. Det han sa liknades som
lagtext. ”Forvaltarn sa´”. ”Forvaltarn ha sagt”
o.s.v. Edholm byggde både om och till gården
år 1907. Till gården fanns, som vanligt var vid
den här tiden, ett jordbruk med ladugård och
uthus.
Efter Edholms död 1916 ägdes fastigheten av sterbhuset. År 1960 såldes gården till
Kungl. Domänstyrelsen som hade ett förråd
där i många år. Några av Edholms exklusiva
ekmöbler donerades till Fors Hembygdsförening och kan beskådas i ett rum som kan kallas
”Edholms-rummet”. Ett stort skåp är tillverkat av Eklunds möbelverkstad i Oppåsen.
Nuvarande ägare till Norbacken är en i Uppsala boende privat familj med thailändsk bakgrund.
Arne Johansson

Tack till Sören Nilsson, Bispgården,
för fakta om Norrbacken.

Thailändska minnespaviljongen i Utanede.
Foto: Arne Johansson.
T.h. Kung Chulalongkorn, Rama V, av Siam
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Ballastmaterial
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
NCM i samarbete med SVEVIA,
Vi vänder oss till dig som är
behov utav ballastmaterial till

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg: 070 - 534 00 04
Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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Indalens SBO är dessbättre lindrigt drabbat av stormen
Dagmar, men likväl ﬁnns det mindre brötar på sina ställen.
Kontakta din inspektor för råd
och stöd kring stormfrågor och
annat. Våra inspektorer erbjuder
ett heltäckande tjänsteutbud för
skogsskötsel, avverkning och
ekonomisk förvaltning. Det är
själva syftet med Norrskog. Att
ﬁnnas där, för din skull.
Skogsinspektor Indalens SBO
David Sörman
060-16 72 76

�����������������
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”LUMPEN” ETT MINNE BLOTT
Efter diskussioner under större delen av 1800-talet fattade Sveriges Riksdag slutligen år 1873 beslut om ett nytt försvarssystem att ersätta det s.k. ”indelningsverket”. År 1901 verkställdes det
sista steget i den s.k. ”kompromissen” och den så kärt kallade ”lumpen” hade sett dagens ljus. De
värnpliktiga soldaterna (endast män till år 1995) skulle i framtiden husera i nybyggda kaserner
i städerna och i de ﬂesta fall tjänstgjorde de i 240 dagar inklusive repetitionsövningar. Det nya
systemet byggde på en fast anställd stam av oﬃcerare samt allmän värnplikt. Varje vapenför man
mellan 18 och 47 års ålder var obligatoriskt värnpliktig, och blev efter utbildning krigsplacerad i
något förberett, men i fred sovande krigsförband. Normalt vart sjätte eller tolfte år inkallades den
värnpliktige till ca. en månads repetitionsutbildning. Om krig hotade skulle den värnpliktige vara
stridbar och kunna mobiliseras. Tusen och åter tusen värnpliktiga inkallades under andra världskriget till beredskapstjänstgöring längs alla Sveriges gränser och kuster. Den 16 juni 2009 fattade
Sveriges Riksdag beslut om att avskaﬀa värnplikten i Sverige i fredstid, och det historiska beslutet
trädde i kraft den 1 juli 2010.
Tusentals unga svenska män har gjort ”lumpen”. De ﬂesta rekryterna från våra trakter hamnade i
Sollefteå. Otaliga är alla historier om ”lumpartiden”. Inte att förglömma alla ﬁlmer och serietidningar. Ju längre tid som förﬂutit ju positivare minnen. Under alla förhållanden har ”lumpartiden”
satt sina spår på gott och ont. Värnpliktig Vidar Viksten, med rötter i Oxsjö och nu boende i Indal,
berättar här sina minnen från värnpliktstjänstgöringen under det s.k. ”kalla kriget”. /AJ

MILITÄRA MINNEN FRÅN
SOLLEFTEÅ Del 1
När jag vid mönstringen 1956 på dåvarande
LV5 i Sundsvall begärde att vid I21 få genomgå den försöksutbildning som skulle ske vid ett
nyupprättat spaningskompani trodde nog inte
ansvarig överste vid inskrivningen att jag var
riktigt klok. Att av egen fri vilja välja den tuffaste och mest krävande utbildningen var inte
vanligt, men då jag tävlade både i längdåkning
och orientering borde det passa bra.

Underbefälsutbildning
Att bli uttagen till underbefälsutbildningen
var inget jag begärde, men så blev det i alla
fall. Vi var totalt 18 värnpliktiga som samlades
till en pluton och vi ﬁck som plutonchef fänrik Karl Forsberg. En mycket krävande person
i karriären, senare regementschef och även en
tid som militärattaché i Oslo. Det blev en hård
drillning i exercis redan från början, när andra
förband marscherade var det språngmarsch för
22

oss, i takt naturligtvis. Konditionsträning var
ett stående inslag i programmet, fänrik Forsbergs slogan var: Hårdheten skall fram. Avlöning var tionde dag, 25 kr, när vi genomfört
vår extra månad ﬁck vi 34 kr. Vår första helg
ﬁck vi inte åka hem, motiveringen var att vi
måste lära oss att uppträda i uniform.

Spaningskompani bildas
När resterande delen av rekryter tillkommit
bildades tre plutoner. Varje pluton bestod av
plu-tonchef och ställföreträdare, tre grupper
om sex man inklusive gruppchef och ställföreträdare. När fänrik Forsberg satte ihop sin
pluton blev jag gruppchef för första grupp,
det fanns både fördel och nackdel med den
positionen i plutonen. Som gruppchef ﬁck vi
också turas om att marschera hem med plutonen, efter övning, till vårt kompani, varvid
plutonen upplöstes på sedvanligt sätt med ordern höger och vänster om marsch.
Kom på att jag skulle skoja med en av kompisarna på logementet. Vid större samlingar på
Lidens Tidning

Kamratlig stämning inuti
manskapstältet ”någonstans i Sverige”. Vidar
Viksten längst till höger
(med pannlampan).
Foto 1956-57.

kaserngården var ordern, vid upplösning av
förbanden, vanligen formering till kompanier,
alternativt plutoner. Jag inbillade ”oﬀret” att i
stället för höger och vänster om marsch skulle
han säga, formering till den enskilde. När vi
kommit hem till vår kasern gav han den order
jag föreslaget, medföljande befäl hade svårt att
hålla masken.

dags att hissa ﬂaggan. Den som fanns kvar var
tvungen att stanna på sin plats, göra honnör så
länge ﬂagghissningen pågick.
Vidar Viksten, Indal

Disciplin ett nödvändigt ont
Under vår första tid på kompaniet tyckte vi
nog allmänt att regelverket i många stycken var
löjligt. Men vi blev så småningom införstådda
med att det var nödvändigt, ordning och reda
måste det vara om verksamheten skulle fungera. Om vi enskilt, eller i grupp, mötte något
befäl från vårt kompani på ”arbetstid” var vi
tvungen att först ange befälets grad, presentera
sig själv med nummer och namn samt ange
vart man var på väg. Från vårt logement på
C3 hade vi en bra överblick över hela kaserngården. Ibland kunde man se hur värnpliktiga
snabbt ﬂydde från området och då var det
Lidens Tidning

Artikelförfattaren Vidar Viksten.
Foto 2012: Arne Johansson

Del 2 av – MILITÄRA MINNEN FRÅN
SOLLEFTEÅ - följer i kommande nummer
av Lidens Tidning.
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Välkommen till en god upplevelse
MÅNDAG 30 APRIL
Valborg sillunch kl.11-14
SÖNDAG 6 MAJ
Söndagsbrunch kl. 12-15

DAGENS LUNCH
Vardagar kl 11-14

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Lunch kl. 12-15
FREDAG 25 MAJ
Pub & Musik från kl. 19
SÖNDAG 27 MAJ
Morsdag m. sparristema kl 14-18
LÖRDAG 9 & 22 JUNI
Mat & pub inför Åsendans

TFN 0692-103 40
www.wardshusetliden.se

Tips från Kocken!
Ut och plocka ﬁna späda nässlor i vår !
Nässelsoppa
6-8 port
1 gul lök, finhackad
300g rensade små nässlor
8 dl hönsbuljong el. grönsaksbuljong
2 dl vitt vin
6 dl grädde
Smör, salt, vitpeppar och muskot
En nypa socker

Smaklig måltid!
Anders Stenström
Krögare
Wärdshuset Liden

Gör så här:
Koka upp en kastrull med välsaltat vatten och lägg i nässlorna i en kort stund
( ca 30 sek-1 min). Häll av i durkslag och krama ur det mesta av vattnet. Hacka nässlorna
fint.
Fräs löken i lite smör, utan att ta färg tillsätt buljong och vitt vin, låt koka några minuter
med grädden och krydda lite.
När soppgrunden kokat och fått fin konsistens så skall nässlorna i men ska bara få ett
snabbt uppkok
Mixa gärna med en stavmixer
Smaka av och ev. krydda, avsluta med lite nyriven muskot
Servera med ett pocherat ägg eller en vanlig ägghalva (gulan skall helst vara rinnig)
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Josefinas garn
Välkomna till Lundströms
ladugård i Bjärme!

Vi har det mesta i garn och broderi..
280 olika garnsorter från Marks & katten,
Sandnes,Coats Västgöta mm.
Stor sortering av broderier ca 2400 olika
motiv,ritade dukar mm.
Öppentider.
Tis-Fredag 10:00-19:00
Lördag 11:00-16:00.

Tel: 060-97 042.

Sön-Måndag stängt då laddar vi hyllorna.

CaféVättaberget
S ÄS O NGS TA RT!
Valborgsmässoafton 17-22

1:a Maj och Morsdag 12-16
Söndagsöppet Maj-juni 12-16
Från 15:e juni tisd-sönd 11-16
Vi tar emot bokningar för bröllop, dop, födelsedagar och lunch
för större sällskap. Nytt för i år är försäljning av hembakat
tunnbröd alla dagar. Varmt Välkomna! Lasse o Kristina
För info och bokning ring 070-297 25 32

w w w. l i d e n s h e m b y g d s f o r e n i n g . c o m
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Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Jan Backlund
Rör & Svets

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Besöksadress:
Lidenvägen 89
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Välkommen att kontakta oss!

��Vi kvalitetsgallrar och ökar
värdet på din skog
��Barrmassaveden förädlas till
Octostolpar vid vår industri
Octowood i Kälarne
��Bra priser och Premier

Lidens Tidning

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

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

������������������������������������

070 - 318 65 67
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Ingers Klippstuga, mer än bara klipp!
Vid en yttre besiktning ser Klippstugan ut som den alltid gjort men kliver man innanför
dörrarna märker man en påtaglig förändring. Ett litet grupprum med TV samt ett fräscht behandlingsrum där det vid mitt besök spelades avslappningsmusik för kunden. Inger Wästfelt
som tidigare var Frisk och skönhetsterapeut har nu också lagt till Hudvårds och Spaterapeut
till meritlistan.

Inger har påbörjat en rygg, och nackmassage samt
en ansiktsbehandling på Eva-Soﬁe Stenström.

Förutom att klippa och göra diverse hårbehandlingar kan man också få massage och Spabehandling. Du kan även få en makeup och allt detta med naturliga och ekologidska hudvårdsprodukter. Meningen är att Inger skall ta emot grupper för att lära ut och behandla samtidigt
som man kan bo och äta gott på Wärdshuset och få insupa lite av den ﬁna Lidenluften.

Alla är välkomna till Inger för att vårda sina kroppar och hår i en mysig och avslappnad miljö.
Text och foto: Tore Löfvenius
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Husåsvägen 2, 86041 Liden

JUST-NU PRISER PÅ
MASSOR AV BEHANDLINGAR
Vid sidan av frisördelen satsar jag nu ytterligare på
spabehandlingar och hudvård i uppfräschade lokaler.
Varmt välkommen önskar
Inger
(dipl. Spa och hudvårdsterapeut)

Hårvård (Redken)
Hudvård (Rosenserien)
Kosttillskott (Herbalife)
Smink (Amati)

:

tid
oka

B

0692 - 104 08
070 - 262 59 53

klippstugan@wastfelt.net
Lidens Tidning
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Vaduvill satsar på upplysning under 2012.
Detta är året då Vaduvill kulturförening i Indal satsar på att utveckla kärnverksamheten, HäreSalonger. För att bli bättre satsar vi på upplysning och utbildning av ensemblen i form av
föreläsningar och workshops under Revy-SM i augusti. Vi kan också avslöja att vi skickat in tre
bidrag från Häre Salonger 2011, så håll tummarna för oss!

Lyser upp på scenen och i elljusspåret.
Vi kommer också att kasta nytt ljus över HäreSalonger med en investering i belysning som vi
delvis ﬁnansierar med bidrag samt intäkter från SommarSalonger 2011. Ett stort tack till er som
bidrog med en slant. Och för att ge tillbaka till bygden i den mån vi kan har vi valt att sponsra
belysningen i elljuspåret. Snacka om att 2012 blir ett ljusår!

Musikforum en ljuspunkt för dig som vill spela i band.
Sedan början av 2010 bedrivs Musikforum av kulturföreningen Vaduvill under ledning av Anton Alfredsson. Vi hoppas kunna fortsätta att bedriva verksamheten och stötta ungdomar som
vill spela i band.

Du kan lysa upp vår
tillvaro.
Vi söker ﬂer medlemmar, såväl aktiva som
stödmedlemmar. Vi är en liten kärntrupp
som kämpar på för att få verksamhet och
ekonomi att gå ihop och med ﬂer aktiva kan
vi göra mer. Du är välkommen att bidra till
mer kultur i Indal genom ett aktivt medlemsskap eller genom att stötta oss ekonomiskt, välkommen in i föreningen.
Anmälan medlemsskap:
vaduvill.indal@gmail.com
Ekonomiskt stöd: Bg 623-4892.
Webb: www.vaduvill.nu
/Maria Åman, ordförande Vaduvill.

Åsendanserna 2012
Lördag 9/6 21-01
Midsommarafton
Fredag 22/6 kl. 21-02
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Hjälp sökes:

Vi behöver personal till
sommardanserna.
Indalslidens SK
0692-101 23
Senast 14 maj vill vi att du hör av dig!
Arbetsuppgifter:
Café och korvförsäljning

Lidens Tidning

Djupröra marknad
(Skyltat från Holm och E14)

Lördagen 26 maj
11.00 - 15.00
Servering av kaffe, kolbullar
och varm korv.
Försäljning av träslöjd, stickat,
matbröd, kaffebröd, kött och
tvålar, smycken,
mattor och mycket mera.
Välkommen!

Arr: Djupröra Bygdegårdsförening 073 - 037 20 30
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Reparera
Bygg Om
Bygg Till
Jag ordnar avdraget,
du kan få jobbet för halva priset.
Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750,
par@hanssonbygg.se,
www.hanssonbygg.se
Lidens Tidning
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Macken mitt i byn
Liden

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör 10-16
Sön 11-16

Automatstation

Onsdagen 2 maj
Nyöppning
efter ombyggnad
Korv m. bröd 10:Vi bjuder på kaffe!

Är äntligen tillbaka!

Däckförsäljning - Däckhotell
Verkstadsservice
Gasol - Fiskekort
Släpvagnsuthyrning
0692- 100 16
rpfordonsservice.se
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