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GOD JUL
GOTT NYTT ÅR!

Hej!

Om mindre än en månad är det julafton och vi
får se om tomten dyker upp. Det känns som jag
haft ett snällt år i år. Eftersom alla kvinnor hade
chansen att fria i år och jag fortfarande är ogift
så dröjer det väl till 2016 innan man kan hoppas
igen, om det är någon som vill ha mig och Sixten
vill säga?
En stor risbuske skickar jag i alla fall till de som
spärrade vägen vid Järkvissle kraftverk där man
ﬁck veta att den var avstängd dygnet runt i 12
dagar. Att det sen gick att passera på kvällar
och helger och ibland även på dagarna talade
inte skylten om. De som skyltade på detta vis
har absolut ingen respekt för oss glesbygdsbor.
SKÄMS!
En lite fundering om Timrås hockeylag som är
lite restprodukter som inte riktigt platsade i andra lag och i skrivande stund har häng på slutspelet. Bra jobbat!

Tore Löfvenius
Omslagsbild:
Fotograf: Emmelie Åslin
www.emmelieaslin.se
Modell: Lovisa Fhinn
Kläder: Klänning och Bolero
- Miss Candyﬂoss

Nästa Lidentidning
utkommer
25/2
Manusstoppdatum 28/1
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

Adress till tidningen:

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:

Accidens i Sundsvall

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

Vill du prenumerera?
Kostnad 150:-/år.

PG 15 89 07-6
Lidens Tidning

Föreningsnytt
Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening
9 dec
17.00 Julsånger Bygdegården

Lidens Hembygdsförening

1 dec

12.00

Julmarknad
i Sockenstugan

Ett stort Tack
till alla er som
på olika sätt
medverkat och sponsrat
Trollnatta 2012

Holms PRO

14 dec

17.00 Lilla julafton
Församlingshemmet Anundgård

7 dec

15.00

14 dec

13.00

Lidens PRO

Medlemsmöte och Lilla
julafton i Oxsjögården

Indals PRO
Lilla Julafton

i Liden
Julskyltnin1g6.00 - 20.00

:a dec
Söndagen 2 emang i byn
ev
Olika en
mer till alla

Tomten kom

barnn.

God Jul
&
Gott Nytt År
Styrelsen i Järkvissle Trollby

Boken om Holm ﬁnns ute nu
och är ett hett julklappstips!
Finns att köpa på Bystugan i
Liden för 250:Skansborg
Lördagen den 15 Dec. kl.15.00
Gröt och skinksmörgås samt underhållning
Välkomna !!

Lidens Tidning
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PPM –generationsfonder utan förvaltningsavgift.
Handelsbanken lanserar nu generationsfonder utan förvaltningsavgift
för val via pensionsmyndigheten.se.
Planera din framtid, så att pensionen
blir något att se fram emot. Vi hjälper
dig gärna se över ditt sparande och
tittar igenom dina val för PPM, avtalspension och ditt privata pensionssparande.
Ring och boka en tid som passar dig.

Välkommen!

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

Vi tackar våra kunder för året som gått
och önskar Er alla:

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Bystugan
Lokalt servicecenter
Öppettider:
Mån, Tis, ons, fre 11 - 15
Torsdagar 14 - 18
Tel. 0692 - 101 23
070 - 277 36 40
Julskyltning 2 december 16-20.
Vi säljer ﬁka och korv.
Julklappstips!
Visning och beställning av Ullmax klädsortiment.
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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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ULEN STÅR FÖR DÖRREN
Theo Wallgren var på väg in till stadens centrum
där han skulle möta sin fru Vera. De skulle tillsammans titta på årets julskyltning som startade idag.
Den så kallade skyltsöndagen. ”Det känns som
om julen kommer tidigare för varje år”, tänkte
Theo. ”Aﬀärsmännen ville ju sälja mesta möjliga.”
När Theo såg sin fru gick han fram till henne och
gav henne en kram. ”Jag har hitt…,” längre kom
hon inte innan Theo avbröt. Snälla vi kan väl prata
om julklapparna när vi kommer hem. Jag tycker
att vi tittar ordentligt i butikerna så vi vet vad
som ﬁnns. Snart får vi önskelistorna. ”Skall vi gå
och ta en ﬁka så länge och bestämma oss för vilka
aﬀärer vi skall besöka”, sa Vera? ”Ett bra förslag”.

Paret styrde kosan till sitt favoritkondis som
låg på Mellangatan. Miljön var så där lagom
gammal och genuin samtidigt som det var
modernt. Inredningen var vacker och bakverken var otroligt läckra. Vera beställde kaﬀe
till båda och var sin lussekatt – en sådan där
med saﬀran och russin i – och var sitt pepparkakshjärta. Egentligen borde de hålla igen
lite på bakverken, men när de ändå var här….

visst brukade det bli en och annan överraskning.
När de kom ut på torget kände de sig nöjda både
med ﬁkat och med idéerna till vad de skulle titta
efter i varuhusen. Inne på det första varuhuset
gick de direkt till Barnkläder för att se vad som
kunde tänkas bli trevliga och omtyckta mjuka
julklappar till barnbarnen. Visst var de hårda
paketen roliga, men de kunde aldrig få nog av
kläder då de förbrukade dem nästan lika snabbt
som de ﬁck dem. Nästa avdelning blev Leksaker, fast barnbarnen hade ju massor. Bästföredatum var för barnen en tämligen kort period.
Annat var det på ”våran tid” tänkte Theo och
mindes tillbaka. Han hade någon gång försökt
berätta hur det var när han var liten, men det
var för tidigt för dem, de förstod inte riktigt vad
han menade. Det ﬁck bero tills de blivit större.
Vera var verkligen på hugget. Hon fyllde snabbt
sidorna i blocket. Theo ville mer känna på grejorna och se hur de fungerade. Tankar var ibland
tillbaka till hans tidiga jular. Då och då sköt han
in kommentarer som Vera antecknade. Fast ibland ﬁck hon det där uttrycket i ansiktet och då
var det bättre att snabbt visa upp en ny klapp.

”Vad önskar du dig i julklapp Theo?” ”Kalsonger
och strumpor”, sa Theo. ”Oh vad du är tråkig”.
”Har du ingen fantasi?” ”Okej då, en ny Volvo”,
sa Theo med skrattet bubblande inom sig. Minen
som Vera ﬁck i ansiktet sa det mesta. ”Nu skall vi
vara ordentliga! Jag har papper och penna här så
vi kan börja anteckna.” Sagt och gjort. Vera gjorde
en lista med spalter för de två barnen, Alice och
Allan, som hade två barn vardera. Alice och hennes man Stefans barn hette Vera (7 år) och Olle
(5 år). Allan och hans fru Lena hade också två
barn; Kalle (6 år) och Lena (4 år). De var överens
om att de skulle stämma av med dottern och sonen om vilka idéer de hade för barnbarnen. Men
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Besöken på varuhusen tog sin tid, men de visste att det var väl investerad. Ute på sta´n igen
kände de med uppskattning den friska luften.
Promenaden hem på ca 20 minuter var skön efter timmarna inomhus. När de kom in i sitt lilla
radhus var det skönt att byta skorna mot toﬄorna.
Vera satte kålsoppa med frikadeller på värmning
medan Theo startade datorn och började skriva
in Veras anteckningar. ”Soppa” ropade Vera och
Theo var snabbt inne i köket. Den varma soppan
spred sig som bomull i magen. Under måltiden
bytte Vera och Theo sina tankar om egna julklappar. Efter maten skrev Theo färdigt Veras listor i
datorn. Nu skulle de fundera själva och sedan
stämma av med Alice och Allan. Men det ﬁck vänta
några dagar, det var ju ännu långt kvar till julen.

Dagarna gick sin gilla gång för pensionärsparet. Vera
hade pratat med båda sina barn om vad de hade sett
i varuhusen. Både om leksaker och mjuka paket.
Förslagen hon ﬁck, fanns med i deras anteckningar.
Dessutom hade de fått reda på vad Alice och Allan
med respektive önskade. Theo ville ju ha en Volvo
men den var för svår att slå in så det ﬁck bli något
annat! Strumpor kanske. Theos julklapp till Vera
köpte de ihop. Det blev på det viset alltid rätt. Vera
ﬁck något som hon ville ha och då blev Theo nöjd.
På måndagen var de uppe tidigt och åt en rejäl
frukost. De tog bilen in till centrum och tog sig
an inköpen med stor frenesi. Tiden gick fort men
med den eﬀektivitet som Vera höll var de snart
klara. Theo började likna en lastkamel. ”Skönt att
ha bilen med”, tänkte Theo när han lastade in de
första julklapparna. Vera kom strax efter med en
kundvagn med resten av julklapparna. På hemfärden kände de sig nöjda med dagens inköp.

liga småkakorna bakades. Bullarna frös Vera in
direkt för annars skulle de vara slut innan jul.
Några sparade hon ofrysta, men väl gömda.
Theo kände att julen verkligen närmade sig. De
hade kommit överens med barnen att de skulle vara
hemma hos dem i radhuset. Varje år var det hans
uppdrag att köpa gran. Den stod redan ute på altanen och bara väntade att få komma in. Städningen
gick som en dans. Och ”tiden bara ﬂög fram”.
Julafton blev precis som de ville. Vera såg till att
alla åt av bordets frestelser. Barnbarnen tjoade
friskt och ”tindrade” med ögonen. När julklapparna delats ut lekte de en stund men det syntes
att de var trötta. Alice och Allan började förbereda
hemresan. När alla hade åkt plockade de i ordning, satte på teven och satte sig i favoritfåtöljerna med var sitt glas sherry. Det dröjde inte länge
förrän tröttheten kom smygande. ”Skall vi lägga
oss?”, sa Theo. Han ﬁck en snarkning som svar.
Kurt-Erik Dahlberg
Mölndal/Sillre

Dagarna gick fort och Vera var i full fart med att
tillaga sylta och lägga in sill. Skinkan som var inköpt var kokt och skulle bara griljeras. De vanLidens Tidning
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Husåsvägen 2, 86041 Liden
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Klippning
Färgning
Permanent
JULKLAPPSTIPS:
Presentkort på sköna behandlingar
T.ex. choklad-kaﬀe energimassage
En dröm för både sinne och kropp
Pris: 500:- boka tre behandlingar
betala för två.
eller

Rosens hudvårdsset
Rosenvatten
Rengöring
Ögongelé
Fuktgivande hudkräm
allt detta för 900:-

Amatis make up

Ring och boka
eller titta in.
Välkommen!
0692 - 104 08, 070 - 262 59 53
klippstugan@wastfelt.net
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Skansborg Järkvissle
Fredag den 25 jan kl.19:00
Förköp: Ica Liden, Bystugan, Sune Fryklund Bispgården
Biljettpris: 230 kr
Försäljning av kaffe, mjukkaka el. bulle 40 kr
Välkomna !
Lidens Tidning
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UR BENGT HAMMARBERG

Broförbindelse vid Käv
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RGS VYKORTSSAMLINGAR

Kävsta i nästan 125 år

Bro nr. 1 (Övre bilden t.v.) Den första bron över Indalsälven vid Indal byggdes i trä 1889, och revs
drygt 50 år senare, närmare bestämt 1942. Bron var planerad att ligga i Kävsta, men p.g.a. dåliga
grundförhållanden ﬂyttades den nedströms till Kårsta. Arbetsnamnet Kävstabron ﬁck den dock behålla. Den höga bron möjliggjorde för ångbåten Indalen att passera fritt, om den fällde skorstenen.
Brons bärighet, under den sista tiden, var så begränsad att busspassagerare ﬁck kliva av och gå över
bron. På södra sidan av älven fanns ett café (syns på vykortet) och på motsvarande sida av vägen en
kopparslagare med bostad och verkstad. Den imponerande träbron ersatte den gamla färjeförbindelsen nedströms vid Arklo. Vykortet är på sin tid handkolorerat för att återge motivet i färg. Fotoriktning: mot södra sidan av älven.
Bro nr. 2 (Undre bilden t.v.) Den andra bron byggdes under Andra Världskriget år 1942 och hade
varit i tjänst i endast 12 år då den revs 1954. Uppdämningen (ca 15 meter) av älven för Bergeforsens
kraftverk krävde en något högre liggande bro. Tyngre transporter kunde nu traﬁkera broförbindelsen.
De höga valvbågarna i betong tillät båttraﬁk, även om ångbåten Indalen för länge sedan hade slutat
att traﬁkera älven. Vykortet ger en god uppfattning om hur det såg ut före uppdämningen av Indalsälven. Fotoriktning: mot norra sidan av älven.
Bro nr. 3 (Övre bilden) Den tredje bron, som är den nuvarande, byggdes 1954. När man idag färdas
över bron är det lätt att glömma att vägbanan vilar på mycket höga raka betongpelare väl dolda under
vattenytan. Idag kan endast små båtar passera under bron. Fotoriktning: mot norra sidan av älven.
Text: Arne Johansson

Lidens Tidning
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TEMPO INDAL, 26 NOV - 2 DEC.

Grillkyckling

Julskyltning

svensk

söndag 2 dec.
15-18

2995
per st.

Provsmakning i butiken
Tävlingar
Tomten kommer

Fläskfilé
Dansk

5995

INDAL

per kg.

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30 www.tempo.se
Öppet: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-18, söndag 11-18

VÄLKOMMEN

Smörgåsar 35:Välj mellan:

Skinka, Ost, Leverpastej, Ägg & anjovis

Maffig Räksmörgås 55:-

Öppettider:
Tisdag - fredag 11-18
lördag - söndag 12-16
Måndagar stängt.

Från 1/12 kommer jag att ha kakbuffé, där en kaka kostar 4:eller välj fritt 3 kakor för 10:Jag säljer även Smörgåstårtor, Gourmetbrickor, matlådor, jultallrikar och annan catering.
I december säljer jag även min goda saffranssemla! Även vanliga semlor finns förstås.
Allt kaffebröd är bakat på äkta smör och det finns även glutenfria alternativ.

Välkommen till Brittas Café i Indal
(samma hus som Tempo)

Ring Britt-Marie Bruman för information och beställningar

070 345 54 67
Vi ses!
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”Snö, slask och frost drabbar nu din fot,
för att klara vintern finns bara en bot”
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
God jul
och
Gott nytt år!

Lidens Tidning
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LUCIA

9

i Holms kyrka kl 18
torsdagen den 13 december
med barn från Holm
under ledning av Jessica Falk
som även sjunger solo.

5

Fika i församlingshemmet efteråt.
Välkommen!
14
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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

Pelle, Carola,
Gun, Jannice och Annie

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter
Benvaxning
Jag finns även i Bispgården och Indal

Lidens Tidning

POST

Vi är ombud för

Husåsvägen 14

Helena 070

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

- 610 64 37

2013
års

ALMANACKA
med Rolfs troll & tomtar
Ring:

0692-21100, 21111
E-posta:

info@trollskagalleriet.com
Titta:

www.trollskagalleriet.com
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FÖRSTA BJÖRNEN PÅ 100 ÅR
björnjägare från Dalarna, Magnus Larsson
och Lars Mattsson, med ﬂera specialtränade
hundar av den importerade rasen Plotthund.
Jägarna inkallades och hundspårning vidtog
i timmar. Andreas Norberg följde hundarna
och först efter fyra timmar kom björnen i
sikte och Andreas Norberg hade fällt Lidens
första björn på 100 år.

Jägarbakgrund

Andreas Norberg, Sillre, med den första fällda
björnen på 100 år i Liden, söndagen den 16 september 2012. Foto: Rickard Persson, Oxsjö.

Söndagen den 16 september 2012 kl. 12.12
sköt 25-åriga Sillrebon Andreas Norberg, både
bildligt och bokstavligen, in sig i Lidens lokala
jakthistoria. Han fällde då med en älgstudsare
(9,3*62) på ca 40 meters håll och med två
skott en 174-kilo tung och ca 10 år gammal
björnhanne, ca 1 km från Skäldammen på Oxsjöskogen. Det är så vitt känt mer än 100 år
sedan en björn sköts i Liden med omnejd!

Björnjakten
Sillre Norra Jaktlag bedrev denna dag björnjakt, som startade redan kl. 07.00 på morgonen. Färska björnspår hade observerats i regnet.
Jägarna satt på sina pass under ﬂera timmar,
sedan björnen börjat vandra. I trakten, och
med telefonkontakt fanns två professionella
16

Andreas Norberg är till vardags lastbilschaufför. Han är utbildad på Naturbruksgymnasiet
Nordvik. Genom studierna erhöll han redan
som 17-åring jaktlicens. Jaktintresset ﬁck han
tidigt som barn. Redan som 13-åring gick han
med hund, tillsammans med en vuxen, under
älgjakten. Han har visst släktpåbrå för jakt.
Andreas har nu hunnit med 10 jaktsäsonger.
Första älgen sköts 2003 och till dags dato har
det blivit ungefär 20 stycken. Han håller inte
så noga reda på antalet. Förutom björn och
älg jagar Andreas även fågel och hare. Några
dagar efter denna intervju åkte han och några
jaktkamrater till Falkenberg för att jaga vildsvin! Med gott resultat.

Besiktning från Länsstyrelsen
När björnen var fälld inkallades Urban Östman, som är besiktningsman från Länsstyrelsen, för registrering m.m. Lidenbjörnen var
en av årets 22 tilldelade björnar i Västernorrlands län. Björnköttet såldes till ett viltslakteri
i Kälarne. Huvudet och pälsen, som skickades
till en konservator för beredning, skall pryda
hemmet i Sillre och skall för alltid påminna
om den historiska söndagen den 16 september 2012. Den historiska jakten ﬁnns till vissa
delar dokumenterad på ﬁlm.

Lidens Tidning

SISTA BJÖRNEN I LIDEN
Lidens Tidnings återkommande skribent
Sven Söderqvist från Sunnås, skrev i tidningens februarinummer 2010 en artikel
om Lidens sista björn. Eftersom historien
nu har korrigerats genom Andreas Norbergs
fällning av en björn söndagen den 16 september 2012, så återges Svens märkliga artikel i en något förkortad form.

valde basvägen för transporten. På vägen ner till
Skälsjön korsade de ett björnspår. En hona med
två ungar. Bröderna reste kälken med mamman
mot ett träd och upptog björnjakten. Bröderna
tyckte att det här var viktigt och att mamman
kunde vänta. Man kan gissa att timmerkörarna
höjde ögonbrynen när de upptäckte mammans
belägenhet.

På Krokmyren hade husmor avlidit. Det var
vårvinter och två söner ﬁck till uppgift att
utföra transportern till kyrkan i Liden. Krokmyrtorpet låg i väglöst land, nästan uppe vid
Jämtlandsgränsen. Krokmyren var ofta högkvarter för vinteravverkningarna. Det fanns
basväg för hästkörning ner till Plåtviken vid
Skälsjön. Sönerna gjorde i ordning en skidkälke, där de placerade mamman. Bröderna

Dom kom ifatt björnfamiljen i Häbberåshöjden,
där de sköt björnhonan. Ungarna, som inte var
större än en katt tog de rätt på. Bröderna kom
ner till Boda med en hästfora där björnungarna
var inbäddade. Ungarnas historia är intressant.
En hamnade i Gävle. Den andra på skogskolan i
Bispgården. Björnungen växte på sig och brukade
vara fasttjudrad vid en påle. Runt pålen fanns en
ring så att björnen kunde röra sig fritt inom ett

Sillre Norra Jaktlag söndagen den 16 september 2012 . Fr. vä.: Hans Danielsson, Oxsjö, Sten Näsmark, Sillre, Morgan Staaf (ingår inte i jaktlaget), Indal, Urban Östman
(besiktningsman från Länsstyrelsen), Järkvissle, Linus Malm, Matfors, Anders Rådberg, Sundsvall, Fredrik Sillerström, Krokom, Per-Erik Persson, Oxsjö, Jan Backlund,
Sunnås, Anders Sillerström, Indal. Vid björnen skytten Andreas Norberg, Sillre.
Foto: Rickard Persson, Oxsjö.
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begränsat område. Men björnen var på väg att
överlista sina fångvaktare. Han klättrade på pålen och sköt ringen med nosen framför sig. Inför
risken att få en björn i fritt tillstånd i samhället,
blev man tvingad att avsluta bekantskapen.
(Det är svårt att exakt fastställa året för händelsen. Andreas Zellin har återberättat historien efter sin pappa, och Svens morbror, Birger Zellin,
som fanns vid vägen när bröderna kom ner till
byn med björnungarna. Birger var född 1899 på
Bodaskogen och borde väl i alla fall vara minst
fem år. Gissningsvis måste det här ha hänt efter
1905.)

BJÖRNJÄGAREN
ISRAEL STAFVERMAN

När nu den första björnen i Liden på 100 år
har fällts kan det vara på sin plats att kort påminna om en för länge sedan mycket omtalad
björnjägare i Liden med omnejd – Israel Stafverman.
Israel Stafverman (f. 1778) var väl känd i Liden

och omgivande socknar. Men inte i sin egenskap
av sågdräng och sågställare vid Oxsjö- och Gussjö sågar eller som torpare och landbonde (arrendator) på Nordansjös nybygge. Han var kort
och gott Björnjägar’n! Mannen som sägs ha fällt
nära 50 björnar! Den första vid 12 års ålder i
Ramsjö, Jämtland och den sista vid 70 års ålder
i Ljustorps socken. Åtskilliga björnar torde ha
fällts i Lidens socken där han bodde under sina
mest aktiva jägarår 1814-1837. Efter hustruns
död 1835 ﬂyttade Israel Stafverman till en liten
stuga belägen öster om södra Motjärn (Ljustorps
socken) längs vägen Skälsjöänden-Slättmon och
senare till Slättmon. Han avled den 4 december
1862 i den för sin tid mycket aktningsvärda åldern av 84 år.
Arne Johansson
Information om Israel Stafverman har hämtats ur:
Häftet – ISRAEL STAFVERMAN ”Björnjägaren” - av Ingemar Åslin. Häftet ingår i serien
Mitt Liden med nummer 21. Utgivet 2009.
Boken – OXSJÖFJÄLLET I LIDEN Svedjeﬁnnar, torpare, bolag och arrendatorer under
300 år. – av Vidar Viksten och Ingemar Åslin.
Utgiven 2011.

Andreas Norberg, Sillre, stolt björnjägare söndagen den 16 september 2012.
I bakgrunden den ena hundföraren Magnus Larsson, Dalarna.
Foto: den andre hundföraren Lars Mattsson, också från Dalarna.
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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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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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Indal/Lidens lokala trygghetsgrupp informerar!
Trygghetsgruppens syfte är att arbeta med lokala trygghetsfrågor i Indal/Liden. Gruppen består av representanter från bland annat fritidsgården, skolan, polisen, och svenska kyrkan. I våras genomförde den lokala
Trygghetsgruppen i Indal/Liden en trygghetsvandring i centrala Liden och i september var det Indals tur
att kartläggas.
Ett vanligt missförstånd bland gemene man är att trygghetsvandring är detsamma som ”vuxna på stan”.
För att förtydliga begreppet vill vi förklara syftet och genomförandet av en trygghetsvandring. Vandringen
är en sorts kartläggning eller inventering av miljön i ett bestämt område där fokus ligger på invånarnas
trygghet/otrygghet. Exempelvis kan det handla om trasiga trottoarkanter, icke fungerande belysning, högt
buskage eller allmänna traﬁksituationer. Trygghetsgruppen verkar för att skapa och bevara en trygg och
trivsam närmiljö.
En inbjudan om att delta vid kartläggningen skickas eller annonseras till berörda medborgare i området i
god tid innan planerad träﬀ. Trygghetssamordnaren på Sundsvalls kommun, Helen Otterström och representanter från gatuavdelning bjuds alltid in. Innan vandringen samlas de som vill vara med för att kartlägga
det aktuella området. På plats delas deltagarna upp i mindre grupper för att ge sig ut och inventera varsin
del av området. Inventeringen sammanställs med synpunkter eller förslag på åtgärder och skickas till berörda personer.
De gjorda vandringarna har hittills resulterat i att några saker redan har blivit åtgärdade bland annat den
nya gång- och cykelvägen i Indal och upprustning av informationstavlor i Liden. Enligt gatuavdelningen
kommer ﬂera av punkterna från de senaste trygghetsvandringarna att åtgärdas innan årets slut.
Den lokala Trygghetsgruppen har på sina möten ständig återkoppling på de vandringar som gjorts för att ha
koll på vad som åtgärdas och inte. Trygghetsgruppen träﬀas ca 1 gång i månaden för att förstärka positiva
tendenser i området och fånga upp det som är negativt i ett tidigt skede. På trygghetsgruppens möten går
polisen bland annat igenom brottsstatistik för området som hjälper gruppen att lägga fokus på områdets
aktuella problematik.
Upplever du otrygghet någonstans i vårt område eller vill du komma i kontakt med oss gällande andra
frågor? Kontakta den lokala Trygghetsgruppen via mejl trygghetsgruppen@gmail.com eller skriv på vår
facebooksida ”Trygga Indal/Liden”.
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Majblomman bekämpar barnfattigdom i Sverige
Att köpa en majblomma är en viktig tradition
för många men vet vi egentligen vad den symboliserar och var intäkterna går?
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Vi arbetar för att förbättra barns
villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Vår vision är att alla barn ska få vara med
och dela gemenskapen med sina kamrater i
skolan och på fritiden.
Barns behov är omedelbara
och kan inte vänta
Påverkansarbete är ofta en långsam process
varför vi samtidigt måste hjälpa så många barn
som möjligt. Majblomman lämnar inte barn i
sticket utan kan ge ett bidrag som gör att de
kan få följa med på skolutﬂykten just idag! Att
påverka politiker och andra beslutsfattare menar vi är vuxnas ansvar, barn ska få vara barn
och inte behöva ta vuxenansvar eller behöva ta
konsekvenserna av politiska prioriteringar som
inte analyserats utifrån barnkonventionen.
Majblommans aktuella proﬁlfrågor
Kommunerna ska följa skollagen
och inte tillåta dolda avgifter i skolan
Landstingen måste betrakta glasö
gon som medicinsk behandling
Kommunerna måste ta sitt ansvar
för barn även under det elva veckor
långa sommarlovet

•
•
•

Majblommans historia
Sedan 1907 har majblomman sålts på våren
varje år i syfte att hjälpa barn som behövt extra stöd. Vi är därmed en av världens äldsta
barnhjälpsorganisationer och vi har redan från
början värnat om barnens rätt till ett fullgott
och värdigt liv. Barnens behov har förändrats
över tiden men Majblomman har alltid anpassat sin verksamhet efter de ändamål som varit
22

aktuella och angelägna att stödja. Idag är Majblommans mål att bekämpa barnfattigdom i
Sverige. Vår vision är att alla barn skall få vara
med.
De allra första majblommorna såldes 1907
i Göteborg. Då kostade de 10 öre styck och
hela 139 000 såldes. Från allra första början
syftade Majblommans insamling till att hjälpa
tuberkulossjuka. Tuberkulosen var en av dåtidens värsta folksjukdomar och den angrep
framför allt unga människor och skördade
många människoliv. Majblomman spred sig
snabbt över hela Sverige och det bildades Majblommekommittéer i så gott som varje ort.
Idén till Majblomman kom från den initiativrika och engagerade fru Beda Hallberg. Beda
var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900talets början. Hon drevs av ett mycket starkt
socialt engagemang och hon värnade särskilt
om barn och ungdomar.
Varifrån kom idén?
Enligt Beda Hallbergs egna minnesanteckningar, kom idén via dottern: ”En Gustaf
Adolfsdag 1906 kom min dotter Margot dekorerad med en sköld placerad på kappan.
Varifrån kom den undrade jag, vad var meningen. Hon köpte den för 10 öre på vägen
från skolan. Jag hade en förnimmelse som jag
icke kom ifrån. Istället för att köpa godsaker
hade ﬂickan givit sin 10-öring för den lilla
pappskölden. Den satt på kappan även sedan
dagen var över och så ﬁck jag den på begäran”.
Kuriosa
Idag ﬁnns Majblomman i Sverige, Norge, Finland och Estland. Internationella blommor
lanserades i Finland (1908), Norge & DanLidens Tidning

Indals-Lidens lokala majblommeförening består av Anette Unander
(ordförande), Lilian Högberg (sekreterare), Barbro Eckmühl (kassör), Susanne Hassel (ledamot),
Christin Olsson (ledamot) och Jeanette Viklund (ledamot).
I vårt område har vi otroligt duktiga
barn och majblommeansvarig personal på skolorna som säljer majblommor för tusentals kronor varje
år. Delar av den summan går till
Majblommans riksförbund, som i
sin tur delar ut forskningsbidrag till
samhällsvetenskaplig, pedagogisk
och medicinsk forskning om barn
som syftar till att förebygga, bota
och lindra sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Delar
mark (1909), i Holland & Belgien (1910), i
Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien & Frankrike (1911), i England & Estland
(1912), i Algeriet (1913), på Cuba (1916), i
USA (1922), i Indien (1932).
Ett rikstäckande nät av medvetna och
förstående Majblommor.
Majblommans ca 700 lokalföreningar är en del
i barnets nätverk på sin hemort. I lokalföreningen kan det ﬁnnas representanter från skola,
fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten som engagerar sig ideellt i Majblommans
verksamhet. Här ﬁnns en lokal kunskap om
vad samhället ger stöd till och vad Majblomman kan komplettera med. Lokalföreningarna
bedömer och behandlar självständigt bidragsansökningar från ekonomiskt utsatta familjer
på sin egen ort. Lokalföreningen delar också
ut majblommepengar till skolor och föreningar, vanligtvis 10 procent av skolans eller föreningens insamling. De bedriver insamlings- och
informationsarbete samt behandlar bidragsansökningar från boende i närområdet.
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av den insamlade summan går också till vår
förening att dela ut till barn i vårt närområde.
Besök majblomman.se där du kan läsa mer om
Majblommans verksamhet, söka bidrag, spela
spel och mycket mer. Du kan också vända dig
direkt till mig eller någon av styrelsemedlemmarna för mer information. Alla ansökningar
behandlas konﬁdentiellt.
Anette Unander
Ordförande
Indals-Lidens
Majblommeförening
070-190 78 89
060-658 33 00
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LINGON TILL JUL
100 kilo per dag
Det är i kvällningen en söndag i september.
Platsen är den sedan drygt 25 år nedlagda
Forsgården i Bispfors. Äldreboendet som blev
elevhem och nu bärplockarcentrum. Den ena
slitna Volkswagenbussen efter den andra anländer med dagens bärskörd. 35-kilos rissäckar
av nylon med nyplockade lingon tippas över i
plastbackar, vägs och protokollförs. Mrs. Tawanchai Sutthi-art, representant för ett thailändskt företag, bokför på sin bärbara dator
noga varje plockares dagsskörd av lingon. En
skicklig och ambitiös plockare kan få ihop hela
100 kilo på en dag.

Det tidigare äldreboendet Forsgården
har idag en ny funktion –
internationellt bärplockarcentrum.

Rissäckar med lingon fyllda till bristningsgränsen efter en lyckosam dag.

320 000 kg per säsong
Denna söndag som de ﬂesta övriga dagar i
veckan under 2,5 månader (mitten av juli till
slutet av september) börjar bärplockningsarbetet före sex på morgonen och pågår i ca 12
timmar. Det är 80 thailändare (74 män och 6
kvinnor) som med chartrat ﬂyg anlänt till Sverige för att plocka hjortron, blåbär och lingon.
I Thailand har ett lokalt bemanningsföretag
organiserat resan med arbetstillstånd, försäkringar m.m. Boendet och transportfordonen
tillhandahålls i Bispfors av företaget Jämtlands
Skogsvård AB. Bispforsbon Peter Lind är ägare och fungerar som platschef. Bäruppköpare
är ett företag i Hoting med namnet Västiöns

12-timmars arbetsdag
Efter en lång arbetsdag serveras den efterlängtade middagen i matsalen. Menyn består ofta
av ris, kyckling och grönsaker. Tre thailändare
jobbar heltid i köket. Frukost och lunch tas i
matsäckar med ut i skogen om dagarna. Förutom ris är det kokta ägg, kött och stark sås
som gäller. Logiet är två personer i varje rum
och städning ingår i hyran. Det ﬁnns även
en bilmekaniker från Thailand som på heltid
servar alla fordonen. Av fordonsparkens ålder
att döma är han förmodligen mer än väl sysselsatt.
24

Lingonen packas i backar för
vidaretransport.

Lidens Tidning

Vilda Produkter AB. Regelbundet kommer
långtradare för att hämta och leverera åt olika
bärföretag, företrädesvis Blåtand i Stöde AB,
som rensar och djupfryser bären. Den totala
bärmängden (hjortron, blåbär och lingon) för
en säsong uppgår till ca 320 ton eller 320 000
kg. Blåbären exporteras till Japan. Resten går
till Europa, men även till länder i Asien. Endast 10 % stannar i Sverige.

Kockan från
Thailand arbetar heltid
i köket.

God förtjänst i Thailändska
mått mätt
Flera av årets bärplockare har varit här tidigare. De arbetar gärna i team och känner till
omgivningen och vet var bären ﬁnns. Det
kan bli långa dagsresor eftersom bär plockas i
Medelpad, Jämtland och Ångermanland. Huvuddelen är i åldern 30 – 40 år, några äldre.
Målet är att under hårda umbäranden plocka
ihop en god förtjänst i thailändska mått mätt.
Den garanterade minimilönen i Sverige är 21
800 SEK per månad och bärplockare. Dessa
löner säkerställs via bankgarantier. Den intjänade genomsnittliga bruttolönen torde uppgå
till ca 27 000 SEK, i något fall 30 000 SEK.
Många bärplockare är bönder från nordöstra
Thailand. Vanligen odlar de ris och sockerrör. När odlingssäsongen avtar i Thailand
passar några månaders bärplockning i Sverige
in förträﬄigt. Flera plockare skuldsätter sig i
Lidens Tidning

Thailand för att kunna komma till Sverige. En
lokal bondebank bistår med lånen. Kostnaden
för ﬂygresan, uppehället i Sverige, visum, försäkring m.m. blir ca 13 400 SEK per månad
och plockare. Det innebär att månadsnettot
(vinsten) för den enskilde plockaren blir som
lägst 8 400 SEK eller mer beroende på framgången i plockningen.

Svenska lingon på Europas
julbord
Det har skrivits mycket i pressen om missnöje
bland utländska bärplockare i Sverige. Självklart har ilskan tilltagit när bärtillgången varit
liten. I Bispfors har protester lyst med sin frånvaro och många plockare återkommer regelbundet varje år. Så när bärplockarna rest hem
och julfriden infunnit sig i Europa ﬁnns kanske lingon på julborden. Lingon som mycket
väl kan vara plockade av thailändare i de djupa
skogarna runt omkring Fors i Sverige.
Text & Foto
Arne Johansson

Peter Lind är ägare till bärplockarcentrums
lokaler i Bispfors.
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GOD JUL

GOTT
NYTT ÅR
ÖNSKAR
LIDENS TIDNING

BILDCOLLAGE AV
ROLF LIDBERG
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Reparera
Bygg Om
Bygg Till
Jag ordnar avdraget,
du kan få jobbet för halva priset.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

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

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

������������������������������������

Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750,
par@hanssonbygg.se,
www.hanssonbygg.se
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Öppettider:
Vardagar
10.00–17.00
Lördagar
10.00–13.00

Vi har julpyntet
du söker.
Glöm inte
Mellandagsrean!
www.kalarnetextil.se
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Primaskog är
fullserviceföretaget
för dig och din skog.
Funderar ni på någon aktivitet
i er skog, kontakta oss!

ROBERT NILSSON
Tel 0652-204 32
Mobil 070-191 90 92
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ELSA JÄRVHOLM
Tel 0690-220 42
Mobil 070-349 51 50

LENNART MAGNUSSON
Tel 0690-220 40
Mobil 070-349 51 06
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LÄRARE I SILLRE SKOLA 1961
Kyrkbyns skola 1947
Jag började i första klass i Kyrkbyns skola i Liden 1947, där jag trivdes bra med mina lärare
och klasskamrater. Vi gick i gamla träskolan,
som tyvärr revs för några år sedan. Jag kan
dock glädjas åt att mina barnbarn nu går i Lidens skola. Mitt kommande yrkesval var klart
i ganska unga år. Jag skulle bli lärare.

Examen vid lärarseminariet i Härnösand
den 27 maj 1961. Lissie Engman (t. vä.)
med kompisen Ulla Thoresson.

Sillre skola 1924.

Till Liden till varje pris
Man gick sju år i skolan på den tiden och sedan var det läroverket i sta´n som gällde. Bussförbindelserna mellan Liden och Sundsvall på
1950-talet var väl inte de allra bästa. Vägarna
var smala och krokiga och det var många
postsäckar och paket som skulle skickas med
bussarna. Resan tog c:a två timmar. Därför
ﬁck man bo inackorderad i Sundsvall, men
på lördagarna (man gick i skolan även på lördag) skulle man hem till Liden till varje pris.
Innan jag kom in på seminariet i Härnösand
var jag hemma ett år och ﬁck då praktisera
på Kyrkskolan. Strax innan jag blev klar som
lärare 1961 hade dåvarande rektorn i Liden
Karl-Gustav Kalm hälsat med mina föräldrar
att jag var välkommen att jobba på ”hemmaplan”, om jag ville. Självklart ja tack!

Sillre skola
Jag ﬁck ansvar för en årskurs 3, och eftersom
vi inte rymdes i skolan i Liden blev vi ”bus30

sade” till Sillre. Skolan var liten med endast
fyra klasser. Mina arbetskamrater blev Eivor
och Kjell Bilander och min rumskompis från
Härnösandstiden Ulla Thoresson. På en liten
skola med 50-60 elever lär man känna alla
ganska fort. Vi gjorde utﬂykter till Sillre såg,
åkte skidor och hade trevligt. Då familjen Bilander hade sin lägenhet i skolbyggnaden blev
det många trevliga ﬁkastunder för personalen
hemma hos dem. Två egna ”mat-tanter” hade
vi i Aina Lättström och Britten Sahlin som
försåg oss med god mat. En av eleverna gick
fram till dem nästan varje dag och sa: ”Hä´ va´
goen mat ida´!
Gymnastiksalen låg på övre våningen och var
fjärran ifrån de ﬁna idrottshallar som ﬁnns nuförtiden. Men den fungerade bra. Personalträﬀarna hade vi nere i Liden. För mig kändes
det lite konstigt att börja dua de lärare som jag
tidigare nigit för. Vi var ju nu helt plötsligt
arbetskamrater!

Lärare i 44 år
Jag tror att första året man jobbar är mycket
lärorikt. Man står där med hela ansvaret och
Lidens Tidning

mycket som man aldrig tänkt på blir verklighet. Jag arbetade ett år i Sillre skola och
ﬂyttade sedan under ett år till Sollefteå. Ulla
Thoresson stannade kvar i Sillre ytterligare två
år och familjen Bilander ﬂyttade senare till
Indal. Min lärargärning fortsatte i Sundsvall
(GA-Tomte-Korsta-Sticksjö). När man tänker
tillbaka på alla trevliga barn, föräldrar och arbetskamrater under drygt 44 år som lärare, så
har man många ﬁna minnen. Det känns lite
konstigt att läsa i tidningen att elever från
Sillre-tiden fyller 60 i år. Jag var ju bara elva år
äldre än de, när jag var deras lärare!

Epilog
Jag lyssnade en gång på en föreläsning - ”Det
behövs en hel by för att fostra ett barn”. Sådana påståenden omsätter man gärna på sin
egen situation. Och det ligger mycket i det.
Själv hade jag förmånen att växa upp i Liden
där alla kände alla och ingen blev anonym.
Alla visste var man hörde hemma. Gjorde man
något som inte passade så nådde det snart föräldrarnas öron. Har man en trygg barndom så
följer det med hela livet och själv hade jag turen att ha mina älskade föräldrar, farmor, faster
och farbröder som stöttade i allt man företog
sig. Tack för att jag fått växa upp i Liden! Jag
vänder ofta tillbaka dit i olika sammanhang,
och får nu se mina barnbarn växa upp där. Jag
hoppas att de känner sig lika trygga som jag
alltid gjort i denna lilla vackra by. Ännu idag
säger jag att jag varit hem till Liden!!!!!
Lissie Engman
f. Åström
Sundsvall

Sillre skola i början av 1960-talet. Gott om
ved inför en annalkande vinter.

Korta fakta om Sillre
skola
Sillre skola byggdes i trä i början av 1900-talet. Skolan, för
klasserna 1-3, hade tre lärosalar, gymnastiksal, matbespisning (i gamla slöjdsalen) och
två tjänstebostäder. Efter ﬂera
decennier lades undervisningen ner och skolan byggdes om
till tre bostadslägenheter. När
den epoken var till ända stod
byggnaden tom i många år, för
att natten till torsdagen den 4
maj 2006 brinna ner till grunden. Tack Mats Sollén, Liden,
för faktainsamlingen./AJ
Lidens Tidning

Lissie Engman år
2012 utanför Lidens skola. Foto:
Arne Johansson.

Sillre skola i slutet av 1950-talet.
Del av Porkala området
i förgrunden.
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Vi ger dig råd!
I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra
medlemmar skoglig rådgivning som ger
tillväxt såväl i skogen som på banken.
Som medlem i Norrskog har du alltid tillgång till kostnadsfri rådgivning och våra kunniga skogsrådgivare erbjuder dig hjälp och
stöd med allt som rör ditt skogsbruk.
Planerar du att avverka eller har du behov av
gallring eller röjning? Är det dags att plantera
eller behöver du en genomgång av din ekonomiska planering? Eller funderar du kanske på de miljökrav som ställs vid avverkning. Vilka behoven än är, ﬁnns Norrskog
där, för din skull.

Skogsrådgivare Indalens SBO
Johan Dammström
060-16 72 82

www.norrskog.se
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