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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

Föreningar får dela på en helsida,  varför vi är 
tvungna redigera material om utrymmet är be-
gränsat. 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

Vill du prenumerera? 
Kostnad 150:-/år.   

 Adress till tidningen: Lidens Tidning   0692 - 10 123
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
 Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  
 E-postadress:  tidning@telia.com   
 Ansvarig utgivare/artiklar: Tore Löfvenius   0692 - 101 23
 Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
 E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
 Annonser:      0692 - 10 123
       070 - 63 102 77 
 Tryckeri:   Accidens i Sundsvall

Omslagsbild: 
Sundsvall Dragons spelar match mot 08 
Stockholm i sporthallen. Vad detta har 

med Liden att göra?

Se sidan 10.
Foto: Tore Löfvenius

Nästa Lidentidning
utkommer

17/6
Manusstoppdatum 29/5

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila  ditt bidrag 

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

tidning@telia.com

Hej!

Valborg pockar på och snart är sommaren 
här om den inte är inställd.

Bystugan kommer att ha stängt dagtid 
fr.o.m 26 april. Omkonstruktion pågår och 
förhoppningsvis startar vi upp igen under 
sommaren. I dagsläget finns inte mycket 
mer att berätta, men om du/ni känner att 
ni vill deltaga på något vis så är du /ni väl-
komna att höra av er. 

Indals kyrka har jubileum detta år men det 
återkommer vi till i nästa nummer.

Alla fyller år så även jag men jag firar min 
födelsedag i Stockholm tillsammans med 
mina barn och barnbarn.

Tore Löfvenius
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Föreningsnytt     
Holms PRO

 11 maj  17.00 Vårfest
  Gimåfors Bygdegård

Indals PRO
17 maj Utflykt till Gudmundstjärn 
 Samåkning från Häreborg 13.00

Höstmarknad i Liden
Lördag 31 Augusti kl:11-16

Bokning av utställarplats:
Lotta Evrung 072-5430777

Åsendanserna 2013

Lördag 8/6  21-01
Callinaz 

Midsommarafton 
Fredag 21/6 kl. 21-02

Svänzons 

Tis 30 april  Valborgmässofirande 
 Vättaberget 18.00 
Tors 9 maj  Gökotta 08.00
Maj  Hembygdsdag åk 8 
 Vättaberget 08.00
Tors 6 jun  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 !

Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening

 
30 april 20.00  Brasa vid Grillplatsen
 5 maj 11.00  Städdag, Bygdegården
 8 juni 18.00  Grillfest, Grillplatsen

Vi serverar 
Soppa och smörgås

Kaffe och kaka
Varm korv

Musik och allsång till
Tage Sehlbergs trio

Majbrasa
Fyrverkeri

Välkomna!

Valborgsmässoafton
på Vättaberget 

allt du vill och mer dartill

hareborg
sondag
12 maj
kl 11 - 15

fri entre

07.30 - 08.00 Frukost
08.00 - 08.15 Näringslivsbolaget
08.15 - 08.35 Föreläsare 
08.35 - 08.55 Presentation av Lidenföretagare.
08.55 - 09.00 Sammanfattning av moderator
09.00          Avslut

Företagare anmäler sig via: 
www.naringslivsbolaget.se 
klicka på den 4 juni i kalendarium, 

företagarfrukost Liden. 
eller på tel: 070 - 277 36 40

Företagarfrukost
i Liden

Tisdagen 4 juni
på Wärdshuset

UTSTÄLLARE/FÖRSÄLJARE:
Boka plats Maria Åman, tfn 070-661 74 41. Eva 
Fahlberg, tfn 073-024 57 31. Anna Englund, tfn 

060-925 22 efter kl 18. Pris 100 kr/bord.
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Årets Bank - Handelsbanken.

 

Välkommen!

”Välj rätt kort när du 
betalar semesterresan! 
Med Allkortet ingår en 
omfattande reseförsäkring 
och avbeställningsskydd!”

-Och vi finns i Liden!

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
Tel 0692-609 60

www.handelsbanken.se/liden 

070 - 318 65 67
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Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

Låt skogen skapa sitt eget 
värde!
 
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 markbered-
ning 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

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07
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Ambulansen i Liden?

Det är nog inte många som vet att efter 1:a maj så drivs vår ambulans av landstinget.
Avtalet mellan Lidens Ambulans och landstinget skulle bli för dyrt enligt Lars Norberg som 
är ansvarig tjänsteman. Det gamla avtalet har inneburit att vi haft en ambulans dygnet runt 
i Liden, men landstinget kallar det inte dygnsambulans eftersom de inte kunna nyttjat den 
i andra områden än Liden, Indal och Holm efter kl 16. Avtalet som landstinget tackade nej 
till är fortfarande billigare än vad Stöde, Ånge och Bredbyn är och då skulle det ha blivit en 
dygnsambulans som landstinget vill ha det. Utan att gå in på siffror som även jag har svårt 
att tolka så har jag ändå känslan av att de inte talar riktigt sant för efter 1:a maj försvinner 
bilen varje morgon för att byta personal i Sundsvall. Detta meför ungefär 160.000 kr/år i 
drivmedel, 150.000 kr i slitage på bilen samt att pesonal i Liden skall ha traktamente vilket 
blir ungefär 150.000 kr/år och bara detta blir nästan en halv miljon.

Min fråga till Jacomina Beertema som är högsta landstingspolitiker är då om man spar 
pengar:
- Jo, det blir faktiskt billigare jämfört med det nya avtalet. Driften av Lidens ambulans tas över 
av landstinget för att med oförändrad kostnad för landstinget ge samma service till Lidens be-
folkning som idag. Dessutom får landstinget då även möjlighet att mot en begränsad merkostnad 
utöka servicen från dag- till dygnsambulans. (Den servicen har vi i Liden alltid haft trots att 
de inte vill hålla med om detta).

Lars Norberg som är versamhetschef hos landstinget svara på min fråga om bilen kommer 
att bli kvar i Liden:
Oroliga Lidenbor behöver inte vara oroliga utan istället glada då ni får en bättre beredskap 
med denna lösning.Landstinget övertar verksamheten och behöver då ytterligare en sjuksköterska 
vilket kostar ca 0,5 Mkr. Ökade diversekostnader ca 0,2 Mkr ger en ökning med ca 0,7 Mkr.
För detta får Liden och Sundsvall
-   en dygnsambulans sju dagar i veckan
-  Sundsvall återinför en dygnsambulans må-to dvs. den ambulans som togs bort för ett antal 
år sedan.
Då känner jag spontant att dom kanske tänker flytta till Sundsvall för gott men på denna 
fråga svarar Lars:
- Den finns i Liden dygnet runt när den inte är ute på uppdrag.

Om man då är lite insatt vet man att det stämmer men att bilen kommer att vara borta 
betydligt mer mellan 17 och 08 eftersom man får använda bilen hur som helst och var som 
helst. Känns fortfarande inte bra men .........

Tore Löfvenius



Lidens Tidning Lidens Tidning 7

Det är med blandade känslor jag lämnar tiden på Ambulansen Liden bakom mig. Det har varit tio spän-
nande, utvecklande, härliga men också slitsamma år.

Att arbeta på en landsbygdsambulans skiljer sig otroligt mycket från att arbeta i städerna. Vi har långt till 
närmsta sjukhus, ”2-bilslarm” (där man får assistans av annan ambulans) är näst intill obefintliga. Detta 
gör att man ofta står rätt ensam med sin kollega, sin patient och sina beslut. 
Är man dessutom som jag, född och uppvuxen i den by man arbetar i, blir skillnaderna desto mer påtag-
liga. Den största är den stora avsaknaden av att vara anonym. Du blir någon mer, en person, en vän, en 
granne, Modins jänta… Inte bara en uniform. Detta på gott och ont, men allra mest gott! För mig har det 
inneburit en stor trygghet, samtidigt som uniformen oftast hjälpt mig att skilja på arbete och privatliv. Jag 
hoppas att alla människor jag träffat under åren också känner så!

Många av våra s.k. ”stammisar” har nog upplevt en trygghet i att i stort sett samma människor dyker upp 
varje gång. Man lär sig deras anamneser och sjukdomshistoria. De slipper upprepa och återberätta om och 
om igen. Fokus hamnar inte bara på patienten utan även på de övriga i familjen. Man konstaterar kanske 
att barnen blivit större sedan sist eller så får man själv höra att arslet blivit bredare!

Sedan har vi det här med lokalkännedomen. När jag 
började på Ambulansen i Liden fanns inte det gps-
system vi har idag. Då fick man förlita sig på gamla 
hederliga papperskartor(!) och vägbeskrivningar 
som ”bakom Olssons lada”, ”andra infarten efter 
stortall´n” eller att någon ställt ut en stol vid lands-
vägen. Idag har vi som sagt ett mer utvecklat system, 
men det är långt ifrån felfritt, så den goda lokalkän-
nedomen är fortfarande guld värd.

Utvecklingen har gått fram som tåget under de här 
10 åren och med det har kostnaderna för ambulans-
sjukvården ökat ordentligt. För vår del, som entre-
prenörer, är det främst de ökade personalkostnaderna 
(p.g.a.  den ökade kompetensutvecklingen) som gjort 
det omöjligt att fortsätta bedriva verksamheten på ett 
bra och tryggt sätt. Landstinget gick tyvärr inte med 
på vårt förslag till ett nytt avtal, så nu tar de över verk-
samheten i egen regi.

Den enda skillnaden ni förhoppningsvis kommer att märka av är alla nya ansikten ni kommer att få möta! 
Våra fina och härliga kollegor från Sundsvalls ambulansstation kommer att ha schemalagda ”Liden-pass” 
där även vi kommer att ingå i personalgruppen från första maj. Nåja, de flesta av oss i alla fall. Själv har 
jag valt att ta pulsen på västraborna och börjar det nya kapitlet av mitt yrkesliv i Stöde! Mitt hjärta klappar 
helt enkelt för mycket för landsbygdsambulansen fortfarande.

TACK för de här åren och minns mitt favoritcitat ”Ont krut förgås inte så lätt”!
Maria ”Mia” Modin

Sjuksköterska Ambulansen Liden

Mias reflektioner



8 Lidens Tidning

0692 - 104 08, 070 - 262 59 53  

Husåsvägen 2, 86041 Liden

klippstugan@wastfelt.net

 Just nu fina erbjudanden!
Köp 3 betala för 2

(Allt smink)
Ring och boka eller titta in.

Välkommen!

Fixa bryn och fransar!
Varför inte helkroppspeeling?

Fixa håret

Välkommen till 
Lunch vardagar 11 - 14

Boende, konferens, mat, fest

0692 - 103 40

wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

Spelmans
stämma

Indals Hembygdsgård 26–28 juli
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Konfirmander i Liden i början av 1920-talet 

Främre raden från vänster: Hilma Åhlin Sillre, Solveig Lundell Sillre, Anna Nilsson Åsen, Astrid 
Edström Järkvissle, Emma Lättström Klippen, Britta Elfström Dacke, Ingrid Lindberg  Bodacke, Signe 
Nylander Dacke och Ingrid Vestfal Klärke. 

Mittenraden från vänster: Hilma Bredin Vålåsen, Linnea Åhlander Klärke, Maria Jonsson Kväcklingen, 
Karin Eriksson Oxsjö, Ingeborg Billström Liden, Henry Nygren Sillre, Arvid Åhlin Vålåsen, Ture 
Unander Västanå, Erik Lidin Åsen, Gustav Gustavson ,  

Bakre raden från vänster: Algot Åslin Byn, Jonas Eriksson Kväcklingen, Johan Backlund Järkvissle, 
Jonas Backlund Nilsböle, Nils Höglund Högland, Birger Lindström Åsen, Olle Åström Byn, Henning 
Engman, Ragnar Lindström Byn,  Axel Eriksson Säll Brudsjön, John Eriksson Sillre, Ernst Backlund 
Sillre, Oskar Höglin Åsen, Hilding Mohlen Byn och Pastor Lars Hoflin. 

Vattenståndet i 
Indalsälven 13/5 

1934. Den som är ute 
och ror heter 

Reinhold Sellén och 
var gift med Syster 
Sellén i Järkvissle.

Tack till Håkan Back-
lund, Sollefteå för 

bilden.
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Det är tisdag den 5 februari 2013 och i ry-
kande snöstorm är Lidens Tidning på väg 
till Sundsvalls Sporthall för match i bas-
ketligan mellan Sundsvall Dragons och 08 
Stockholm HR. Tack och lov är det betyd-
ligt angenämare klimat inomhus. Huvud-
person denna kväll är Håkan Persson från 
Åsen i Liden. Han är matchspeaker på Dra-
gons hemmamatcher sedan hela 20 år!!!

Håkans bakgrund
Håkan är född 1959 i Solna och uppväxt 
i Fruängen i Stockholm. Föräldrarna från 
Hälsingland längtade norrut och redan efter 
några år blev det Sundsvall. Fadern var verk-
sam inom den grafiska branschen, men ännu 
dröjer det några år innan Håkan gör entré i 
det gebitet. Efter gymnasiet blir det blan-
dade aktiviteter med bl.a. kanotpaddling i 
Canada. Med sin hustru Susanne flyttar han 
till Malmö i några år, men 1985 bär det av 
till Sundsvall. Håkan börjar nu i faderns ny-
etablerade företag P & P Reklambyrå och 
är även idag aktiv inom denna bransch. Ef-
ter 14 år som VD i det helägda företaget är 

PUBLIKENS LEDSAGARE I 20 ÅR
Håkan numer copywriter i ett samägt företag. 
Efter fusion med en kollega, inom reklam-
byrån/kommunikationsbyrån med namnet 
Sweet Williams and PoP AB finns nu kontor i 
både Sundsvall och Stockholm. Reklammark-
nadskunskapen skall så småningom visa sig 
vara av mycket stort värde.

Varför basket?
Redan i tonåren attraherades Håkan av basket, 
även om friidrott tog viss tid. Med 195 cm och 
god spänst var ändå valet givet. I KFUM:s A-
lag i Sundsvall blev det flera framgångar, med 
spel i näst högsta serien. I samband med flyt-
ten till Malmö blev dock ridsport det förhärs-
kande intresset i hela 15 år. Håkan var djupt 
engagerad i styrelser som ordförande, domare 
samt som tävlingsryttare på egna hästar.

Dags för basket igen
Snabbmatkedjan Mc Donalds hade misslyck-
ats att i slutet av 1980-talet etablera sig i Umeå. 
Den blivande chefen för hamburgerkedjan i 
Sundsvall vände sig till Håkan och hans före-
tag för en marknadsstrategi. Det måste bli en 
framgång i Sundsvall. Håkan föreslog en lång-
siktig sponsorsatsning på ett idrottslag. Idén 
var mycket vågad vid denna tidpunkt. Valet 
föll inte oväntat på stadens basketlag. Och 

Matchspeaker Håkan Persson.

T.H. Sundsvall Dragons headcoach/huvudtränare 
Peter Öqvist
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hamburgerkedjans chef var dessutom ”gam-
mal” basket-spelare. Det genom åren mycket 
givande samarbetet har blivit en stor framgång 
för båda parter.

Matchspeaker
År 1991 fick KFUM Basket Sundsvall, med 
det nya namnet Sundsvalls Dragons, inträde i 
den nybildade Basketligan. Håkan supportade 
Dragons med marknadsinsikter om varumär-
ken m.m. På den övriga fritiden, i inte mindre 
än 22 år, blev det saxofon och sång i bandet 
Brus Brothers i Sundsvall.

Många känner säkert dessutom igen Håkans 
röst från Sveriges Radio. I P 4 Kommissionen 

med Magnus Leijon på fredagar var Håkan 
aktiv i många år och P 4:s Rimstuga, dagen 
före julafton, roade radiopubliken i 10 år. 
Scenvanan och förmågan att tala inför publik 
mejslades ut och 1993 var det dags att anta 
rollen som matchspeaker på Dragons hemma-
matcher i Sporthallen. Nu har det passerat 20 
år och en enda gång har Håkan tappat rösten. 
Otroligt! Det har blivit flera hundra matcher 
under årens lopp. 

Håkan finns alltid på plats vid hemmamat-
cherna, liksom hustrun Susanne och sonen 
Johan. Johan, som är 14 år och går i Lidens 
skola, följer i pappas fotspår och tränar bas-
ket 3-4 gånger i veckan i Sundsvall. Det blir 
mycket bussåkande!

Publikens ledsagare
Basket är en mycket intensiv sport. Det krävs 
flera domare, som tillämpar ett invecklat 
teck-enspråk. Utan en matchspeaker skulle 
domsluten bli synnerligen obegripliga för den 
vanlige entusiasten på läktaren. Det är här 
Håkan kommer in. Han kan regelverket och 
översätter i högtalarna vad domarna dömt. Ja, 
överhuvudtaget lotsar han publiken genom 
matcherna. Förutom alla regler noteras myck-

T.Vä. Sundsvall Dragons klubbdirektör 
Anders Janssson.
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et statistik under matcherna. Det gäller att ha 
tanken klar för att undvika kaos. Enkelt ut-
tryck kan man säga att matchspeakern tolkar 
eller översätter matcherna åt publiken.

Även om Håkan har haft en arbetsam dag på 
jobbet så ger matcherna märkligt nog ny ener-
gipåfyllning. 1000-1600 åskådare på en match 
ger en riktig ”kick”. 

Oförglömliga ögonblick
Två gånger har Dragons blivit svenska mästare, 
åren 2009 och 2011. Triumferna är minnen 
för livet. När detta skrivs pågår semifinalspel 
och Dragons utkämpar intensiva matcher med 
Norrköpings Dolphins. 

Men SM-tecken till trots är det ett annat 
ögonblick som överskuggar alla andra händel-
ser i Håkans speakerkarriär. Den 11 januari 
2008 är ett historiskt datum i Dragons och 
Sporthallens historia. En av basketvärldens le-
gendarer och absolut största profiler spelade en 
match med Dragons mot Akropol. En Dream 
Team medlem med dubbla OS-guld visade 
upp sig med den äran. Att vid ett sådant tillfäl-

Håkan med SM-bucklan 2011.

Matchspeakern Håkan in action

Text: Arne Johansson     Foto: Tore Löfvenius

Scottie Pippen i sin glans dagar.

le få annonsera i högtalarna för 2600 åskådare: 
”From Chicago Illinois and the Chicago Bulls 
number 33 Scottie Pippen …” - det är något 
exceptionellt stort i basketen i Sundsvall. Hur 
matchen slutade? Självklart vann Dragons, 
102 mot 74.
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Djupröra marknad
(Skyltat från Holm och E14)

Lördagen 25 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

Lidens Hembygdsförening söker någon som vill 
driva serveringen på Vättaberget sommaren 2013.

För mer information ring: 

   Anna-Lena  070 - 279 33 11
  0692 - 102 37

   Matts  070 - 255 43 47

AKUT- SÖKES -AKUT
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Besöksadress :  
Lidenvägen 89 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

Pelle, Carola, 
Gun, Jannice och Annie

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

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 

Jag finns även i Bispgården och Indal

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Lions
Indal-Liden-Holm

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:
60L Björkvedsäckar,

Fågelholkar
070-3221768
0692-10058

Lions 
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87
  060 - 92 352

finns på 
Husåsvägen 14
öppet onsdagar 

13 - 18
Övriga tider: 

070 - 264 01 95

Fina arrrangemang 
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Du kan vinna en trisslott om du löser detta korsord. Eftersom vi förmodar att du inte vill klippa sönder tidningen räcker det med att maila de gula orden till: 

tidning@telia.com eller posta till Lidens Tidning, Husåsvägen 9A, 86041 Liden. Lycka till!
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Du kan vinna en trisslott om du löser detta korsord. Eftersom vi förmodar att du inte vill klippa sönder tidningen räcker det med att maila de gula orden till: 

tidning@telia.com eller posta till Lidens Tidning, Husåsvägen 9A, 86041 Liden. Lycka till!
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Tel: 0692-304 00 
www.trapatronen.se

V älkommen att njuta av högklassig mat 
och sevärdheter i miljöer från Träpatronernas tid. 

Välj att bo i herrgårdshotellet eller i annexhus.
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Kråkstensjöpimpeln
29/3

Långfredagen var en vacker senvinterdag när Mussjöpimpeln bytte skepnad till Kråkstensjö-
pimpeln. 160 deltagare av vilka 54 stycken fick fisk. 8 öringar och resten abborrar. Tävlingen 

vanns av Sven Magnusson före Dan Berlin och Tomas Wiklund.
Foto: Tore Löfvenius

Kolbulle
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Men efter sju sorger och åtta bedrövelser och 
mycket tjat blev moster Liva bevekad. Jag fick 
lov att stanna. Det var inte meningen att jag 
skulle vara där så länge. Jag hade ej så mycket 
klädombyte, så moster fick tvätta, för rent 
skulle det vara. Modins bod var fallfärdig men 
med så pass bra golv att där kunde dansas till 
ljusa dagen. De som inte dansade satt vid si-

Märta Gerdin i Järkvissle har beskrivit sina upplevelser vid Storfäbodhelgen i juli 1925. Hon 
var då endast 11 år och tillbringade en tid på fäbodarna tillsammans med sin moster ”Liva” 
som var bondpiga vid Ol Jons fäbodstuga i Gammelfäbodarna i Järkvissle. Det var inte me-
ningen att Märta skulle få stanna kvar över helgen och få uppleva festligheterna. På den tiden 
ansågs det inte vara lämpligt för en 11-åring att vara med vid på en sådan fest.

Livet vid Järkvissle fäbodar

dan om Clas Lindbäcks fallfärdiga ladugårds-
vägg med kortleken i handen. 

Det skulle också finns mat till förplägnad för 
dem som blev hungriga. Det var kams, ost, 
risgrynsgröt, rörost, sötost mm och en sort 
som vi kallade blåsvär eller lonke lätt. Det var 
gjort av mjölk med lite extra grädde, mjölken 

Fotot av ”Storfäbohelgen” finns i mitt fotoalbum efter Märta och Paul Lidgren från Järkviss-
le. I Lidens Hembygdsförening / bildarkiv finns motsvarande foto med namnuppgifter på 
flertalet av personerna. Märta Gerdins upplevelser från 1925 finns upptecknat 1992 och jag 
har fått tagit del av handlingarna via min moster Ingrid Lidgren ägare av Utsiktens Turist-
gård fram till sommaren 2002.
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uppvärmdes till 37 grader med en matsked 
ostlöpe lite mer beroende på mjölkmängden, 
det var läskande sommarmat. Bondpigorna 
fick svara för mathållningen, samt rusta upp 
Modins bod till dansen. Golvet skurades rent, 
små björkar söktes och sattes i hörnen. Då det 
var klart skulle tant Karin, min moster Liva 
och jag hämta hem riktigt fint källvatten, från 
en kallkälla i närheten av Svensåsen. Efter vä-
gen dit sprang jag före dem utklädd i mosters 
gamla plagg, och i glädjen över att få stanna 
sjöng jag ”Min framtidsdag är ljus och lång”.

Det blev lördagskväll, ungdomarna hemma 
i Järkvissle var samlade till dans på Höglins 
loge, och där bestämdes att de skulle gå till 
Gammelföbodarna. Med dragspelarna Adolf 
Gerdin och Jonas Höglund tågade iväg. Över 
Indalsälven åkte de med båtar och med färja. 
De gick den branta vägen på västra sidan äl-
ven uppför berget med endast två viloplatser 
innan de kom fram till bodarna. 

Men då började livet, det var inga bilvägar 
utan man fick ta sig fram till fots. Och trots 
allt var det roligt. Så kom en Jonas från Bär-
mon och sjöng en Finsk mässa , som löd un-
gefär så här som jag minns.

Nickom Duckom, Pickom Lej, Bom,bom 
stöt med en stubbe i bordet: Repris så länge 
man vill hålla på. Jonas var också duktig på 
att berätta historier.

Bopigornas arbete bestod i skötsel av djuren, 
kossorna skulle mjölkas tidigt på morgonen 
och släppas ut på bete i skogen. Det fanns 
gott om bete i skogen. Liva och Alma hade 
om somrarna mellan 10 – 15 kor att sköta. 
Ibland hände det på sensomrarna att kossorna 
gick så långt att bopigorna fick hämta dem för 
kvällsmjölkningen. Under dagen skulle det 
ystas och kokas messmör. Under en sommar 

blev det mycket efterarbete, särskilt messmö-
ret efter alla ystningar, det skulle kokas upp 
med tillägg av grädde. Det skulle ramlas ihop 
eller vispas med en stor träslev. Detta messmör 
var för vinterns behov och förvarades i stora 
träbyttor, på c:a 10 – 20 kilo.

Därefter var det alltid någon hemifrån, som 
kom och hämtade grädden till smörbered-
ningen. Och så hade de alltid med bröd både 
gott och fint samt kaffe och socker mm till 
sina fäbodstintor.

En bopiga var inte arbetslös, det var strump-
stickning, virkning, märkning, brodering på 
lakan och dukar. I bärtider plockning av bär 
för syltning för vinterns behov. Liva var i bo-
darna från 1908 – 1928.

Upptecknat av Märta Gerdin, 
Järkvissle  1992.

 

Håkan Backlund 
Född i Sillre

Spelmans
stämma

Indals Hembygdsgård 26–28 juli
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Tillverkning - Flis 

Skogsmaskin - Skördare, Skotare

Vi Utför - Gallringar, Slutavverkningar 

Klippning av energi skog, Röjning 

Uttag av specialsortiment 

Vi köper – Rotposter 

Välkommen att kontakta oss!

Anders  070-657 12 91  Lasse 



Skördare, Skotare

Gallringar, Slutavverkningar 

g av energi skog, Röjning 

Lasse  070-647 15 07 

NYplantering
Den 1 januari 2013 pånyttföddes en aktör på 
skogsmarknaden i Hälsingland och Medelpad.  
Med ledord som stora möjligheter i det lilla formatet 
lanseras en organisation med samma människor 
och samma trevliga bemötande som alltid. 

NYgammalt helt enkelt...

Läs mer om oss och hur vi kan hjälpa dig med  
alla dina skogliga åtgärder på www.galloskog.se.

www.galloskog.se
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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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Välkommen till trädgården 
mitt i Bispgården!

Låt din auktion bli en folkfest.
Vi ordnar med gårdsauktioner

och köper dödsbon.

Per 070-325 46 54
perbergvall@yahoo.com

Per Bergvall & co

Lammkött från Åsen

Nu har vi kött till 
försäljning från vår egen 

lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla, 
Åsen 136, Liden

Välkomna
Jeanette & Th omas Eriksson

070-5516752
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 1000-1730

Lördag 1000-1300
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Nu rasar vintern ut och kängan känns för trång,
ge foten lite vårmys som passar till en Valborgssång”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden
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Liden för ca 100 år sedan

UR BENGT  HAMMARBERGS  VYKORTSSAMLINGAR

Övre bilden. Liden, och inte Indal som vykortet anger. Dåvarande Tingshuset till vänster 
in-rymmer idag Wärdshuset Liden. I den låga byggnaden till höger fanns arrestlokaler! I bak-
grunden Lidens kyrka. Vykortet är poststämplat den 21 juli 1926 och är frankerat med 10 öre. 

Fotoriktning mot norr.
Nedre bilden. Lidens kyrka med MODE & MANUFAKTURAFFÄR i fonden. Förutom kyrkan är 

den senare byggnaden den enda som finns bevarad av husen på vykortet. En om-fattande och 
förtjänstfull renovering har skett på senare tid, och fastigheten inrymmer idag Ingers Klipp-

stuga. Fotot är taget ungefär vid den nuvarande busshållplatsen, nedanför Lidens skola. Förlag 
var, enligt vykortets baksida, Handels A.B. Liden. Fotoriktning mot söder. Text: Arne Johansson
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Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750, 
par@hanssonbygg.se, 
www.hanssonbygg.se

Jag ordnar avdraget,  
du kan få jobbet för halva priset.

        Reparera
   Bygg Om  
   Bygg Till  
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Välkommen att kontakta oss!

Vår industri i Kälarne går för 
högtryck, vi ökar produktionen!
I Kälarne ökar vi vår produktion. 
Det är främst Octostolpar samt 
ledningsstolpar som behovet är stort.

��Vid slutavverkning av tall-
bestånd eller fröträd tar vi ut 
stor andel ledningsstolpar

��Gallra din skog nu! 
Vi kvalitetsgallrar och förädlar 
din massaved till Octostolpar.

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

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

Även bra priser på övriga sortiment!
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I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra 
medlemmar skoglig rådgivning som ger 
tillväxt såväl i skogen som på banken.

www.norrskog.se  

Skogsrådgivare Indalens SBO
Johan Dammström

060-16 72 82

Vi ger dig råd!

Som medlem i Norrskog har du alltid till-
gång till kostnadsfri rådgivning och våra kun-
niga 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 eko-
nomiska planering? Eller funderar du kan-
ske på de miljökrav som ställs vid avverk-
ning. Vilka behoven än är, finns Norrskog 
där, för din skull.


