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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      1970:- 
 1/9 sida 43 x 59 mm stående      238:-
 2/9 sida 86 x 59 mm stående      456:-
 1/3 sida 130 x 59 mm liggande   565:-
 1/2 sida 130 x 91 mm liggande   793:-
 1/1 sida 130 x 184 mm stående  1550:-
 Köp och Sälj ca 20 ord  50:-

Alla priser exkl moms

Vill du prenumerera? 
Kostnad 175:-/år. 
BG 5176 -8414  

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

Omslagsbild: 
Dalgången i januari
Foto: Tore Löfvenius

Nästa Lidens Tidning
utkommer

28/4

Manusstoppdatum 31/3
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila ditt bidrag 

tidning@telia.com

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

tidning@telia.com

Hej!
Du håller nu i nummer 77 av denna publi-
kation. Det är en bit kvar till 100 men vi 
kämpar på. 

Jag själv blev arbetslös när sportklubben 
drog sig ur Bystugan och behöver ett nytt 
arbete för att underlätta utgivningen av tid-
ningen. Vet ni någon som har ett halvtids-
jobb som skulle passa så tveka inte utan hör 
av er!

Det skall bli mycket spännande att se pro-
grammet för musikveckan i Liden denna 
sommar. Hoppas på succé. 

Tore Löfvenius

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com
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Föreningsnytt     
Holms PRO

Årsmöte 15/3  kl 16.00  
 Gimåfors bygdegård
Medlemsmöte 10/4 kl 13.00 
 Församlingshemmet Anundgård

Vi ska mötas, äta och trivas:

       Sommarkväll i Trollbyn 5 Juli
Jägareförbundet Indals-Lidens Jaktvårds-

krets har årsmöte
Tisd 25/2 kl 19.00 i sockenstugan

Årsmöte
Torsdagen 13 mars kl 19.00

Sockenstugan
Vi bjuder på fi ka!  Välkomna!
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För tredje gången på fem år har vi 
blivit utsedda till Årets Bank*.
”Den stora banken som även ser de 
små behoven hos sina kunder.”

Välkommen till ett av våra 462 
kontor i Sverige – Liden

*Privata Affärer har utsett Handelsbanken 
  till Årets bank 2013.

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
SwedSec Licenserade

Tel 0692-609 60
liden@handelsbanken.se

Årets Bank – IGEN!

Husåsvägen 14
Liden

Onsdagar 13-18
0708 - 800434

Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Glad Påsk!
Handla hos

Malous Ting Stuga
Vi finns både i Liden och Tempo Indal.

Här hittar du presenter till alla.

”Inget onödigt spring,
det mesta finns häromkring”

Tempo
Indal

Öppet som butiken
0702 - 640195
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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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BIO I ÅSENS SKOLA
I nr 4 år 2013 av Lidens Tidning beskrevs hur många ideella krafter arbetade med reno-
veringen av den drygt 100-åriga folkskolan i Åsen, Liden. Artikeln entusiasmerade den 
tidigare Dackebon Anders Backlund, nu boende på Frösön, att skriva om minnen som 
bioaffischerare. Anders Backlund har skrivit ca 25 fascinerande ungdomsminnen i skriften 
– Att leva på gränsen! Mellan Dacke o Klärke på 50-60 - talet - , publicerad 2009. Under 
året kommer Lidens Tidning att publicera några minnesvärda anekdoter av Anders Back-
lund. /AJ

Hej på er i LidenRedaktionen

Läser Lidentidningen när jag får den och det är guld att få återkomma hem på detta sätt. Och i 
senaste numret var ett reportage ang. skolan i Åsen och där finns tillägg att göra.

Skolan användes som biograf under Centralskolans 
bygge i början på 1960-talet. Gamla Liden Bion 
(IOGT-logen) revs. Det blev en ny bio i Aulan i 
Centralskolan sedan. Jag hade förmånen att få af-
fischera för filmerna i Bodacke, Klärke och Dacke. 
Som tack fick jag då gratis inträde till de filmer 
som var lämpliga för en 12 åring ex. Åsa Nisse i 
toppform.
Jag minns att jag åkte spark från Dacke till Åsen 
en söndagskväll i snörusk och blåst. Hade även fått 
till uppgift att köpa 5 liter motorsågsbränsle åt min 
far hos Fred Öqvist på macken vid Husåsväen. Res-
terande pengar fick jag köpa en mjölkchocko (50 
öre) för. Vid hemfärd efter bion i sena kvällstim-
men var det att hämta den gömda dunken bakom 
macken och sparka hemåt. Väl hemma var det 
framdukat choklad (vattenchoklad) och hårdbröd 
med hemsmör som kvällfika, innan man somnade 
vid midnatt.

Morronen därpå, efter jag ätit frukost, hjälpte jag 
mamma att bära in vatten till korna, då ledning-
arna var frusna till ladugården. Sedan satte man 
sig i skolbussen och åkte till skolan. Trots att man 
hade jobbat i ladugården, och det luktade skunk 
har jag förstått på äldre dar. Detta hände varje 
vinter att vattnet frös till ladugården och det var 
bara att hjälpa till. 

 
Mvh Anders Backlund, Frösön
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Restaurant + 
Pubkvällar

Påskbuffé
(Påskdagen)

Valborgslunch
 med sill och tillbehör

Hotell/Pensionat
Året runt till bra priser

Alltid välkommen med beställningar 
av alla sorter.

0692 - 103 40

wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

0692 - 104 08, 070 - 262 59 53  

Husåsvägen 2, 86041 Liden

klippstugan@wastfelt.net

Ring och boka eller titta in.
Varmt välkommen!

50% 
på Amatis smink
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På vårvintern 1928 hade Sillre skidklubb en 
tävling med start och mål vid Sillre handel. 
Styrelse blev Anton Persson, Gustav Svensson, 
Henning Sjödin, Olof Lidsell och Gustav Lid-
holm. På kvällen blev det dans i fd Per Olof 
hus nedanför Tattarbacken ( huset användes 
senare som byggkontor vid bygget av Sillre 
kraftverk).  Elner Svedin och Gustav Lidholm 
svarade för musiken. Behållningen blev 100 
kronor och det blev starten till Sillre Bygg-
nadsförenings lokal Viljansborg.

Invigningen av Viljansborg i Sillre   
”Fram på kvällen blev det slagsmål så vi fick fara till Liden efter Landsfiskalen.” 

Gustav Lidholm och Kalle Åhlin gick runt 
till gårdarna i Stordalen, Sillre och Oxsjö och 
tecknade andelar (5 kronor styck). Totalt fick 
vi ihop c:a 2500 kronor. Arbetet med byggna-
den av lokalen började på våren 1928. Mycket 
skedde på frivillighetens väg och senare via 
dagsverken med ersättning på 5 kronor per 
dag = 1 andel. Byggmästare var Kalle Åhlin. 
Lokalen som var 25 meter lång och 15 meter 
bred blev en stor succé fram till slutet av 1950 
talet. Viljansborg användes senare som lager-
lokal för råkaffe fram till 1970.

Första dansen - en brudvals
Ragnar Redin och Emma Säll dansade den 
första valsen som var brudvalsen ”När Lindar-
na Blommar” spelad av Gustav Lidholm och 

brudgummens broder Olle Redin på brud-
gummens begäran. Dansen gick i kaffesalen, 
som var den enda som var golvbelagd, men 
lokalen var dekorerad med björkar och grönt 
vilket höjde stämningen. Roligast var nog när 
vi gick från Redins i Stordalen till Viljansborg 
under musik (marscher) hela vägen. 
De så kallade brudgåvorna var öppna presen-
ter. Vi gick fram till Brudparet och skålade 
med saft eller renat. Själv hedrade jag brud-
paret med 5 kronor. Nära släktingar med 10 
– 100 kronor eller en kalv eller en ko. Jag gav 
som ovan 5 kronor och begärde 5 kronor för 
spelningen en hel natt, då grät Ragnar men jag 
fick ändå en sup som dricks. 

Invigning och basar
Till Jul var det invigning med basar, stånd 
med spel mm runt alla väggar. I basarkomit-
ten var det över 60 personer. Över 700 inträ-
desbiljetter sålda. Herman Lindström, Oskar 
Lundstedt och Gustav Lidholm var ordnings-
vakter. Fram på kvällen blev det slagsmål så 
vi fick fara till Liden efter Landsfiskalen. Men 
om jag inte minns för mycket fel kom det in 
över 3000 kronor i netto för två kvällar. Myck-
et pengar på den tiden. 

Själv var jag aktiv både som arrangör och ord-
ningsvakt under c:a 10 år och jag måste er-
känna att det var många gånger roligt, men var 
det bråk så var man både rädd och ilsk. Bästa 
kompis som ordningsvakt var ”Stor Lasse” 
Larsson från Liden. Han kunde man hålla i 
när det var storm och stolarna var i luften som 
ämnade slagträn. 

Minnen från 1928 nertecknat av 
Gustav Lidholm i Sillre 

Viljansborg under uppbyggnad foto från 1928 
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Gustav Lidholm är född och uppvuxen i Sillre 
by. Familjen ägde ett hus efter gamla vägen 
genom Sillre by och där fanns Sillres telefon-
växel  från 1928 – 1963.  Gustav arbetade 
som snickare på olika kraftverksbyggen  efter 
Indalsälven bla. vid Sillre- Stadsforsen- och 
Järkvissle kraftverk. Vid sidan om arbetet var 
han mycket intresserad av musik, biodling och 
fiske. Han var också en flitig fotograf och jag 
har haft förmånen att skanna av ett flertal in-
tressanta foton från slutet av 1920-talet och 
under 1930- talet tagna i Sillre by.  Gustavs 
minnen från 1928 är nertecknade under mit-
ten av 70- talet.

Håkan Backlund
Sollefteå

Henning Sjödin fiol, Elner Svedin och Gustav 
Lidholm dragspel samt Sigurd Bredin banjo. 

Rudolf Persson, Frida Lidholm och Villiam Vest-
fal i bakgrunden.

Sillre Musikkapell hösten 1928 

FUNDERINGAR FRÅN ROTEN 

Var bor du? 
I Liden. 
Liden! 

Var ligger Liden? 
1 km från väg 86 
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Så här gick det för tekniksnillena i skolan!
Den 9 november var vi i årskurs 4-5 och tävlade i First Lego League i Härnösand. 

Vi blev nominerade i två grenar av fyra  och vann en gren. 

Det var en spännande och lärorik 
dag, som började tidigt på lördags 
morgonen. Vi skulle vara i Härnö-
sand strax efter klockan åtta, så vi 
fick stiga upp tidigt. Väl framme så 
var det att fixa vår utställningsmon-
ter. Den blev jättebra. Klockan 10 så 
redovisade vi vår marknadsföring för 
ett gäng domare. Kändes lite nervöst, 
men efter vi tagit vår hejaramsa så 
kändes det bättre. Vi blev sen också 
nominerade till marknadsföringspri-
set. Klockan 10.50 var det dags för 
nästa presentation och det var forsk-
ningsdelen. Där presenterade vi vår 
superkoldioxidrenare (SCO2R). Vi 
blev också nominerade i den grenen. 
Klockan 12.40 var det dags för första 
deltävlingen i  robottävlingen. Oj, så 

Glädjen var stor vid prisut-
delningen.

Spänning var enorm vid täv-
lingsbordet när en av domar-

nas skarpa blick granskar 
vår körning.

nervösa vi var.  När den matchen var slut så låg vi sist.  Andra deltävlingen som gick en timme 
senare blev resultatet bättre då hamnade vi först. Nervositeten hade då släppt och vi kunde fo-
kusera bättre. Efter  tredje matchen låg vi delad trea och helt plötsligt hade vi gått till final. Två 
nervpirriga matcher senare stod vi som segrare i robottävlingen. Yeees vilken känsla att gå från 
att ligga sist till att vinna. En bra lärdom som vi tog med oss är att aldrig ge upp. En rolig och 
spännande dag, med mycket kunskap i bagaget hem.
    Klass 4-5 på Lidens skola
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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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GÄSTBÖCKER 
FRÅN ”PANGET” I LIDEN

Från slutet av 1940-talet och till början av 
1960-talet drevs Pensionatet eller ”Panget” i 
Liden (nuvarande Wärdshuset Liden) av Ast-
rid och Birger Lindberg. De hade tagit över 
efter Alma Nilsson och överlämnade så små-
ningom ruljangsen till Svea Jonsson. På över-
våningen fanns övernattningsrummen (precis 
som i dag) och matserveringen. Idag är mat-

Reklamskylten till Lindbergs Pensionat 
i slutet av 1940-talet.

Pensionatsvärdarna Astrid och Birger Lind-
berg, och sondottern Anita i mitten, 
på altanen till Lindbergs Pensionat 

i slutet av 1940-talet.

Anita Lindberg på Wärdshuset Liden. 
Foto 2014: Arne Johansson

salen en trappa ner där tidigare kommunfull-
mäktige för Indalslidens kommun höll sina 
sammanträden. 

För en kort tid sedan kontaktade barnbarnet 
Anita Lindberg (f. Lindberg 1939, boende i 
Sundsvall) Lidens Tidning i ett mycket unikt 
ärende. Anita har förvarat alla ärvda gästböck-
er från Lindbergs Pensionat under 1950-talet 
och erbjöd sig att låna ut alla fem gästböck-
erna. Tillsammans med Anita kommer Lidens 
Tidning att publicera några väl valda sidor 
under 2014, och först i raden kommer tacket 
från den för sin tid mycket populära Ivan 
Thelmés orkester.

Arne Johansson
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Fritz Ivan Thelmé, född Olsson i Borgsjö år 1911, var son till spelmannen Jon-Erik Öst. Ivan Thelmé 
var en av sin tids främsta dragspelare. Han turnerade runt i Sverige som dansmusiker och kompone-

rade runt 130 melodier samt spelade in ett 50-tal ”78-varvare”. Han omkom i en bilolycka 1967.



14 Lidens Tidning

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

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

Musikveckan
i Liden

äger rum

27/6 - 5/7

Mer info följer i nästa nr.
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Hans Boström, född 1936 och boende i Bergsåker, har forskat om sina förfäder. På fädernesidan 
har han kartlagt sin farfars farfar resp. farfars far. Båda var båtsmän och indelta knektar vid flot-
tan med båtmanstorp på Bodaskog i Liden på 1800-talet. Utredningen (daterad 2010) finns i 
ett 30 sidigt häfte (A4-format) i färg, med titeln – Båtsmännen 163 Boström. Med författarens 
tillstånd har Lidens Tidning gjort en sammanfattning av utredningen. Den som vill ta del av 
ytterligare information kan med fördel kontakta Hans Boström, tel. 060 – 55 23 61.

BÅTSMÄNNEN 
BOSTRÖM 

BODASKOG
del 1

Bakgrund
Kung Karl XI behövde reformera den av Gustav II Adolf 1619 
införda Krigsfolksordningen. Den innebar att var tionde man 
i landet kunde skrivas ut (värvas) till krigstjänst. För att kunna 
försvara Sverige, Finland och östersjöprovinserna behövdes ett 
mindre kostsamt försvar. Det nya Indelningsverket (ständigt 
knektehåll) beslutades därför av riksdagen den 5 december 1682. 
Bönderna och städernas befolkning i Sveriges och Finlands 
kustsocknar tvingades att värva båtsmän till flottan. Närbelägna 
hemman i byarna sammanfördes till rotar. Fem till sex bönder 
skulle i förhållande till gårdarnas mantal (gårdens storlek, som 
i Medelpad benämns mål, ett mått på skattebärkraft) bekosta 
en rotebåtsman för flottan. Rusthållare var benämningen på de 
bönder, som skulle hålla ryttare och häst med tillhörande ut-
rustning. Det var mycket kostsamt för bondebefolkningen.  

De unga män som blev antagna till båtsmän skulle vara friska 
ogifta män i arton – tjugoårsåldern. Inga bönder antogs och 
en dräng på gårdarna undantogs. Däremot antogs bondsöner, 
övriga drängar, arbetare, dagakarlar och lösdrivare. Manskap 
till flottan rekryterades inte enbart från kustsocknarna. Även 
socknarna längre in i landet fick bidra med folk. Lidens socken, 
där även Holms socken ingick i rekryteringsområdet, ålades att 
ställa upp med fyra båtsmän i s.k. rotar. I Lidens socken fanns 
tre båtsmän och i Holm en båtsman, vilka alla tillhörde 1:a 
Norrlands 2:a kompani, Lidens socken, Medelpad. Rotebåtsmansuniform från 1856.
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Rote nr 163  Boström, Boda, Järkvissle och Sillre
- ” -      164  Knapp,    Boda, Järkvissle och Dacke
- ” -      165  Backberg, Backen och Märrgård
- ” -      166  Åhs,         Västbyn och Vike (Holm)

Båtmanstorpet
Roten på Bodaskog grundades år 1661. Det finns inte några synbara rester kvar av båtsmanstor-
pet ovanför Indalsälven. Det senaste torpet revs någon gång på 1950-talet. Enligt uppgift skall 
den ha legat på fastigheten Järkvissle 2:37 (mellan byarna Järkvissle och Lidensboda). Bland raka 
granstammar, nu avverkade, ligger endast stensocklar övervuxna med mossa. I anslutning till 
torpet fanns tidigare en jordplätt om 2 ha (4 tunnland). 

Så här kunde ett båtmanstorp se ut.  En sexknytts (sex knutar) stugbyggnad 14 alnar lång och 8 
alnar bred. Uppförd under spåntak. Kök, 4,8 x 4,8 m, 2,4 m högt med spontat golv och tak. Tre 
fönster, källare under golv, spis med bakugn och dörr till förstuga och kammare. Ett fönster i kö-
ket försett med hake för att kunna öppnas. Kammare, 2,4 m lång och 3,0 m bred, takhöjd 2,4 m 
med ett fönster. Förstuga, 2,4 m lång, 1,7 m bred och 2,4 m hög, med golv och tak, dubbel dörr 

Fd. båtmanstorpet på Bodaskog. Troligen 1950-talet. 
Omkring 1932 bodde AK-arbetare i torpet i samband med nyom-

läggning av Indalsleden.

med lås och nyckel, fönster 
över dörren, trappa till vin-
den. Vind, fönster å gavlarna 
och trossgolv över fyllningen 
på mellantaket samt så hög 
att den kunde begagnas som 
härbärge. När byggnaden stått 
i tio år, skulle den brädfodras 
och rödmålas med vita dörr- 
och fönsterfoder. 

En båtsmans kontantlön be-
stod av legan, även kallad 
städsel eller värvningspeng. 
Hälften betalades ut höst och 
vår. Utöver de kontanta löne-
förmånerna tillkom så kallat 
hemkall, som skulle kompen-
sera där torpets jord gav för 
lite skörd. Hemkallet kunde 
bestå av nödvändiga varor, 
som säd, bröd, fläsk och smör. 
Det kunde också vara kvarn-
skjutsar, mulbete, vedbrand, 
gärdesfång samt lövtäkt på 
rotens utmarker. 
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TEMPO INDAL

VÄLKOMMEN

Soldatnamnet
För att undvika att åtta-tio man anmälde sig 
när kompanichefen ropade på t.ex. Persson, 
hade varje knekt ett unikt soldatnamn. Nam-
net var knutet till den rote soldaten tillhörde. 
Kompanichefen var den som ”döpte” sina sol-
dater, t.ex. 163 Boström. Vanliga namn var 
Modig, Svärd, Geting, Stark och Rask. Nam-
nen kunde även hänföras till namnet på den 
ort där soldattorpet var beläget. 

Uniformen
En enhetlig uniformering för landets båtsmän 
saknades. De uniformspersedlar som var i 
bruk var grå till färgen och mindre lämpliga. 
För att avhjälpa detta utarbetades år 1816 för-
slag till författning för uniformeringen.  De 
nya uniformerna i blått vadmalstyg skulle mer 
överensstämma med andra sjöfarande natio-
ners sätt att klä sig. Byskräddarna fi ck nu fullt 
upp. Men inte alla byskräddare besatt söm-
nadens ädla konst. År 1848 övertog kronan 
ansvaret för hela beklädnaden.

Den förste båtsmannen 
163 Boström

Släktforskaren Hans Boströms farfars far-
far Erik Persson, som var uppvuxen i Väs-
terkomsta i Torps socken, kom 1836 vid 18 
års ålder tillsammans med sina föräldrar och 
syskon via Holm till Liden. Fadern hade un-
der tiden i Holm bl.a. varit sågställare vid 
Fagervikens såg i Österström.  Erik Persson 
fi ck anställning som dräng.  Men efter ett år 

Kvarvarande rester av båtmanstorpet på 
Bodaskog.

Ihopfallen matkällare tillhörande båtmanstorpet 
på Bodaskog

värvades han som båtsman vid roten 163, 1:a 
Norrlands 2:a kompani, Liden. Han blev den 
31/5 1837, som 19-åring, antagen (approbe-
rad) och fi ck båtsmansnamnet Boström. År 
1870 beviljades Erik Boström efter 33 år av-
sked den 19/4 1870, 52 år gammal. Namnet 
Boström hade nu anammats och kommer att 
följa på fädernet i fl era generationer.

Arne Johansson

Fortsättning följer i nästa nummer. 
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TEMPO INDAL

ÖPPETTIDER: 
MÅN-FRE 10-19 

LÖRDAGAR 10-17 
SÖNDAGAR 11-17

INDAL

VÄLKOMMEN

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30 www.tempo.se
Öppet: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17

www.cateringindal.se

Kom in och handla från vår 
fräscha Salladsbar!

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

  Vårens Däck!

195/65/15  från  490:-/st Roadstone / Nexen
175/65/14 från 350:-/st MRF / ZUTV
205/55/16 från 850:-/st Continental
225/45/17 från  680:-/st Federal

0692- 100 16
rpfordonsservice.se

Liden
Macken mitt i byn

Automatstation

Tillkommer montering och balansering
125:- för plåtfälg

150:- Aluminiumfälg
Enbart däckskifte 250:-

Priserna gäller till 30/4.
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UR BENGT HAMMARBERGS
VYKORTSSAMLINGAR

UTANEDEFORSEN

Några kilometer innanför Jämtlandsgränsen ligger Hölleforsens kraftverk i Indalsälven, färdigbyggt 1949. 
Varifrån namnet Hölleforsen kommer är oklart. På norra sidan älven ligger Utanede by, och på södra sidan 
byn Österåsen. Någon av byarna borde ha fått ge namn åt kraftverket.

På sträckan upp till det ovanför liggande kraftverket Stadsforsen fanns innan uppdämningen i Hölleforsen 
tre forsar (i strömriktningen): Bångforsen, Mjölaforsen och Fågelforsen. Ofta gick de under samlingsnam-
net Österåsenforsarna. Men inte någon av forsarna fick ge namn åt kraftverket.  Och inte heller var de 
intressanta att fotografera och göra vykort av. Istället fotades Utanedeforsen. Var fanns den? Lokalt tycks 
den vara relativt okänd. Möjligen låg den nedanför det nuvarande kraftverket.

Det fanns en fors med namnet Strupen. Kanske inte ett passande namn när båttrafiken på Indalsälven 
omkring 1800/1900 hade sin slutstation vid Edset eller Esset nedanför byn Utanede. Var det så enkelt att 
man gav forsen ett mer passande namn med tanke på den tilltagande turismen. I vilket fall som helst så är 
namnet Utanedeforsen tryckt på den tidens vykort.

Vykortet är handkolorerat, dvs. det har målats med färg på ett svartvitt foto. Om du vet något om namnet 
Hölleforsen resp. Utanedeforsen så kontakta undertecknad gärna på tfn. 0692 – 210 75.

Text: Arne Johansson
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INTET NYTT UNDER SOLEN
Malmfyndigheter och eventuell gruvbrytning väcker idag intresse i Järkvissle och Västanå. 

Och så var det även i slutet av 1800-talet i dessa trakter.

Boda
Den 12 augusti 1895 erhöllo skräddaren A. Sellin, Järkvissle, arbetaren H. Aug. Ham-
marström, Västanå, arbetaren N. E. Karlsson, Lidensboda och hemmansägaren P. O. 
Backlund i Boda tillstånd att bryta grafit och nickel vid södra stranden av Indalsälven 
och på P. O. Backlunds utslått å hemmanet nr 1 i byn. Denna fyndighet är enligt skogs-
faktor C. G. Göransson identisk med den som Per Vilhelm Palm inmutade på koppar 
1955 (muts. nr 8) och som är belägen på den av Nils Backlund ägda fastigheten nr 9:4. 
Fyndigheten ligger ca 50 m från älven och är inte bearbetad. 

Järkvissle
Den 14 februari 1888 erhöllo jägmästaren A. M. Hellström, handlanden I. Andersson, 
skräddaren A. Sellin samt arbetarna O. J. Näsman och A. P. Källström, alla i Järkvissle, 
tillstånd att bryta grafit och nickel vid norra stranden av Indalsälven och på utmarken 
till Erik Olssons hemman nr 2 i byn. 

Denna fyndighet blev ånyo inmutad den 27 maj 1893 av Sellin, Näsman, Källström 
och hemmansägaren J. Lidgren. Samma personer fingo så den 4 juni 1896 en mutse-
del för brytning av samma mineralier å utmarken till handlanden J. Andersson samt 
hemmansägarna J. Lidgrens och Olof Antipas Erikssons hemman. Det rör sig här fort-
farande om samma fyndighet, benämnd ”Älvgruvan”, och den blev för fjärde gång-
en inmutad 1905 och en femte gång 1918 (muts. nr 97 resp. 967). Under namn av 
Järkvisslegruvan inmutades fyndigheten en sjätte gång 1933 av verkmästaren Verner 
Lidvall i Stöde, vilken ämnade bryta järn och svavel i densamma (muts. nr 1278). Han 
återkom 1954 med mutsedlarna nr 22 och 23, gällande såväl sistnämnda ”gruva” som 
en närbelägen, benämnd ”Örngruvan”, där han även väntade att finna kobolt. Lidvall 
berättar, att han å området i fråga, vilket numera ligger under älvens yta, gjorde en 4-5 
m djup skärpning och att ett till Sveriges geologiska undersökning insänt prov visade 
en järnhalt av hela 44 %. 

Utdrag ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1972. Tack Nils Lidgren, Järkviss-
le/Västerås som har bidraget med historiken.

Arne Johansson
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LIDENHISTORIER
Hansson Räf 100 år

Hans Henrik Hansson Räf, var född i Närpes, Finland 1861. Samma ort som vår Riksbankschef Stefan 
Ingves. Hansson ville inte göra sin värnplikt. Att fly värnplikten i Finland var detsamma som en dödsdom. 
Uppgifterna hur han flydde till Sverige är olika. Enligt en uppgift åkte han båt från Vasa. Närpes ligger 
omedelbart söder om Vasa. Enligt en annan version gick Hansson runt Bottenviken över Haparanda. Kan-
ske den sista är mest trolig. Om han inte ville åka fast, var ju en båtfärd ganska riskabel. Den här historien 
är återberättad av min kusin Andreas Zellin. Hansson kunde inte på grund av svårigheter med balansen åka 
cykel. Han måste färdas till fots. Vandringen runt Bottenviken och till Slättmon i Ljustorp måste ha varit 
en dryg vandring, drygt 100 mil.

Min morfar och Andreas farfar, Petter Zellin, bodde på Åbrodammet på Slättmon och var granne till Hans-
son.  Petter och Nils var fiskekamrater med båt och sjöbod vid Storskälsjön. Hur trovärdiga de här herrarna 
var vet jag inte, men säkert hade de mycket att berätta för varandra.

Hansson hittade ett obebott torp på Slättmon, där han bosatte sig. Hansson var ogift, men hade en hushål-
lerska, som förde med sig en flicka till boet. Ägare till torpet var J.A. Enhörning, som var stor skogsägare i 
Ljustorp och Liden. Han tillhörde de s.k. träpatronerna. Efter några år beslöt Hansson att försöka friköpa 
torpet. Han begav sig till Sundsvall och träffade Enhörning. Enhörning fann hans levnadshistoria så intres-
sant att han bjöd Hansson på middag på Knaust. Vid middagen kom Enhörning med följande erbjudande. 
”Om Du bryter ner mig på arm skall Du få torpet”. Enhörning tillhörde en klubb som kallades 127 plus. 
Om siffran är relaterad till vikten vet jag inte. Men storväxt var han. 
 
Hansson bröt ner Enhörning. På baksidan av kvittot från middagen, står det att Hansson fått torpet som 
gåva efter armbrytningen. Kvittot förvaltas av Ljustorps Hembygdsförening, som deponerat det till Lands-
arkivet i Härnösand. Trots att Hansson var storrökare blev han 100 år. Han dog 1961. Det finns bekräftat 
på gravstenen på Ljustorps kyrkogård. Hans Hansson Räv 100 år. 

Sven Söderqvist
Sunnås

Vill du läsa mer av Sven Söderqvist så rekommenderas hans bok - Liden-historier - på över 200 sidor och 
med närmare 200 enskilda berättelser och anekdoter. Kontakta gärna Sven Söderqvist per telefon 0692 

– 600 44. Boken är inbunden och kostar 250:- kronor. För postleverans tillkommer porto och emballage. 
/AJ
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 1000-1730

Lördag 1000-1300
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Snören, spännen eller kardborrband, allt finns för fotens vinterland, 
långt kvar till sommarängen, få det mesta för pengen”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden
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Lammkött från Åsen

Nu har vi kött till 
försäljning från vår egen 

lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla, 
Åsen 136, Liden Välkomna

Jeanette & Thomas Eriksson
070-5516752

Från charken!

Fårkorv och 

rökt lammbog

Nyinflyttad?
Du vet väl att det finns en hälsocentral i Liden med såväl läkarmottagning, 

distriktssköterska och barnhälsovård. Sjukgymnast för både rehabilitering och 
friskvård. Apotek finns i huset.

Vi har även en filial i Indal med distriktssköterska och barnhälsovård.

Välkommen att höra av Dig hälsar personalen vid Hälsocentralen Liden!

Tfn: 0692-439 20
Externa länkar: www.lvn.se/liden

Mina vårdkontakter

Hälsocentralen i Liden
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Vinterbilder från Liden

Omslagsbilden i sin helhet

Utsikten från Sillre mot Järkvissle

Sillre
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Vi söker någon 
som vill ta hand om 

serveringen 
på Vättaberget 

sommaren 2014.

För mer info ring: 
070 - 279 33 11
0692 - 102 37
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