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Alinda 7 år

Sista numret!

Första numret av Lidens Tidning gavs ut i oktober 1998. Nu i augusti 2014 och 16 år senare
läggs tidningen i ”malpåse”. Det har blivit 80 utgåvor och 2416 sidor totalt. Inbundet blir det
en präktig ”tegelsten”.
Vad har vi då gjort under dessa 16 år? Jo vi har hållit bygden ajour med vad som händer och
kommer att hända, massor av aktuella och historiska reportage (Tack Arne Johansson för dessa).
Vi har avslöjat bedragare på orten som inte blev fällda trots bevis, nästan blivit stämda för att vi
avslöjade det revolutionernande uttrycket: ”Miljöpartister är som vattenmeloner, gröna utanpå
men röda inuti”. Många har saknat mina ”lite argare ledare” men man vill ju ha annonsörerna
kvar. Tidningen har under åren haft prenumeranter som varierat mellan 60 och 90 stycken och
där har funnits folk i USA och Tyskland b.la som velat ha vår tidning.
Något som faschinerat mig är att många människor har samtliga nummer liggande framme
vilket gör mig oerhört stolt över det arbete vi gjort på nästan ideel basis.
Vi har också under åren haft ett antal medarbetare, tänker på Pia Åström, Kerstin Cahling och
Håkan Backlund samt en del andra som jag också vill tacka för den ﬁna hjälpen. Tidningen gör
sig ju inte själv.
Nu drar jag vidare mot nya utmaningar och kommer närmare mina barn och barnbarn. Hoppas
jag kommer att trivas med detta trots att pulsen i storstan inte längre attraherar. Skulle jag inte
klara av detta så ﬁnns ju Liden kvar om inte regeringen lagt ner landsbygden?
Under mina år i bygden har tandläkaren packat ihop, Vårdcentralen har blivit Hälsocentral med
stafettläkare, skolan och aﬀären i Anundgård har stängt. Banken har öppet, men med reducerade öppettider. Posten, kiosken, Konsum, Saidas Livs, Föreningssparbanken, Försäkringskassan
och Valborgs butik har stängt. Om man kommer åter om fem år, vad ﬁnns kvar?
Tack till läsare, annonsörer, skribenter, fotografer, tecknare, artikeltipsare, distributörer, Posten
och Accidenstryckeriet mﬂ. medhjälpare för support under alla år.

Tore Löfvenius
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
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070 - 277 36 40

0692 - 210 75
070 - 277 36 40
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Föreningsnytt
Lidens PRO

kl 11.00 o 13.00 Bytesmarknad kombinerad loppis
Oxsjögården
Ta chansen att uppdatera utrustningen inför
Dagsresa
27/9
Modevisning
vintersäsongen samt sälja av lite avlagda kläder,
leksaker och liknande.
Västanå-Korsåmons
Ni hyr själva bordet och har hand om pengahanteringen själva.
Bygdegårdsförening
Surströmming
6/9
kl 19.00
Lördag 4 oktober
Bygdegården
kl. 11-15
Möten

8/9

Lidens skola, aulan

Indals Blomsterfond
inbjuder till trivselträﬀar följande torsdagar
kl 13.00 på Solgården, Indal
18/9 Tage och Börje från Iggesund
16/10 Fyrklövern
13/11 Y-son
Kaﬀeservering
Gratis för boende på Solgården, övriga 20 kr

Hyra av bord: 50kr
Arr: Indals-Lidens SK
Mer information och bokning av bord:
Anette Unander 070-1907889
anette.unander@telia.com

Val till riksdag, kommun och landsting

Val till riksdag, kommun och landsting sker den 14 september, då kan du rösta i din vallokal.
Uppgifter om detta �inns på röstkortet som skickas ut till dig cirka tre veckor innan valet.

Du kan förtidsrösta i Bystugan, Liden Husåsvägen 9A
27/8-29/8
1/9-5/9
8,9,12/9
10,11/9

Onsdag-fredag
måndag-fredag
måndag, tisdag, fredag
onsdag och torsdag

13.00 -17.00
13.00 -17.00
13.00 -17.00
13.00 -19.00

Du kan även förtidsrösta på Anundgård förskola,
Anundgård 1005, 09.00-12.00 samt på Folkets Hus
Järkvissle 14.00 -17.00 på valdagen den 14 september
Ta med ID-handling och röstkort!
Mer information hittar du på sundsvall.se/val2014
Du kan även ringa: 060- 19 10 00

Lidens Tidning
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Appar, internet och telefon…..
…och 462 kontor, varav ett i Liden!

Öppettider kassa:
Måndag kl 10-14
Torsdag kl 10-16.

Övriga tider: tidsbokning
Tel 0692-609 60

DAX ATT UPPDATERA
DIN SKOGSBRUKSPLAN?
BERNT LINDSTRÖM
r
Vi samarbeta
a
med Bod
Grävtjänst.

duplicera.nu

DITT SKOGLIGA PROFFS I HAMMARSTRAND

VIRKESKÖP HAMMARSTRAND
Tel: 0693-180 23
Mobil: 070-584 20 06
bernt.lindstrom@galloskog.se

www.galloskog.se
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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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Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Handla hos

Malous Ting Stuga
Efter marknaden Den 31/8 ﬂyttar jag min
butik i Liden till Bodacke 114
och öppnar under hösten.

NU! 50% på allt i butiken.
Allt ska bort!
Under tiden är ni välkomna till Tempo
i Indal Tar emot beställningar på tel

0708 - 800434

Nu tar vi nya tag
väl mött önskar Malou och Agneta

Tempo Indal
Öppet som butiken
0702 - 640195

Bystugan
kommer att servera den
populära Lidentårtan under
Lidens Marknad 30 augusti
från kl 11.00

Övriga öppettider är måndag - fredag 13 - 17
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Hotell/Pensionat
Året runt till bra priser

Restaurant +
Pubkvällar
Alltid välkommen med beställningar
och Catering av alla sorter.

0692 - 103 40

wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Klippstugan har öppet:
Tisdag - Torsdag
Ring och boka eller titta in.
Varmt välkommen!
0692 - 104 08, 070 - 262 59 53

Inger Wästfelt

klippstugan@wastfelt.net
Lidens Tidning
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Fagerlid
- En stenrik oas En sak som tillför trivsel är dammarna som
jag personligen tycker ger ett lugn. Nedanför
växthuset har de lyckats plantera en Ask som
normalt inte växer här i Liden. I växthuset
ﬁnns jättegurkor och tomater och utanför en
grönsaksodling med b.la kål. På varje terassavsats ﬁnns en gång så man lättare skall komma
åt att hålla efter växterna så ergonomiskt som
möjligt.
Lars och Eivor Carlsson

Det ﬁnns trädgårdar och så ﬁnns det trädgårdar. Jag gjorde ett besök på Fagerlid i Liden
för att ta reda på lite mer om den fantastiska
stenträdgården. Lars och Eivor som bor där
berättar att efter den permanenta ﬂytten till
Liden 2005 har arbetet pågått oavbrutet med
att skapa denna trädgård med stenterasser. Här
ﬁnns också en 100 meter lång och tre meter
bred stenmur från förr. Först åkte de och samlade sten för egen hand men på senare tid köper man det. Det ﬁnns ett naturligt intresse
för sten hos båda två kanske jag skall tillägga.
Tomten är på ca 7000 m2. Det ﬁnns ett antal terrasser i slänten som alla har planterats
smakfullt med diverse växter. Ölandstok hör
till favoriterna bland buskarna, så även tre
olika spireor.
Överallt i trädgården ﬁnns bänkar så man
kan vila sig lite i solen eller bara sitta ner och
njuta. Ingen betong eller cement har använts
vid byggnationen. Jag besökte Fagerlid i slutet
av juli men för en optimal upplevelse bör det
vara runt midsommar. Adressen är Lidenvägen 36 i Märrgård. Ni som tror att Märrgård
har något med hästar att göra kan glömma det
för det kommer från Maregard som betyder
8
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stenig mark berättar Lars. När vi nu är inne på namn så kan jag berätta var namnet Fagerlid
kommer från. Lars och Eivor bodde tidigare i Sörmland på Fagerhult så man lånade första
stavelsen och lade till lid som betyder sluttning och verkligen passar just här. Om ni själva är
intresserade av sten så ställer nog Lars upp med tips. Om ni vill besöka Fagerlid så är det alltid
bra att ringa först, speciellt om ni önskar guide under rundvandringen.
Lars och Eivor Carlsson
0692-101 08 /070-228 58 62
Text och foto: Tore Löfvenius

Lidens Tidning

9

TORSTEN STAKE
PROVINSIALLÄKAREN I LIDEN

Eva Pedersen, som är yngsta dottern till framlidne
Provinsialläkaren i Liden Torsten Stake, berättar
här om läkarfamiljens 11 år (1944-55) i Liden.
Eva bor sedan mer än 40 år i Danmark. /AJ

Bakgrund
Min far doktor Torsten Stake var provinsialläkare i Liden under åren 1944 -1955. Han föddes den 8 januari 1900 i Värmskog, där hans
far var präst. Torsten gick i gymnasiet i Karlstad tillsammans med ﬂera andra pojkar, bl.a.
med den blivande statsministern Tage Erlander. De bodde i ett skolhushåll som Torstens
mor skötte om. Efter medicinstudier i Uppsala
gifte han sig 1931 med vår mor Karin Eklund.
De ﬂyttade till Lidköping där han arbetade på
lasarettet. Som vanligt var på den tiden ﬂyttade läkarfamiljer till en rad orter. I vårt fall
till Nynäshamn, Kramfors och Ramvik. Umgänge med släktingar i Härnösand lockade till
Norrland. Under Andra världskriget var vår far
utstationerad till ﬂera olika orter, bl.a. i Tornedalen och vid Norska gränsen.

Lidenåren

År 1944 ﬂyttade familjen, som nu bestod av
5 personer, till Liden. Det var föräldrarna och
tre döttrar; Ann-Marie, Ingrid och Eva (undertecknad). Vi bodde i 11 ﬁna år i Liden.
Distriktet i Liden var mycket stort och vintrarna var långa och kalla. Det var långa resor
när min far skulle på sjukbesök i bygden. Han
var faktiskt alltid jour och kunde tvingas att
åka iväg alla tider på dygnet. Det var dessutom
inte lätt at hitta en vikarie till semestern. Den
behövliga ledigheten på sommaren blev därför
ofta alltför kort. Jag tror nog, att min mor var
ganska orolig ibland när min far åkte iväg i sin
lilla DKW. I början av 1950-talet ﬁck vi en ny
Saab, en helt ny modell, och det var mycket
spännande. Ibland var det så mycket snö på
vintern, att min far blev hämtad i släde. Då
tog han på sig sin hellånga vargskinnspäls.
Den såg verkligen imponerande ut.

Familjen Stake. Fr. vä. Ingrid, Torsten, Karin, Anne-Marie och Eva.
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Flytt från Liden
Det var en mycket sorglig dag när vi efter midsommar 1955 tvingades packa ihop vårt hem
och ﬂytta. Min fars hjärta blev överansträngt,
och efter en hjärtinfarkt beslöt familjen att
ﬂytta till Arboga. Det var dock för sent, för
efter 1 ½ år, avled min far på lasarettet i Västerås den 17 december 1956. Familjen ﬂyttade
sedermera till Uppsala.

Barndomsvännerna Eva Pedersen, född Stake,
(t.vä.) och Birgitta Åström, född Nylander på Vättaberget år 2000.

Tack Birgitta Åström i Liden som tipsade om
artikeln. Birgitta var klasskamrat med Eva
och har i alla år hållit kontakt med sin barndomsvän i Danmark. /AJ

Teckning – Skolbarnsundersökning i Trollebo - av
Rolf Lidberg år 1945.

Tavlan av Rolf Lidberg
Jag har en tavla av den då 15-årige trollmålaren Rolf Lidberg från 1945 som jag tycker
mycket om. Motivet är en skolbarnsundersökning i Trollebo. Den innehåller så många
härliga detaljer. Tavlans öde är mig obekant.
Kanske ﬁck min far den som betalning, istället
för pengar, av Rolf för någon läkarbehandling.
Det kunde gå till så på den tiden.

Eva Stake (gift Pedersen)

Vänner för livet
Trots de få åren i Liden gav det alla i familjen
många, många trevliga minnen därifrån. Kontakterna med vännerna från Liden har behållits under alla år.
Eva Pedersen
Danmark

Birgitta Nylander (gift Åström).
Foton i början av 1950-talet.

Lidens Tidning
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Lidens Marknad
Lördagen 30 augusti
11-16
Ett 30 tal knallar, försäljning av fårskinn,träslöjd,stickat,kaffebröd,kött,
fisk,smycken,mattor m.m. Servering av kolbullar.
Gratis ansiktsmålning till barnen.
Livemusik av Dackaran kl:12.00 och 14.00.
Intäkterna för musiken går oavkortat till barncancerfonden
Välkommen!

Arr: Marknadsgruppen 072-5430777

LIDEN
Bygdens dag
Korv och bröd tävling kl: 13.00
Hur många kan du äta på 3 min?
Godisregn kl: 13.30

Öppet 12.00 -16.00
Lunch,fika,bar
Pubkväll med mat från 19.00
Livemusik Musikavgift 100:Välkommen 0692-10340
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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

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

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

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

Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”
POST

Vi är ombud för

Pelle, Carola,
Gun, Jannice och Annie

”Vi jobbar ideellt för att
kunna bidra till
bygdens framtid”

070-3221768
0692-10058

Efterlyses:

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

Helena 070
14

- 610 64 37

Någon som kan och vill ta
över utgivningen av denna
tidning.
Hjälp vid starten kan utlovas och även bistånd med
historiska artiklar.
Hör av dig/er

070-2773640
tidning@telia.com

Lidens Tidning

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Jan Backlund
Rör & Svets

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97

Lidens Tidning

Besöksadress:
Bussgaraget
(F.D Vägverket)
15

VINSTRESA TILL JÄRKVISSLE
Tombolavinst vid Svenska Sjömanskyrkans Julbasar 2011 i Hamburg
Vid julbasaren önskade vi vinna en stekpanna
för öppen eld. Den hade vinstlott nummer
77. Men till min mans och våra barns stora
glädje blev det något annat. Vi tog fyra lotter
och drog vinstnummer 235. Det var en rabattkupong på 2000:- (svenska kronor) kombinerat med en bokning av en vistelse hos Pia
Nägele och Örjan Rudin på deras Ekogård i
Järkvissle.

med Örjan i Indalsälven. Min man Olaf och
vår son Momme ﬁck var sin gädda. De var
mycket stolta! En annan stor upplevelse var
mötet med surströmmingen. Tunnbröd med
smör, lökbitar, små kokta potatisskivor, tomatskivor, sourcreme och strömmingen. Det
var läckert men ovant!
Vi hann med dagsturer till Döda Fallet, Thaipaviljongen mﬂ. utﬂyktsmål. I byns Folkets
Hus eller Skansborg, som den kallas till vardags, ﬁck vi träﬀa ﬂera bymedlemmar. Vi
kände oss verkligen välkomna.

Maskinreparationer

Vinstfamiljen Krause från Hamburg. Fr. vä. Vickey,
Momme, Olaf och Michelle.

Kosan mot Järkvissle
Med glad förväntan åkte vi på semester några
hundra mil med bil på hösten år 2012! På
kvällen kom vi fram till Järkvissle, där vi välkomnades hjärtligt av Pia och Örjan. De bor
på andra sidan byvägen, sett från ”vårt gästhus”.

Min man Olaf är tekniskt intresserad och
hantverkskunnig, och kunde därför hjälpa
Örjan med reparationsarbeten på jordbruksmaskinerna. Det blev männens värld och
språksvårigheterna försvann. Med gott humör,
med talande kroppsspråk och salig språkhantering går det mesta att lösa. En rundtur på
Järkvissle Kraftverk blev en lyckad avslutning
på teknikupplevelsen.

Möte med surströmming
Vi älskar naturen och är passionerade ﬁskare.
Närheten till Indalsälven och den sagolika
skogen på båda sidor fascinerade oss fullständigt. Trots ”vår älgjakt” ﬁck vi tyvärr inte se
någon älg, trots att älgjakten precis hade startat. Vi skogsvandrade, plockade bär och njöt
av den storslagna naturen. En dag ﬁskade vi
16

Surströmming - en svensk chockupplevelse?
Fr. vä. Pia Nägele, Vickey & Olaf Krause
och Örjan Rudin.
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Tack
Som alltid går tiden för fort när man har trevligt. Det var en superﬁn vinstresa. Två år senare, i juli 2014, kom vi tillbaka till Järkvissle
på nytt. Denna gång utan tombolavinst, men
med känslan av att ha vunnit högsta vinsten
på nytt.
Stämning vid lägerelden nära Indalsälven.

Tack till Svenska Gustaf Adolfskyrkan i Hamburg för den underbara tombolan! Och hjärtligt tack till Pia och Örjan för den ﬁna vinsten,
som de gav tillsammans med en tysk deltidsmedborgare, som ”stortrivs” i Järkvissle sedan
2005 (Joachim Matthes).

Momme är stolt gäddfiskare. Systern Michelle
beredd att kasta ut.

Vickey och Olaf Krause
med barnen Momme och Michelle,
i Tangstedt nära Hamburg
Med tillstånd från familjen Krause har en förkortning och
bearbetning gjorts av ursprungsbrevet. Tack till Joachim
Matthes, Järkvissle/Hamburg, för översättningen från
tyska språket. /AJ

UR BENGT HAMMARBERGS
VYKORTSSAMLINGAR

På vykortet syns INDALEN till vänster och LIDEN till höger. Båtarna lade alltid till motströms. I bakgrunden syns de två kyrkorna i Liden. På baksidan av vykortet framgår Foto & förlag: Max Sellmann,
Mariedal. Vykortets registernamn: Sundsvall – Indalsälfven 18 a. / AJ
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GÄSTBÖCKER
FRÅN ”PANGET” I LIDEN
Det var inte bara tackfraser i gästböckerna på ”Panget” i Liden. Ibland var rena konstverk införda. Som här ett porträtt, av oss idag okände Rune Lindgren, utfört i grönt tusch av B. Dahlin
den 18 april 1949. B. Dahlin står förmodligen för konstnär Bengt Dahlin (1914 – 1989).

Alla fem gästböckerna under 1950-talet
från ”Panget” i Liden eller Lindbergs Pensionat. Foto: Arne Johansson.

Tack Anita Lindberg som lånat ut
gästböckerna.

Kalas på ”Panget” i Liden 1953. Fr. vä: Svea Jonsson, Karin Sillerström, Ing-Britt Nylander
och Karin Sundin. Det var Jonas Lindbäcks, Dackebränna, 50-årskalas. Foto: Arne Sundin.
Svea Jonsson tog på hösten 1960 över ”Panget” i Liden.
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Vad händer 3 ?

Thomas Eriksson

I förra numret kollade vi
upp vad som hände hos
mjölkbonden i Dacke.

Delar av fårbeståndet.

Takstolarna till nybygget.

Denna gång är turen kommen till Fårfarmaren från Hälla i Åsen. Thomas Eriksson med
familj driver sedan några år familjegården
Hälla med inriktning på får. Thomas anfäder
har varit verksamma i bygden sedan 1542 och
han själv är av 18:e generationen. Med hjälp
av Länstyrelsens snälla farbröder har han nu
fått möjlighet att utöka och på så sätt ge oss
konsumenter möjlighet att köpa lammkött
under stora delar av året. 520 kvm skall det
nya fårhuset bli och det skall stå färdigt hösten 2015. Vi önskar som vanligt alla kreativa
människor lycka till!

Text och foto: Tore Löfvenius

Lammkött och skinn

från Hälla Gård i Liden
Jeanette och Thomas Eriksson
070-551 67 52
www.hallagard.se
Lidens Tidning
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TEMPO INDAL

Skördefest i
September

www.cateringindal.se
ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE 10-19
LÖRDAGAR 10-17
SÖNDAGAR 11-17

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

VÄLKOMMEN

NÄRA OCH PERSONLIG
HELHETSLÖSNING!
PER NYBERG

r
Vi samarbeta
a
med Bod
Grävtjänst.

VIRKESKÖP HAMMARSTRAND
Tel: 0693-180 19
Mobil: 070-270 26 86
per.nyberg@galloskog.se

www.galloskog.se
Lidens Tidning
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GO´A GUBBEN I INDAL
Verkstadsmekaniker och …
Född 1941 i Backen i Liden. Efter 7-årig
grundskola och konﬁrmation i Liden blev det
verkstadsskola i Sundsvall i 2 år. Tidigt jobb
i EUCLID-verkstaden på Järkvissle kraftverk,
militärtjänstgöring som ﬂygmekaniker på
F 4 i Östersund och bilmekaniker hos Fred
Öqvist på Macken i Liden. Vidare blev det arbete hos BMC, GM och som besiktningsman
hos Bil-provningen i 21 år. Man kan undra
vad denna karriär har med dansbandsmusik
att göra. Men det ﬁnns ännu en karriär.
Dansbandsarrangören Eskil Norberg framför entrén till Häreborg i Indal.
Foto 2014: Arne Johansson

Huvudpersonen Eskil Norberg
Söndag kväll och klockan är 18.00 på Häreborg i Indal. Orkestern slår an första tonen för
kvällens mogendanser och golvet är omedelbart fullt av danslystna. Det är precis likadant
varje danssöndag under vår och höst. Omkring
150-200 personer och många är långväga gäster. Östersund, Hammarstrand, Sollefteå,
Umeå, Örnsköldsvik, Timrå, Sundsvall och
Uppsala mﬂ. orter utövar magnetisk lockelse
till Häreborg. Vad är det som orsakar denna
”massvandring”? En orsak är säkert de mycket
populära orkestrarna. En annan det låga priset
– 120:-. Men förmodligen betyder den härliga
stämningen allra mest. Stamgästerna är många
och trogna till antalet.
Huvudpersonen bakom succén är, enda sedan
början av 2000-talet, dansarrangören Eskil
Norberg i Indal. Mannen som har full koll på
var dansorkestrarna beﬁnner sig i Norrland ett
år i förväg. ”Det gäller att fånga orkestern när
den är tänkt att komma förbi.” Vem är då Eskil
Norberg med sådant sinne för dansbandsmusik?
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… musiker
Eskil hade hemmavid ”fuskat lite på gitarr”.
När han var 17 år ﬁck han en förfrågan av
Bert Sehlberg att, tillsammans med brodern
Tage Sehlberg, spela på ett bröllop på Lidens
dåvarande pensionat. Svaret var ja och därmed
hade Eskil anslutit sig till den stora spelsläkten
på pappans sida. Det blev spontana spelningar
i ﬂera år. Efter ett uppehåll på några år sökte
orkestern HENRIJKS en musiker 1971. Istället för gitarr blev det nu i fortsättningen
dragspel och keyboard. Det blev tätare med
spelningar i 3 år. Nästa orkester blev ACKES
år 1977. År 1980 bytte orkestern namn till
– MITTGÄNGET -. Efter turnerande i 7
år från Umeå i norr till Uppsala i söder upp-

Trångt på dansgolvet i Häreborg till orkestern
Bengt Hennings i april 2014.
Foto: Arne Johansson.
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hörde spelandet år 1987 och orkestern lades
ned. Eskil hade 1965 gift sig med Indalstösen
Yvonne Hultman och snart kom två pojkar till
världen. Att både ha heltidsarbete på dagarna
och spela i orkester på helgerna blev ett märkligt leverne. Efter nästan 30 år som musiker
ﬁck det därför vara nog 1987.

Uppskattad dansbandsarrangör
Eskil är sedan 2002 och fortfarande dansförmedlare på Häreborg. Han var, under åren
2007-2014, samtidigt ordförande i Häreloka-

ACKES. Eskil Norberg, kapellmästare, till höger.
Året är 1977.

Bröderna Bert (t.vä.) och Tage Sehlberg. Eskil Norberg i mitten. Året är 1958.
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lens byggnadsförening. Ibland ringer artistförmedlingar men för det mesta tar Eskil kontakt
med orkestrarna. Det är 17 danskvällar på ett
år. På ”heta listan”, dvs. de populäraste orkestrarna, ﬁnns ca 12 st.. Nu pågår bokningarna
för fullt för år 2015. Rubriken till artikeln är
inte undertecknads påhitt, utan ett uttalande
från en av alla orkestrar under åren. ”Go´a
gubben i Indal” är väl det bästa renommé Eskil och Häreborg kan få.
Arne Johansson

HENRIJKS. Eskil Norberg till vänster på
keyboard. Året är 1971.

MITTGÄNGET. Eskil Norberg, kapellmästare,
i bakre raden till höger. Året är 1987.
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VEM ÄR TECKNAREN?

”The grand ﬁnal”
I samtliga nummer av Lidens Tidning detta år
har det förekommit osignerade svartvita tuschteckningar. Många har säkert undrat vem som
döljer sig bakom de ﬁnurliga bilderna. Nu skall
vi avslöja upphovsmannen. Det är konstnär Lars
A Gustafsson i Liden.
Lars är född i Solna, Stockholm år 1938. Han är
sedan många år bosatt och verksam i Liden. Lars
har varit representerad vid ett stort antal Separatutställningar sedan 1968 och vid Samlingsutställningar sedan 1969. Oﬀentliga utsmyckningar i
skolor, sjukhus, kyrkor mﬂ. lokaler bär hans signum. Hans konst har köpts in av Statens konstråd och ett stort antal kommuner och landsting,
företrädesvis i Norrland.
Lars har i sommar ställt ut verk i Trollbyns café.
Arne Johansson
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Konstnär Lars Gustafsson, Liden.
Foto: Arne Johansson.
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Sållad matjord
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Välkommen att kontakta oss!

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

������������������������������������

2000 kr/lass inkl frakt inom Indal/Lidenområdet
Ring eller maila för mer info och beställning
Markus 070-340 89 66
Andreas 073-181 43 07
jord@xjentreprenad.se
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Barnmorskan i Sillre
Liv begynner.
Snön snådde kring knutarna och fotogenlampan ﬂaddrade mitt i natten när barnmorskan stolt
kunde visa upp den nyfödde för fader, moder och mormoder. Det hade varit svåra timmar men nu
hade en frisk gosse kommit till världen, och glädjen var stor på torpstället i skogsbrynet. Detta hade
senast hänt 1896. Nu var det 1926.
Snöovädret hade börjat dagen före (2 februari) när Nestor snabbt fått sela häst och bege sig efter barnmorskan i natten. Inget oväder stoppar häst och släde. Nedför de branta niporna till och över älven
hade färden gått och den lika branta nipan upp på andra sidan. Älven var frusen och vägen däröver
var snabbaste farleden vintertid. Det förkortade vägen betydligt att ta vägen över älven. Sommartid
hade Nestor fått ta vägen över bron fyra à fem kilometer
längre ned och sedan upp längs älven lika många ﬂer kilometrar på andra, norra sidan. Över älven
var den kortare och snabbare vägen. Allt gick bra, barnmorskan fanns till hands, det blev samma väg
tillbaka, backar ned och backar upp och man var tillbaka och på plats i tid.
I berättelsen om Nestor Lidins liv kan man
läsa om hur Nestor med häst och släde hämtade Barnmorskan i Sillre. Färden gick från
Dackebränna över älven upp mot Klärke by
och vidare upp till Sillre by där barnmorskan
bodde vid den här tiden.

många barn inom byarna i Liden och Holm
under den här perioden. Arbetsområdet var
stort och vägarna svårframkomliga. Innan
biltraﬁken kom igång var det hästtransport
som gällde. När barnen på Klippen i Järkvissle
skulle födas så var det båttransport över Indal-

Barnmorskan Karolina Persson
(född Vedin)
Karolina Vedin är född 1893 och hon härstammar från Värns by i Vibyggerås socken.
Karolina utbildar sig till barnmorska under
mitten av 1910-talet och efter sin utbildning
anställdes hon av Lidens socken som barnmorska inom byarna i Liden och Holm. I juni
1917 bosätter hon sig hos ”Nybergs” i Dacke
och bor där under sina första år som barnmorska. Karolina även kallad ”Lina” träﬀar Anton
Persson från Sillre och de blir så småningom
ett par. Lina ﬂyttar till Sillre och paret bosätter
sig i Perssons fastighet mitt i Sillre by. Paret
får två barn Anders som utbildar sig till Tandläkare och han är verksam vid Tandkliniken i
Liden under närmare 35 år. Lars utbildar sig
till Veterinär och han bosätter sig i Närke.
Lina arbetade som barnmorska från 1917
och fram till slutet av 1950- talet. Det föddes
26

Lina med sonen Anders Foto från 1924
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sälven och hästskjuts upp till Klippen. Det var
också vanligt att blivande mammor ﬂyttade
till Sillre inför kommande förlossning. Mammorna bodde då hos bekanta eller hemma hos
familjen Persson.
Iris Persson född och uppvuxen på Skäldammet har i boken om Oxsjöfjället berättat följande:

Nödhjälp
En dag mellan jul och nyår i slutet av 1930-talet
kom barnmorskan från Sillre. Det var kallt och
mycket snö. Hon ville ha hästskjuts till ett avlägset liggande torp där ett litet barn skulle ses till.
Pappa vägrade först då där inte fanns någon väg,
nära en meter snö och mycket kallt. Men så småningom gav han med sig. Han berättade senare
om den strapatsrika resan: ” Det var nära nog
utkylt i stugan när vi sent omsider kom fram.
Där fans ingen ved och endast lite mat. Hustrun
var illa däran och mannen smått apatisk. Men
barnmorskan tog snabbt befälet. Ordnade mat,
från egen förning, och skickade ut mannen och
pappa, trots kylan att ordna med ved. Inte bara
för några brasor utan ett rejält förråd som skulle
räcka länge. Först när allt fungerade körde vi
mot Skäldammet igen”.
Berättelserna om Barnmorskan Lina Persson
är många och beskrivningen av hennes besök
på Oxsjöfjället mellan jul och nyår visar på
vilket hårt arbete det var att vara barnmorska
på landsbyggden under den här tiden. Barnmorskan var ”livegen” , ständig beredskap och
snabba utryckningar var ett måste även om familjen ﬁrade Julafton eller om någon behövde
hjälp mitt i natten.
Under 30-talet förbättrades vägen efter Indalsälven genom AK-arbeten (dåtidens beredskapsarbete för att skapa jobb). Taxibilar
eller som de då kallades Droskor blev vanliga
och vissa blivande mammor åkte ”droska” till
Sundsvalls sjukhus inför sin förlossning. Valet att föda sitt barn vid sjukhuset skedde i
Lidens Tidning

Hästtransport under 1920-talet
Märta Lidgrens fotoalbum

samråd med barnmorskan och i vissa fall även
med läkaren vid läkarstationen i Liden.
Själv är jag född på övervåningen på fd Skogsskolan i Sillre i oktober 1943. Det sägs att pappa sprang till barnmorskan Lina Persson och
informerade henne om att det började närma
sig en förlossning. Vi bodde c:a 500 meter
ifrån barnmorskan så en snabb ”språngmatch”
verkar rimlig. Lina tog sin cykel och cyklade
till ”skogsskolan” medan pappa sprang bredvid henne. Moster Barbro har berättat för mig
att hon hade cyklat från Järkvissle ner till Sillre
på kvällen för att titta på sin första systerson.
Telefonväxeln var stängd under helgerna så
nyheten om min tillkomst kom via ”Djungeltrumman”.
Jag vill tacka Anders Persson för att jag fått
skanna av foton och för hans berättelse om
hur det var att växa upp i Sillre by under 1930
och 1940 talet. Att vara barn till en Barnmorska på landsbygden var inte så lätt alla gånger.
Även om familjen hade en barnﬂicka till hands
så saknade han sin mamma vid vissa tillfällen.
Bland annat när han var liten och familjen ﬁrade någon högtid. Anders fyllde 90 år i juli
och bor i Härnösand sedan många år tillbaka.
Håkan Backlund
Sollefteå
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Ge mer makt
Åt liden
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Café

Bed & Breakfast

öppet 11.00 - 17.30

2 dubbelrum
1 fyrabäddars rum
Alltid öppet

Stuga 4 rum och kök uthyres dygn eller veckovis. 200 m från huvudbyggnad.
Trådlöst Wiﬁ, tvätt och diskmaskin.

Tessans Loppis & Antik
Allt möjligt modernt och antikt t.ex barnkläder,
leksaker, konst, porslin och verktyg m.m.
Köper även in hela ﬂyttbon och dödsbon.
Alltjänst

med möjlighet till Rut och Rotavdrag t.ex Snöskottning,
Gräsklippning, Renovering, ombyggnationer m.m..

Hästar och Paddock

Uthyres

Uthyrning av betongblandare 250 liter + övrig betongutrustning.
Färdigkluven ved.
Skärbrädor och serveringsbrädor.
Tel: 070 - 214 49 52
www.tessanisillre.se
Efter väg 86 ca. 7 km norr om Liden
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ÄLGSTUDSARE ANNO DAZUMAL
Det är snart dags för älgjakt igen. Våra skogar befolkas av jaktengagerade
personer, både gamla som unga. Jaktintresset går det inte att ta miste på.
Men så har det nog alltid varit, även före gevärens tid.
Ingvar Nilsson på Sönneråsen, född 1932, är mycket intresserad av gamla
vapen. Han har i ett häfte redovisat sin inventering av mynningsladdare
i Sönneråsens byar (Böle, Västeråsen och Österåsen), som ligger i Fors
socken i östra Jämtland. En mynningsladdare är ett eldvapen som laddas framifrån, alltså från mynningen. Några vapen eller delar av dito kan
vara ﬂera hundra år gamla. Förutom faktaredovisningen har han mycket
professionellt ritat av samtliga gevär ur olika vinklar i skala 1:5. Totalt har
21 st. vapen blivit dokumenterade. De ﬂesta är slaglåsgevär med räﬄade
pipor, så kallade lodbössor, men även några slätborrade vapen ﬁnns medtagna. Dock är två gamla armégevär så långa att de visas avkortade. Eventuella stämplar visas i full storlek som sotavdrag. Två av piporna kommer
från Söderhamn och är stämplade med Söderhamns stadsvapen. Två av
gevären saknar lås.
Närheten till Lidensboda och den där bosatte vapensmeden C. E. Larsson
gör att man kan anta att han svarat för en del av renoveringarna Hans
namnstämpel ﬁnns också på några detaljer. Intresserade kan kontakta
Ingvars bror Sören Nilsson (tel. 0696 – 306 63) för ett häfte á 100:-.
Arne Johansson

INDALS FÖRSAMLINGSRÅD
Från och med år 2014 är Svenska kyrkan omorganiserad. De tidigare Kyrkoråden i varje församling har nu ersatts av Församlingsråd. Indalens pastorat består av församlingarna Indal, Sättna,
Liden och Holm. Varje församling har nu således en lokal styrelse - ett församlingsråd – för
angelägenheter inom församlingen.
Bland ﬂera uppgifter för församlingsråden kan nämnas; att delta i samråd kring frågor som rör
gudstjänstlivet, utse kyrkvärdar, att besluta om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst, att besluta om församlingskollekter och godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden
eller kyrkorummet, m.m.
Har du några frågor eller förslag kring Indals kyrka och dess verksamhet, så kontakta gärna rådets medlemmar. Protokoll från mötena ﬁnns på pastorsexpeditionen i Kovland/Sättna och på
Indals bibliotek. / Arne Johansson

Indals församlingsråd 2014. Fr. vä.: Göran Söderblom, Margareta Sandström, Barbro Eckmyhl (ordförande), Kerstin
Olsson, Ingamaj Lundahl, Lars Jonsson Huss (kyrkoherde), Marita Ölén, Margareta Mattsson, Johan Bellskog, Mats
Åke Melin (vice ordförande) och Linda Solem (komminister). På bilden saknas: Gunilla Bystedt (sekreterare), Ove
Johansson och Maria Åström. Foto: Gunilla Bystedt.
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”Hösten kommer med stora steg
köp nya skor, var inte feg”
Gör en stöökresa till Hammarstrand ......
pettider
Våra öp
30
1000-17
Mån-Fre 00-1300
10
Lördag

tel 0696-10069
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

F.D.Posthuset Liden
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