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Arne Johansson, Järkvissle, och Anders
Bergström, Sundsvall,  arbetar just nu med en
dokumentärfilm STOR STÖRRE ANO-
NYM – ett demokratiskt dilemma, som delvis
spelas in i Liden. Filmen produceras av AV
media Västernorrland i samarbete med Film i
Västernorrland. Speltiden är 30 minuter och
den använda tekniken är sk DV-CAM (video).

Filmen belyser demokratins förutsättningar
och tillämpning över tiden i tre olika kommu-
nala fullmäktigeförsamlingar. Medborgarnas
krav på en mer omfattande offentlig verksam-
het tvingade fram kommunsammanslagningar
där gamla etablerade värderingar om kommu-
nal demokrati fick träda tillbaka och mer eller
mindre anonyma fullmäktigeledamöter blev
invånarnas företrädare.

FILMINSPELNING I LIDEN
Den gamla landskommunen Liden sammanla-
des den 1 januari 1952 till den tre gånger
större landskommunen Indals-Liden. Efter
endast 22 år ingick den i sin tur i stor-
kommunen Sundsvall, en kommun som
befolkningsmässigt är 60 gånger större än
landskommunen Liden.

Filmen fokuserar på tidsperioden från andra
världskriget fram till idag, med en utblick mot
framtiden. Överstatlighet, som EU-administra-
tionen, och en begynnande globalisering av
världsekonomin skapar helt nya villkor för
kommunal demokrati.

Demokratins villkor under de gångna 60 åren
belyses av filmens tre huvudpersoner som
mycket aktivt deltagit i samhällsbyggnadsar-
betet:

*   Gunnar Mehlin (c) född
1915, invaldes i Lidens kommu-
nalfullmäktige 1942 och har
     medverkat i samtliga tre
kommunfullmäktigeförsamlingar.
*   Ivar Nordlander (s) född
1921, hade som kommunens
”starke man” ett avgörande
     inflytande på Sundsvalls
utveckling under flera decennier.
*   Bo Forslund (s) född 1939,
har varit riksdagsman i 21 år och
är sedan 26 år ordförande i
Sundsvalls kommunfullmäktige.

Statsminister Göran Persson
och  de tidigare statsministrarna
Ingvar Carlsson och Thorbjörn
Fälldin  medverkar i filmen i
några korta filmsekvenser.

Gruppbild från filminspelningen i Sundsvalls
stadshus i april 2002.

Dokumentärfilmens huvudpersoner, främre raden
från vänster: Gunnar Mehlin, Ivar Nordlander

och Bo Forslund.
I bakre raden från vänster, filmskaparna Arne

Johansson och Anders Bergström.
Foto: Kenth Wiklund.
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Vill du jobba med Lidens Tidning?
Vi behöver lokala medarbetare i Indal, Holm, Sörbygden, Järkvissle och
Boda som kan delge oss det som händer och eventuellt göra egna repor-
tage, med eller utan hjälp. Det viktigaste är att ni har uppslag! Vi behö-
ver också hjälp med annonsförsäljningen.

Hör av dig!!
Lidens Tidning
0692 - 103 44, 070 - 277 36 40 E-post: tidning@lidenbygden.com

Filmen får premiär på
Demokrativeckan i Sundsvall,
den första veckan i september
2002.

Tore Löfvenius

Kärt möte från filminspelning vid Centerpartiets
valupptakt den 17 april 2002 i Midlanda konsthall.

Från vänster: Centerledaren Maud Olofsson,
f. landshövdingen Börje Hörnlund, Gunnar Mehlin,

f. statsministern Thorbjörn Fälldin och Sigrid Mehlin.
Foto: Kenth Wiklund.

TACK TUSEN
för all uppvaktning
på min 30 års dag

VIKTORIA

Nytt häfte!
Häftet kan beställas hos: Sören
Nilsson på telefon 0611 – 265 94.
Intäkterna för häftet går till Barn-
& Ungdomsverksamheten Klubb
78.


