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LIDENS KYRKA 150 ÅR
Lidens kyrka firar i år 150 års jubileum. Lidens Tidning har i flera nummer uppmärksammat den historiska händel-
sen. I nr 1/08 berättades om inspelningen med 70 deltagare av den kommande Jubileums-CD:n – Julmusik i Liden
- , som släpps i mitten av november i år. I nr 2/08 återgavs unika dagboksanteckningar av Nils Isaksson (1827-1908)
om kyrkobygget 1857-1859. Biskopen Tony Guldbrandzén uttryckte i ett brev sitt tack för en nyligen genomförd
Biskopsvisitation. I nr 3/08 kunde läsaren ta del av en afhandling (undertecknad 1856-02-11) om besittnings- och
äganderätt till marken där kyrkan finns idag.
I detta nummer av Lidens Tidning finns ett i Ljusdal postat brev (daterat 1856-05-13 i Loos) från Byggmästaren
Nordell till Prosten och Kyrkoherden P. Swedberg. Underdånighet inför vissa myndighetspersoner var inte ovanlig för
150 år sedan! Erforderligt antal spikar till kyrkobygget var överraskande stort! En ytterligt försiktig redigering av den
handskrivna originaltexten har varit nödvändig för publicering i Lidens Tidning. Slutligen i detta nummer avslöjas
vilka som ligger bakom ”Vattendroppen” i Lidens kyrka. /Arne Johansson

(Poststämpeln: LJUSDAL 16/5 1856) (Frimärke: Fyra Skillingbanco)
Prosten och Kyrkoherden Högwördige och Högwällärde Herr P. Swedberg
Sundsvall Indahl

Prosten och Kyrkoherden Högvördige och Högvällärde Herr P. Swedberg! Indahl.

Enligt Byggnads Directionens önskan att kyrkobyggnads arbetet i Liden måtte taga sin början
den 2 dna Juni, för den skuld vill jag underrätta all, om hälsan får vara har jag tänkt kommit till
Liden den 30 i Maji, och vill derföre ödmjukast anhålla det Hr Prosten täckes vara af den
godheten och underrätta Kyrkvärdar och Directionen derstädes derom.
De hiss Kranor och Kettingar som jag skulle betinga ifrån Furudal, för kyrkobyggnaden i Liden
har jag betingat, men ännu icke erhållit någon underrättelse om de har kommit till Söderhamn,
jag har åter i dag skrifvit till Furudal, om den saken.
Första dagarne i Maji intill den 2 de har, från varit kallt, men icke Snö, nu i desse dagar omkring
pingst är det samma värmma, marken är fri från Snö, och man börjar tänka på att breda ut
gödningslassen på åkrarne. Jag vill ödmjukast bedja att Herr Prosten är af den godheten och
framförer en vördsam hälsning till sin omgifning
Äfven vill jag bedja om samma godhet med hälsningar till Kyrkovärdar och Directionen i Liden.
Jag vill bedja om förlåtelse för min få ordighet, i stor bråska tecknadt, med all högaktning och
San vänskap   Herr Prostens ödmjukaste tjenare

Loos den 13 i Maji 1856  Joh, Nordell

1856  1857
Spik

3       tums    16000
4       tums    10000
5 Da tums      5000
6 Da tums      5000
7       tums      1000
12     tums      1000

för slags Spik Enl. Lista

12      tums      2000
10      tums      4000
7      tums      2000
4      tums    60000
3     tums     20000
2     tums     10000
1½  tums     10000
6     tums     10000
5     tums     10000
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VATTENDROPPEN
i Lidens Kyrka

Jag har sett den enkla och stilrena smides-
konsten många gånger vid besök i Lidens
Kyrka. Ofta har den varit placerad vid den
unika dopfunten av trä. Ljusstaken i svart järn
med ett grovt stearinljus och stundom fladd-
rande låga. Vilken historia bär detta konstverk
med sig?

För ca tio år sedan fick kyrkvärden Monica
Karlsson från Järkvissle en idé till en större ljus-
stake av typ golvmodell. Det hade länge fun-
nits behov av en ljusstake modell större. Mo-
nica ville att den skulle se ut som en droppe,
en livsavgörande vattendroppe. Hon gjorde en
skiss och bad den då trettioårige sonen Johan,
nybliven svetsare, att i familjens källare tillverka
ljusstaken. Med gott handlag färdigställdes
konstverket och kyrkan tog tacksamt emot
”Vattendroppen”.

Bland alla äldre konstföremål i Lidens Kyrka
så är ”Vattendroppen” nu en representant för
vår tids konstuppfattning. När Du nästa gång
beskådar ”Vattendroppen”, då vet Du att det
är ett verk av kyrkvärden Monica Karlsson och
Industrisvetsaren Johan Karlsson numera hos
ZEPRO Z-Lyften AB i Bispgården.

 Text och foto: Arne Johansson
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Industrisvetsning

Britta Lindgren, Flygge,
vårdar originalbrevet som

Lidens Tidning kunnat återge.
Foto: Arne Johansson.Faksimil av del av Byggmästare Nordells brev 1856.


