INDALS-LIDEN med HOLM.
(Medelpad.)
År 1314 omtalas Liid cum annexa som särskildt pastorat, men församlingen
torde redan under 1300-talets senare del lagts som annex under Indal. Genom Kgl.
bref 17 apr. 1885 fick Liden utbyta sitt gamla namn mot Indals-Liden för undvikande
af förväxling med Lidens församling i Ångermanland, hvilken samtidigt erhöll namnet
Ådals-Liden. Namnförändringen bibehölls, då de båda Medelpadsförsamlingarna
genom kgl. bref 15 nov. 1889 utbrötos från Indal för att bilda eget gäll med khde i
Indals-Liden och komminister i Holm.
Lidens ännu kvarstående gamla stenkyrka, 20 aln. lång och 10 aln. bred, uppfördes 1483 eller enl. en annan uppgift 1510 af khden Joseph i Indal. Båda tidsangifvelserna kunna måhända godtagas, den förra som grundläggningsår, den senare som
invigningsår. En gammal inskrift å korväggen lär ha haft följande lydelse: Anno
1510 blef denna kyrkan bygd af D:no Josepho och derefter anno 1561 målad,
Gudi til ära och hans helgedom til prydning. Ps. 115: 1.¹
På en sockenstämma 12 dec. 1802 beslöt man att nedrifva denna gamla, sedan
länge otillräckliga och förfallna kyrka och ersätta den med en ny, men meningsskilj-

_________
¹ A. Hülphers, Beskr. öfver Medelpad s. 101.
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aktigheter om den lämpligaste byggnadsplatsen fördröjde verkställandet af detta
beslut i öfver 50 år. Grunden till den nya, nuvarande kyrkan, hvars byggmästare
var Joh. Nordell, lades 2 juni 1856. Den uppfördes med understöd af kollektmedel
från hela riket enl. K. M:ts medgifvande af 13 maj 1859, stod färdig i nov. och invigdes samma år af biskop Isr. Bergman. Den gamla kyrkan lämnades åt sitt förfall, sedan hon beröfvats innanredet och till en del rifvits, men har genom en pietetsfull restauration, som med vissa afbrott pågick under åren 1910-17, blifvit försatt i
värdigt skick under tillvaratagande af de gamla inventarier, som efter förskingringen
lyckats undgå förstörelse.
Bland dessa märkas i främsta rummet altaruppsatsen och predikstolen från år
1755, båda förfärdigade af Jonas Granberg från Klöfsjö, samt åtskilliga träskulpturer
från 1400-talet, såsom Madonnan, S:t Ursula m. fl.¹
Holms församling har allenast bestått sig med träkyrkor. En af de äldsta skall
ha nedbrunnit en julmorgon, en annan byggd 1570 nedrefs och ersattes 1695 med en
rymligare, 14 aln. lång och 11 aln. bred. Den nuvarande uppfördes åt 1904. Af dess
medeltida kvarlåtenskap bör nämnas en S:t Martins-bild och en S:ta Mariabild af den
vid 1500-talets början verksamme skulptören Haaken Gulleson.
I den s. k. Korsmo-backen midt emellan Holm och Liden lär under katolska
tiden stått ett öfverbyggdt kors med helgonbilder, inför hvilka vägfarande brukade
förrätta sin andakt.

KYRKOHERDAR.
1. Anders Emil Lindeman (1890-99), komm. i Säbrå, erhöll fullmakt ss. khde i Indals-Liden 9 nov. 1889, tilltr. 1 maj 1891, men öfvertog
med konsist. tillstånd tjänsten 1 maj 1890, utn. khde i Sunne 1899, sist
khde i Undersåker. Khden Lindeman har gjort sig särskilt förtjänt af
Lidenbornas tacksamhet för den vård han ägnade den gamla kyrkans medeltida kvarlefvor, som voro utsatta för förstörelse, till dess han gaf
dem hägn i den nya kyrkans arkivrum.
2. Lars Hoflin (1899- ), f. i Rödön 8 mars 1854. Föräldrar:
Johan Larsson, hemmansägare i Häste, och Juliana Persdotter. Efter
afgångsex. i Östersund 18 juni 1873 stud. i Upsala ht. s. å., prästv. 9 juli
1882 och förordn. till komm. adj. i Bjertrå, utn. till komm. i Skog 24 nov.
1884, hvilken befattning han på förordnande jämte adjunktstjänsten
skötte från 1 jan. 1885 till 1 maj s. å., då den fullt tillträddes. Innehaft
förordnanden att förestå pastoralvården dels i Nora, dels i Bjertrå. Utn.
khde i Indals-Liden 31 dec. 1898, tilltr. 1 maj 1899. Kontraktsprost i
Sundsvalls kontr. 1917. LVO 1919. På hans tillskyndelse har Lidens
_________
¹ Närmare upplysning om kyrkans historia och utseende erhålles i en skrift af L.
Hoflin, Lidens gamla kyrka. Sundsv. 1917, där ock en bild af den nya kyrkan förekommer.

INDALS-LIDEN MED HOLM

25

gamla kyrka, som var dömd till total förstöring, pietetsfullt restaurerats
och åter kommit till välförtjänt heder samt äfven fått sin historia upptecknad.
G. 7/6 1885 m. Anna Ulrika Karolina Vetterstrand, f. 12/9 1858, dotter af
segelmakaren A. P. Vetterstrand och Gustava Pihl i Sundsvall.
Adoptivdotter: Judit Kristina, f. i Skog 3/6 1888.
Tr.: Några synpunkter angående Luthersk tro och åskådning. Hsand 1897. Lidens gamla kyrka. Sundsvall 1917.

KOMMINISTRAR I HOLM.
1. Seth Edvard August Haglund (1884-94), f. 1 juli 1851;
Föräldrar: khden i Kimstad, kgl. hofpredikanten Johan Baptist H. och
Emilie Carolina Jacobsson. Aflade. maturitetsex. i Norrköping 21 maj
1870. Med dispens från prakt. teol. ex. prästv. 10 febr. 1878 och förordn.
till past. adj. i Nordingrå, v. komm. i Ullånger 1 maj s. å., t. f. past. i Sättna
5 febr. 1879 under riksdagen, v. komm. i Holm 15 maj 1879-1 maj 1881,
v. komm. i Hällesjö 1 maj 1881, i Håsjö maj 1882, begärde i april 1882
2 års tjänstledighet för teol. studier vid akademien, utn. komm. i Holm 9
sept. 1883, tilltr. 1884. På grund af någon kontrovers med församlingsborna begärde han afsked och frånträdde komm. tjänsten härstädes 1 nov.
1894. Lefde sedan såsom förmöget gift som rentier och godsägare i Sthm,
där han afled 27 dec. 1916. Om hans släkt, se Sv. ättartal årg. 7.
G. 1) 1880 m. Brita Carolina Lindbäck, f. 1839; d. i Sthm 7/2 1908;
2) 2/3 1913 m. Anna Olsson, f. 14/6 1874 i Sandby s:n, Malmöhus län.
Son i senare giftet: Ernst Edvard, f. 8/9 1913 i Sthm.

2. Carl Åkerberg (1895-98), erhöll fullm. 15 juni 1895 ss. komm.
i Holm, tilltr. 1 nov. s. å., regementspastor, utn. komm. i Njurunda 25
juni 1898, tilltr. 1 okt. s. å.; sist khde i Sollefteå.
3. Bror Uno Mauritz Norman (1899-1908), se komm. i
Rödön-Ås.
4. Johan Gunnar Esaias Colliander (1908-16), f. 3 dec. 1878
i Södra Solberga, Växjö stift. Föräldrar: khden Gustaf C. i Kulltorp
och Maria Carolina Elisabet af Petersens. Efter studier i Halmstad stud.
i Lund ht. 1897, där han undergick sina teologiska examina, prästv. 3 jan.
1902. Kontraktsadjunkt i Norrbottens norra kontrakt 1 maj 1903 med
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station i Öfver-Torneå; komm. i Holm 11 jan. 1908, tilltr. s. å. Utn. khde
i Färlöfs och Norra Strö patronella pastorat i Skåne 1916 med tilltr. 1917.
G. 16/6 1904 m. Signe Maria Warholm, f. i Lund 16/8 1874, dotter af teol.
prof. d:r Claes Warholm och Marina Mathilda Rudenschöld.
Barn: Ingrid Maria, f. i Ö. Torneå 8/12 1905; Brita Matilda, f. 8/8 1907;
Barbro Kristina, f. i Holm 27/11 1909; Bengt Petrus Erland, f. 21/11 1911.

