VISAN OM BROBYGGET VID LIDENS FÄRJA 1911
av
ANNA NORDLANDER
1) Wid Lidens färja man bygger en bro,
den bygges av järn och granit ska du tro.
Och den bron kommer nog att bli ståtlig en dag,
ja, det skall vi få se du och jag.

7) De som bråka och skräna får avsked bardus,
ty basen kaserar dem då utan krus.
Men redliga karlar dem tycker han om,
och de övriga få snart sin dom.

2) Där bultas och hamras, och strömmen den gnyr, 8) Där finns kraftiga pojkar det har jag med rätt,
det mejslas granit så att gnistorna yr,
ty stockar så stora de bära så lätt.
och granitblocken släta och fina till sist,
Och basen är värdig som själva patron,
skola fogas tillsammans för vist.
han, som leder arbetet på bron.
3) Arbetet bedrives med lust och med fröjd,
och hissen den rasslar, man sjunger förnöjd.
Och hurtiga pojkar på sättarna stå,
ja, de bulta allt vad de förmå.

9) Ibland dövas slamret av storm och av ström,
men duktiga karlar de tjäna beröm,
ty granitblocken svängas så ledigt omkring,
liksom var det rakt ingenting.

4) I smedjan stå smedärna dagen så lång,
och använda med flit både hammar och tång.
Fastän röken och gnistorna kring dem slå ner,
så att knappast varandra man ser.

10) I bergen det smattrar och knall hörs på knall.
Stenvagnarna slamra tills dagen är all.
Och uttröttad arbetarn till vila då gå,
som vi alla väl vet och förstå.

5) Ibland tages litrarna hem utan krus,
och då tar man in för båd loppor och lus.
Och infödingar knäppas på näsan ibland,
ja, så går det till i vårt land.

11) Jag vet inte mera om bron denna gång,
och därför jag ber att få sluta min sång.
Tolv öre för visan jag hoppas att få,
sen får jag vel tacka och gå.

6) Där finnes också nyktra och hyggliga men,
dem lär man sig snart nog känna igen.
Där finnes präktiga karlar, det vet jag för vist,
och det säger jag först så och sist.

Alla i Liden med omnejd har väl någon gång åkt över Lidenbron? Den nuvarande bron i betong, med två valvbågar,
byggdes 1955. Men föregångaren, som var en fackverksbro i stål, byggdes i början av 1910-talet och ersatte dåvarande
färjeförbindelsen. Säkerligen en stor händelse för sin tid.
Så stor att det tom skrevs en visa till dess ära.
Tack till Bror Gradin, Klärke, för att du tagit så väl hand om denna unika visa i alla år. Mait och Yngve Gradin,
Liden, har ”översatt” den handskrivna texten till maskinskrift. Men vem var Anna Nordlander? Vet du något om denna
visa? Och framför allt kan du hjälpa till att finna melodin?
Ring gärna till Arne Johansson, Järkvissle, om du vet mer: 0692-210 75.

Tack på förhand!

