BUGGDANSANDE HISTORIEFREAK
Arne Johansson,
60 ÅR
Lidens Tidnings
mångårige medarbetare fyller 60
år den 27 juni.
Arne har alltid
varit mycket
noga med att
kortfattat presentera tidningens olika artikelförfattare, men
berättelsen om
Arne själv har
lyst med sin
frånvaro. Nu är
det hans tur!

Arne avslutade yrkeskarriären på ett helt odramatiskt
sätt 1997. Andra intressen lockade. Historia hade i
alla tider hägrat för honom. Efter moget övervägande
avslutade han sin yrkeskarriär och flyttade från Stockholm till Järkvissle. Numer ägnar han all sin tid åt
lokalhistorisk forskning i Järkvissle med omnejd. Som
”friherre” har Arne fyra ben att stå på; aktiv skribent
i Lidens Tidning sedan 6 år, ett stort antal intervjuer
på kassettband med äldre personer, ledamot av flera
redaktionskommittéer för bl.a. Medelpadsboken
2004, Tidsspår (tema samer) och Lidens
Hembygdsförenings Jubileumsskrift 2006 mm och
inte minst produktionen av korta dokumentärfilmer
(hittills drygt 10 filmer). Titta gärna in på Arnes
hemsida: www.jarkvisslefilm.se.

Elvis var hotad 1958!

Född i Gävle av färghandlarparet Olga och Sven.
Blev Stockholmare efter fyra år och förblev så i 52
år. Från 2001 ”riktig Järkvisslebo”. Han hade nämligen ”fuskat” i 47 år och på alla lediga stunder regelbundet återvänt hit. Premiären var sommaren 1954,
då han kom till Järkvissle som sommarbarn.
Arne är utbildad lantmätare (Tekniska Högskolan i
Stockholm) och ekonom (Stockholms universitet).
Han har arbetat med stadsplanering i Stockholm i
15 år och varit VD och
koncernchef för Postfastigheter AB i 7 år. Som
fastighetsdirektör hade
han ansvar för postens
fastigheter (i mångmiljardklassen) i Sverige.

Livsintervjun med Rolf Lidberg hösten
2004. Foto: Emelie Bergqvist

Hur var det nu med buggdansen?
-Nja, en viss trivselvikt har minskat buggaktiviteten
för tillfället. Men det är tvivels utan min musik. Big
Joe Turner och hans boogie-gung från 50-talets början får en mogen historiefreak att känna sig som ung
igen.
Big Joe – who?
-Äsch Du är för ung, ta nästa fråga!
Vad är bäst och sämst?
-Friheten att få göra det man gillar. Botten är när bileländet krånglar!
Hur firar Du födelsedagen?
-Öppet hus hemma!
Ät inte för mycket tårta, keep swinging och grattis på
60 årsdagen!

Som redaktör för Lidens
Tidning vet jag att Arne
alltid har en massa idéer.
Så var det redan under studietiden, bl.a. var han ordförande för Stockholms
studenter (ca: 50 000 st.)
år 1970 (Stockholms Stu- Fastighetsdirektören
dentkårers Centralorgani- med miljarderna Tore Löfvenius
1997.
sation).
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