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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

Föreningar får dela på en helsida,  varför vi är 
tvungna redigera material om utrymmet är be-
gränsat. De föreningar som vill ha sitt material 
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats. 

Ring för kostnadskalkyl.

 Baksida i färg kostar      1870:- 
 1/9 sida 43 x 59 mm stående      218:-
 2/9 sida 86 x 59 mm stående      436:-
 1/3 sida 130 x 59 mm liggande   545:-
 1/2 sida 130 x 91 mm liggande   763:-
 1/1 sida 130 x 184 mm stående  1520:-
 Köp och Sälj ca 20 ord  40:-

Alla priser exkl moms

Vill du prenumerera? 
Kostnad 125:-/år.  PG 15 89 07-6 

Adress till tidningen Lidens Tidning   0692 - 10 123
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  Vardagar 13-17
E-postadress:  tidning@telia.com   
Ansvarig utgivare / artiklar :Tore Löfvenius   0692 - 101 23
Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
Annonser:      0692 - 10 123
       070 - 63 102 77 
Tryckeri:   Prinfo Accidenstryckeriet i Sundsvall

Föreningsnytt 

Tore Löfvenius

Omslagsbild: Skoteråkare
Fotograf: Cecilia Persson

Nästa Lidentidning
utkommer

26/4
Manusstoppdatum 28/3

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila  ditt bidrag, 
tänk bara på att faxade original 

ger ett sämre slutresultat

Många skickar mail till tidningen 
och skriver då tidningen men så 

här skall mailadressen se ut:

tidning@telia.com

Lyssna till och sjung med
Tobbes Ukuleleorkester
  onsdag 16 mars kl. 19.00

Sockenstugan
   Välkomna!

Till alla skidåkare:
Skidspår fi nns i Sunnås

2,2 km

Sillre m.o. Hem & Samhälle
Kollekten vid Adventskaffet 1200:- 

gick till Hospice i Sundsvall

Trollnatta 2011 lördag 9 juli

Indals PRO
 18 mars 13.00 Årsmöte, Lars-Åke Melin
 15 april 13.00 Modevisning
 20 maj 13.00 Utfl ykt till Gudmundtjärn

på HÄREBORG
Holms PRO

 12 mars 17.00 Årsmöte, Österström
 28 april 13.00 Medlemsmöte, Anundgård
 21 maj 17.00 Vårfest, Gimåfors BG.

Vårens söndagsdanser i Indal
6 mars Mats-Rogers • 20 mars Fernandoz

3 april Samzons • 17 april Jontes

1 maj Mittbandet

Tid: Kl. 18.00 – 21.30. Pris: 100 kr.
Läs mer: www.hareborg.se.
Arr: Härelokalens Byggnadsförening

Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening 
anordnar Fettisdag den 8 mars klockan 17.00 
på Bygdegården.
Vi lagar Bruna bönor med fl äsk eller korv och 
kaff e och semla. Lotteri. Välkomna.

Pimpeltävling Dacksjötjärn

Lördagen den 19:e Mars anordnar Drakabergets SK och Lidens Nedre F.V.O 
pimpeltävling på Dacksjötjärn, Liden. 

Tävlingstid: 11.00-13.00
Fint prisbord samt penningpriser på märkta fi skar.

Fångad fi sk behålles av fi skaren efter invägning/tävlingens slut.
Skoterled fi nns fram till Dacksjötjärn samt bilväg.

Försäljning av hamburgare, fi ka samt lotterier.
Dacksjötjärn hålles avstängd från fi ske f.o.m 14:e Mars fram till tävlingens avslut.

Pris vuxen: 100:-
Barn/ungdom upp till 13 år: 50:-

Kontakt: Börje Albertsson 070-3476607
                Mikael Broman   070-6684641

Välkommen!

Bystugan
Öppet:

Mån- Tors 08.15 - 17.00
Fre: 13.00 - 17.00

Hej!
Ungefär en månad kvar av vintern, kanske 
mer. Vatten som fryser, ved som är fuktig, 
oljebrännare som lägger av, dålig snöröjning, 
kallt som attan, en sällan skådad hög elräk-
ning, plåtskada på bilen m.m.

Varför fi nns det då vinter? Jo för då slipper 
man pollenallergier, mygg, knott, Giff arnas 
”harvande” i Superettan, ormar, gräsklipp-
ning, den förbannade värmen och sedan kan 
man längta efter en kall pilsner på uteplatsen.
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Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

Låt skogen skapa sitt eget 
värde!
 
Ser du möjligheter att öka värdet på din skog i framtiden genom skogsvård?
Hinner du inte göra arbetet själv eller oroar du dig för kostnaderna?
Genom stora arealer och ett gott samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer når vi hög kvalitet 
och låga kostnader per hektar.

Har du tänkt på att nettot av en hektars slutavverkning oftast är större än kostnaden för markbered-
ning och plantering av 10 hektar eller röjning av 20 hektar?
Gallring av en hektar ger på samma sätt möjlighet att röja 4-10 hektar.

Vill du räkna på din skogs möjligheter att finansiera sin egen utveckling och ge dig ett netto idag? 
Kontakta din lokala virkesköpare. 

Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan 

för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

SCA SKOG AB      
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
www.skog.sca.com
ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07

DAGS FÖR VÅRINSPIRATION!

Torsdagen den 17:e mars kl 19:00 bjuder Handelsbanken in                      
till en härlig kväll för tjejer, kvinnor i alla åldrar hos Wärdshuset i Liden.                                        
Förutom nyttig och intressant information om sparande i Handelsbanken                                                                            
kommer vi att lyssna på Agnetha Esping från KREATIV INREDNING med lite 
nytt om årets trender och temat ”En liten förändring ger ett stort 
resultat!”

Antalet platser är begränsat, så anmälan sker 
senast 10e mars till mailadress:

mani71@handelsbanken.se eller på telefon 0692-10012

Välkommen önskar
Maria och Tobias

Agnetha har 30 års erfarenhet och jobbar både med privata hem, 
arbetsplatser och offentliga miljöer 
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Teatern Norrlands Akvavit är 
som en tindrande stjärnhimmel. 

Fast roligare.
 
Den kände Torgny Lindgren-tolkaren 
Gunnar Eklund har dramatiserat romanen 
Norrlands Akvavit för skådespelarna Stig 
Östman och Bodil Granlid på Västerbot-
tenteatern. Den 30 mars klockan 19 spelar 
de på Häreborg i Indal. Välkommen att 
uppleva skrönan när den är som bäst i en 
munter föreställning som rosats i pressen: 
”En underbar text som blivit en sympatisk 
teater.” (SvD).
 
Vi får följa den till åren komne predikan-
ten som återkommer till den bygd som han 
kristnade för en herrans massa år sedan. 
Men denna gång i rakt motsatt ärende; att 
omvända de omvända och för att ta till-
baka alltsamans. Han har tappat tron och 
genomskådat allt: Det fi nns ingen Gud och 
om man är död är man död.
 

Allvar och stor humor i förening
”Norrlands Akvavit är på många sätt en 
sorgsen berättelse om inlandet i dag. Men 
jösses så muntert det känns! Och så fung-
erar väl humorn. Den är helt beroende av 
allvaret och rädslan i verkligheten.” skriver 
tidningen Norran om föreställningen.
 
Som alltid när det handlar om Torgny Lind-
grens berättelser så varvas allvar med stor 
humor. En munter berättelse om avkrist-
ningen och avfolkningen av inlandet. Eller 

som Eskil Holm uttrycker det i Norrlands 
Akvavit:
”Tack vare dig, Olof Helmersson, och hel-
brägdagörelsen har jag, gudskepris, kunnat 
utföra mitt livsverk: sköta jordbruket som 
nu är nedlagt, bygga bönhuset som nu är 
rivet, färdigställa den numera avskaff ade 
vägen till Kedträsk, starta konsumbutiken 
som inte fi nns längre, försörja barnen som 
har övergivit mig, vara ålderman i byn som 
nu är avfolkad och öde, grunda Folkpartiets 
lokalavdelning som nu är upplöst. Det är 
med stolthet som jag i mitt åttisjätte år ser 
tillbaka på detta mitt livsverk.”

 

Tänkvärt och underhållande med 
skickliga skådespelare.

”Stig Östman gör en fi n tolkning av den bot-
görande före detta pastorn och hans missio-
närsresa i avkristningens namn. Pjäsens stora 
behållning står dock Bodil Carr Granlid för. 
Hon axlar ensam pjäsens övriga roller; fl yhänt 
och engagerat växlar hon i ett ögonkast från 
resignerad man till kvick vårdarinna.”, skriver 
magasinet Nummer.
 
Norrlands Akvavit är en berättelse i sann Lind-
grens-anda med sanningar, tro, glädje och död. 
Och om ett synnerligen rart brännvin.
 
Välkommen att uppleva en tänkvärd och un-
derhållande föreställning, hälsar kulturfören-
ingen Vaduvill och Härelokalens Byggnads-
förening.

Föreställningen spelas den 
30 mars klockan 19 
på Häreborg i Indal.

 
Vaduvill och Härelokalens Byggnadsförening 

genom Maria Åman.

Torgny Lindgren
Torgny Lindgren fi ck ett genombrott i stor stil 
med Ormens väg på Hälleberget (1982) som 
fi lmatiserats av Bo Widerberg. I dag är han en 
av Sveriges mest översatta författare.
 
Lindgren innehar stol nr 9 i Svenska Akade-
mien sedan 1991. Han föddes 1938 i Raggsjö, 
Västerbotten, men lämnade tidigt sin frireli-
giösa hembygd och begav sig till Småland där 
han blev lärare.
 
Han debuterade 1965 med diktsamlingen 
Plåtsax, hjärtats instrument och gjorde sin 
romadebut 1973 med Övriga frågor. Bränn-
vinsfursten, Skrämmer dig minuten, Ormens 
Väg på Hälleberget, Merabs skönhet, Bat 
Seba, Det allagoriska ljuset, Hummelhonung, 
Pölsan och Norrlands Akvavit är några av de 
romaner han skrivit genom åren.
 

Utmärkelser:
Litteraturfrämjandets stora romanpris för Or-
mens väg på hälleberget, Aniarapriset för Mer-
habs skönhet, Augustpriset för Hummelho-
nung, Doblougska priset, Gerhard Bonniers 
pris och Selma Lagerlöfs litteraturpris.

Teatercafé
Förra teaterkvällen på Häreborg blev en succé. Salongen var i stort sett fullsatt, stämningen var 
uppsluppen och kakfaten mycket uppskattade. Bland annat kanelskorporna. Så förbered er på 
gott fi ka även den 30 mars då Norrlands Akvavit spelas.
 

Kanelskorpor, recept:
2 ägg
2 dl socker
80 g. Smör, smält
6 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
Kanel, pärlsocker

 
Blanda alla ingredienser till en jämn deg. Dela i två delar 
och rulla två längder. Lägg på plåt och platta till dem litet 
lätt. Pensla med vatten. Strö över kanel och pärlsocker. 
Grädda i 200° tills längderna är guldbruna. Ta ut dem ur 
ugnen och skär i bitar. Rosta skorporna på eftervärme.

 
Vaduvill och Härelokalens Byggnadsförening genom Maria Åman.

Västerbottenteatern spelar Torgny Lindgrens Norrlands Akvavit den 30 mars kl 19 på Häreborg, 
Indal. Allvar och stor humor i skön mix. Biljetter: 150 kr. Fikaförsäljning i pausen. Välkommen.

Norrlands Akvavit i Indal 30 mars

Läs mer på www.vaduvill.nu eller 
www.hareborg.se. Info: 070-661 74 41. Arr:
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LIDEN      

Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för

Paket
utlämning

Pelle, Carola, 
Gun och Jannice

Järkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

Vi har dikor och föder upp kalvar 
till 1 1/2 - 2 års ålder. 

Du kan beställa ungnöt styckat 
och klart, hel, halv, kvart, åttondel  

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 � 860 41 Liden

0692 – 210 72   070 – 534 93 83
www.jarkvissle.se

Lions 

Indal-Liden-Holm

”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87

  060 - 92 352

Kristinas Hemmatjänst

Utnyttja RUT avdraget

Jag städar, putsar fönster, bakar, 
lagar mat, handlar, kör dig till 

doktorn m.m.

till hälften, 50% av kostnaden.

Ring mig Kristina 
så berättar jag mer!

070 - 473 78 72

Vettenbacken öppen!

LIFTKORT
Dagkort    60 kr
Säsongskort    600 kr
Säsongskort för familj  1000 kr
Sportlovskort   400 kr (gäller i 5 backar + 6 bad)

Sportlovskort med säsong 200 kr

www.vetten.se

BACKENS ÖPPETTIDER
Lördagar och söndagar 11.00 - 15.00
Onsdagar 18.30 - 21.00 kvällsskidåkning  
Vecka 10 (sportlovet) öppet alla dagar 11.00-16.00    

ÖVRIGT
Kiosk med småvarmt, dricka och chokladbitar
Värmestuga, vindskydd med lägereld och avskärmad pulkabacke för 
de minsta
Längdskidspår på ca 1,5 km utgår från parkeringen

NATT I BACKEN 9 MARS!

Family session, tävlingar med Moyo, grillning m.fl. evenemang

i backen! Ett måste för twin-tips och snowboard! 18.00 - 22.00 

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

VÄLKOMMEN!

Vad betyder talesättet ... rabba fl ickor …
Se svar på sidan 24
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Under tidigt 1800-tal började många fram-
synta och kapitalstarka personer att intres-
sera sig för skogsaff ärer i Medelpad och 
Jämtland. Man kunde ana att här fanns 
möjligheter att skapa sig en förmögenhet 
då efterfrågan på sågade varor var stor. Spe-
kulativa aff ärsmän, inte sällan av utländsk 
härkomst, köpte upp hela hemman eller av-
verkningsrätter på upp till 50 år. I dess för-
längning bildades så småningom ett fl ertal 
bolag i Sundsvallstrakten med varierande 
livslängd.

Johannesviks AB bildades 
12 december 1873

Även inom det privata skogsbruket blev 
man efterhand klar över att man skulle gå 
samman för att bättre kunna tillvara sina 
intressen. Ett fl ertal bondebolag bildades 
och ett av de framgångsrikaste var Johan-
nesviks AB. Bolaget bildades vid ett konsti-
tuerande sammanträde i Sundsvall den 12 

JOHANNESVIKS AB
Lidenbor i ledningen

december1873. Närvarande var Olof Siller-
ström, Sillre, Per Unander, Backen, E. Melin, 
Västloning, J.O. Sandström, Ljustorp, H.J. 
Ahlkvist, Alnö, J.O. Ahlkvist, Alnö, Johan 
Carlsson, Nysäter, J. Gulbranson, Hovid, O. 
Nordensson, Nyvik och Nils Sillén, Johannes-
vik. Den sistnämnde för övrigt bror till Olof 
Sillerström. Aktiekapitalet sattes till en början 
till 40 000 kr, och 1 000 kr per aktie. 

Disponent Olof Sillerström 
från Sillre

Olof Sillerström blev vald till föreståndare 
med titeln disponent. Han var född i Sillre 
1843, son till Nils-Olof Sillerström (1814-
1889) och hans hustru Sara Märta Eriksson 
(1811-1890). Olof Sillerström genomgick 
Sillre skogsskola 1864-1865 och drev till en 
början lanthandel i Sillre. Lanthandeln avytt-
rade han senare till en broder, för att helt ägna 
sig åt skogsaff ärer. 

Bolaget överlevde krisåren
Johannesviks AB började omedelbart bygga 
en ångsåg med två ramar på Alnön och 
1874 var sågen i drift. Disponenten Olof 
Sillerström bosatte sig med familjen på bo-
lagets inköpta hemman i Hovid. Han erhöll 
förutom en del övriga förmåner, inlednings-
vis en årlig lön på 1 200 kr. De närmaste 
åren blev en svår tid för bolaget.  Nya lån 
var en förutsättning för överlevnad. En ök-
ning av aktiekapitalet var också nödvändigt. 
Nya delägare kom in i bolaget, främst från 
Jämtland. Under de första 5-6 åren sågades 
i genomsnitt ca 45 000 timmer och skep-
pades omkring 1 500 standards, förutom 
bjälkar, sparrar och ”Hollandstimmer”. Bo-
laget kunde, trots begränsad omsättning, 
ändå överleva krisåren i motsatts till många 
andra.

Olof Sillerström hade ambitionen att ut-
veckla företaget. När Nacka sågverk, också 
beläget på Alnöns norra del, bjöds ut på 
exekutiv auktion köpte han personligen bo-
laget.  Han sålde sedan Nacka sågverk till 
Johannesviks AB. Under senare delen av 
1890-talet låg timmerfångsten på ca 220 
000 st. Vinsten var som störst år 1897, då 
över 500 000 kr. En väsentligt bidragande 
orsak till framgångarna under 1890-talet 

En ung Olof Sillerström från Sillre i Liden. 
Redan vid 21 års ålder (1864) sökte 

han en av frilärlingsplatserna vid 
Sillre skogsskola.

Disponent Olof Sillerström från 
Sillre i Liden

Disponentfamiljen Olof Sillerström

var utan tvekan de fi nska skogsköpen och tim-
meraff ärerna. Bolaget var ett av de allra första 
som upptäckte möjligheterna att köpa timmer 
från norra Finland, vars sågverksindustri var 
outvecklad vid den här tiden. Olof Sillerström 
drev också igenom ett köp av en kraftfull bog-
serbåt ”Stor-Erik”, som kom att bogsera tim-
mer till sågverken på Alnön.

Tvingades lämna bolaget
Under 1800-talets sista år drabbades Olof 
Sillerström av sjukdom, vilket medförde att 
han tvingades lämna företaget som han så för-
tjänstfullt byggt upp. År 1900 sålde han alla 
sina aktier och köpte f.d. Hedbergska egendo-
men Granlohög utanför Sundsvall. Här bodde 
han kvar till sin död 1904. Han kom att fram-
stå som en skicklig aff ärsman och en framsynt 
ledare.

Disponent Per Unandersson 
från Backen

När det nu blev aktuellt att tillsätta en ny dis-
ponent valdes vid ett sammanträde den 25 
september 1900 Per Unandersson från Backen 
i Liden. Han var född 1854 och son till Per 
Unander (1827-1889) och hans hustru Märta 
Greta Olofsdotter (1831-1906). I likhet med 
sin företrädare skaff ade han sig de grundläg-
gande skogliga kunskaperna via Sillre skogs-
skola.

Nacka sågverk på Alnön omkring 1900
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Bolaget i konkurs
Nu kom några magra år för bolaget. Nacka 
sågverk brann dessutom ner den 31 januari 
1902. Man lyckades rädda brädgården med 
dess inneliggande lager av trävaror, värda up-
pemot 400 000 kr. Anläggningen återuppför-
des omedelbart och den nya sågen utrustades 
med 6 ramar, 2 kantverk, hyvleri med 2 ex-
porthyvlar samt klyv- och kapsågar. Bolaget 
kom åter i ekonomiska svårigheter och tillsam-
mans med interna strider i företaget uppstod 
frågan om en försäljning av hela bolaget. Vid 
en extra bolagsstämma den 6 juli 1905 beslöts 
att en försäljning skulle ske till konsul Hippen 
Åslund. Den nya styrelsen fi ck också känna av 
de allt sämre tiderna bl.a. storstrejken 1909. 
Bolaget gick i konkurs året därpå och via ett 
antal försäljningar hamnade det så småningom 
hos Skönviks AB. De byggde om och utveck-
lade sågen men 1932 stängdes den för gott.

Juridiska uppdrag utan skolning
När Per Unandersson lämnat disponentska-
pet fortsatte han att göra skogsaff ärer. Han 
fl yttade till Sundsvall och byggde upp en 
egen trävaruaff är med bjälkar, sparrar och 
legosågat virke. Trävaruaff ären drev han 
med framgång till 1927, med endast en 
anställd faktor. Han fl yttade därefter hem 
till fädernegården i Backen. Här bodde han 
med familjen till sin död 1943.

Om Per Unandersson berättas bl.a. att han 
gärna åtog sig juridiska uppdrag. Han drev 

Sillre skogsskola i slutet av 1800-talet. Skolan grundades 1861 och var norrlands för-
sta skogsskola. Efter 37 år (1898) fl yttades verksamheten till Bispfors.

Disponent Per Unandersson från 
Backen i Liden

Nacka disponentbostad på Alnön

många processer med framgång trots avsakna-
den av juridisk skolning. Han präglades av en 
tuff het och ett kallsinnigt uppträdande, som 
gjorde honom känd i vida kretsar. Det berättas 
att han i en tvist om en rågång fått denna änd-
rad efter sitt påstående. Några år senare skulle 
denna rågång återfi nnas. Unandersson var med 
och letade råstenar efter sin uppfattning. Mot-
parten höll sig till den gamla sträckningen. Då 
ropade man till Unandersson att man hittat 
en sten. Unandersson svarade att: ”Det fi nns 
ingen sten där, och skulle det fi nnas någon har 
jag processat born’t för länge sedan”.

Vidar Viksten

Indal

Källförteckning:
Nils August Flodén   1959  
Sågverkspatronerna, andra delen
Helge Höglund        1957  
Såg vid såg jag såg …
Skogsmännens Kamratförbund  1998   
De drog till skogs

Johannesviks sågverk på Alnön omkring 1900
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Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

NCM i samarbete med SVEVIA, 
Vi vänder oss till dig som är 

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg:  070 - 534 00 04

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75

 

Primaskog  behåller 2010 års höga virkespriser 

 

  

 

 

 
Erik Håkansson 070-3495138 

Lennart Lindgren 070-3495134 

Robert Nilsson 070-1919092 

Huvudkontoret 

063-577530 

e.mail 

Info@primaskog.se 

www.primaskog.se 
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Trollrikets Skoterklubb bildades onsdagen den 
29 augusti 2001 i vid ett möte hos företaget 
NCM i Sillre. Klubbens verksamhetsområde 
är norra delen av Liden. Medlemsantalet är 
idag ca 200 medlemmar. Klubbens förste ord-
förande var Nils-Erik Eriksson från Boda i Li-
den. År 2004 tillträdde nuvarande ordföran-
den Anders Sjödin från Slättmon i Ljustorp. 

Många personer i förskingringen värdesätter 
klubbens arbete högt. Genom sitt stöd stimu-
lerar de fl era att ansluta sig till klubbens som 
medlemmar. 

Ett intensivt skoterdecennium är snart till 
ända. Förutom det aldrig sinande underhålls-
arbetet med befi ntliga skoterleder har fl era nya 

tillkommit under åren.  På älvens ”södra sida” 
(egentligen västra) har nya leder tagits fram 
och nyligen knöts Västanå och Holm ihop. 
Klubben har egen skoter med fl era sladdar för 
preparering av leder i grannskapet.
Familjedagar, visning av skoterleder, Skälsjö-
träff ar, förarbevisutbildning och sist på vårsä-
songen den klassiska Skotergudstjänsten i den 
s.k. gaphyttan vid Oxsjön är exempel på akti-
viteter arrangerade av Trollrikets Skoterklubb, 
ibland tillsammans med andra.

Trollkåtan vid Stor-Gussjön
Trollrikets Skoterklubb är synnerligen aktiv, 
det vittnar inte minst alla byggnationer som 
vuxit upp de senaste åren. Den första byggna-
den – Trollkåtan - tillkom 2003 på Långnäset 

Trollrikets Skoterklubbs styrelse 2010/2011. Sittande fr. vä.: Kerstin Kolbäck, sekrete-
rare, Anders Sjödin, ordförande, Gunvor Jonsson, kassör. Stående fr. vä.: Lillian Ulander, 
vice ordförande, Agneta Hallin, Jens Åmansson, Roland Wennberg, Janne Olsson, IT-an-

svarig. På bilden saknas: Martin Hådén och Mats Ulander. Foto: Tore Löfvenius

Trollkåtan vid Stor-Gussjön. Ordföranden i 
Trollrikets Skotklubb Anders Sjödin njuter i 

solskenet. Foto: Arne Johansson.

Mats Ulander gräddar kolbullar till hugade 
köpare i Trollkåtan. Foto: Arne Johansson.

vid Stor-Gussjöns strand. Det är fågelvägen ca 
25 km i nordnordostlig riktning från Liden. 
Efter mycket eget arbete och sponsorstöd från 
fl era håll stod rastkåtan på 35 kvadratmeter 
och rymmande ca 60 personer klar. Trollkåtan 
är öppen för alla och envar året runt. Här går 
det att övernatta eller bara kliva in och värma 
sig vid en uppgjord brasa. Det fi nns bilväg (ca 

2 mil från riksväg 86) och anläggningen är 
handikappanpassad. Trollkåtan ligger synner-
ligen vackert vid en utmärkt badstrand med 
långgrund sandbotten. Den har blivit mycket 
populär sommartid. Men det är ändå vinter-
tid som detta nav av skoterleder i nordvästra 
Medelpad kommer att uppskattas allra mest. 
Kåtan ligger endast ca 1,5 kilometer från den 
jämtländska gränsen och här är det tänkt att 
den s.k. ”från kust till   äll-leden” skall passera. 
När leden är fullt utbyggd knyts Bottenhavs-
kusten ihop med   ällvärlden i Jämtland och 
Härjedalen.

Gaphyttan vid Nertomttjärn
År 2004 var det så dags för en byggnation på 
andra sidan älven. En rymlig s.k. gaphytta med 
eldstad, belägen vid Nertomttjärn (eller Yttre 
Tomtjärn enligt vissa kartor) någon kilometer 
väster om Västanå. Eget arbete har skapat ett 
mycket populärt utfl yktsmål. Bilväg fi nns.

10
 år

Populär skoterpaus i gaphyttan vid Ner-
tomttjärn. Foto: Lillian Ulander.
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Toppstugan på Jerikoberget
Högst upp på Jerikoberget (459,3 m högt och 
beläget 5 km sydost om Liden), eller på Knyl´n 
i dagligt tal, byggdes under Andra världskriget 
ett högt luftbevakningstorn av trä. Efter ca 50 
år tog ”moder natur” en dag helt sonika ner 
tornet. Men eldsjälar reste snart ett nytt i gal-
vaniserat rörstål med namnet ”Ståtliga Signe”. 

Bredvid tornet med en vidunderlig utsikt 
byggde Trollrikets Skoterklubb redan år 2008 
en liten charmig rast- och övernattningsstuga. 
Det saknas bilväg så tystnaden på Knyl´n är en 
ren njutning. Stöd från sponsorer och mycket 
eget arbete från klubben har möjliggjort denna 
fantastiska pärla. Stugan är alltid öppen. Ut-
sikten är verkligen värd besöket!

Mer information om Trollrikets Skoterklubb 
fi nner Du på hemsidan:
 www.trollriketsskoterklubb.se

Skoterinvasion vid Toppstugan på Jerikoberget. Utsikten låter vänta på sig 
denna vinterdag. Foto: Kerstin Kolbäck.

Grattis Trollrikets Skoterklubb till de 10 för-
sta åren! Lidens Tidning ser med spänning 
framtiden an för denna aktiva klubb.  

Arne Johansson

Järkvissle

5 mars
11.00 - 14.00

anordnar vi Gus-
sjöträff en vid Troll-
kåtan. Hamburgare 
och kaff e. Skoter-
bingo, skotervis-
ning, barnpimpel 

och lotterier. 
Begränsat med 
bilparkering.

Info: 070-6909413, 070-6909395
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Nu sorterar vi matavfall och du som är fastighetsägare väljer 

vad som ska hända med dina matrester. Vi kan göra något 

bra av dina gamla äppelskruttar och äggskal, som ny jord.

Skicka in din valblankett eller gör ditt val enkelt på 

www.rekosundsvall.se

Kundservice 060-19 16 50

NU SORTERAR VI MATAVFALL!

Besöksadress: Lidenvägen 89 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice Lidenfoten
medicinsk fotvård m.m.

070 610 64 37
Liden, Indal

Bispgården

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28

070 - 685 43 97

Företagshuset
Liden
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F.D.Posthuset Liden

Öppettider:
Mån-fre 8-19
Lör  10-16, 
Sön 11-16

Däckförsäljning - Verkstadsservice

Gasol - Fiskekort

0692- 100 16

rpfordonsservice.se

Liden

0692 - 104 08

070 - 262 59 53

klippstugan@wastfelt.net 

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Macken mitt i byn

Vill du få energi, gå upp i vikt 
eller ner i vikt?

Boka tid, ensam eller i grupp så hjälper 
jag dig att nå dina personliga mål!

Välkommen!
.......och fortsatt välkommen önskar 

så klart också mina klipp och 
behandlingskunder.

Inger Wästfelt

2:a ledig
omgående

Ett stort tack till alla sponsorer för 
bidragen till våra utekläder.

Personalen på 
Lidens Förskola

 K. Lind Bygg erbjuder:
  
  -Nybyggnad
  -Ombyggnad
  -Tillbyggnad
  -Renovering
  -Reparationer
  Kontakta mig för mer info

 www.klindbygg.se   073-0358723   
 k.lindbygg@live.se

VÄLKOMMEN!
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 0930-1730

Lördag 0930-1400

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Urban Andersson

Liden och Holm
    Färdtjänst och sjukresor

Telefon : 070 - 257 50 25

TAXI

”Vår i luften och  ljuset vinner, marken torkar när 
snön försvinner. Finns bara ett bot för vintertrött 

fot. Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

Undret på Hälla

Det drog ihop sig till Jul. Gösta, som bodde på Sillresåg hade varit till Sillre och handlat. 
Han tog den närmaste vägen hem. Den som gick förbi de två gårdarna på Hälla (Sandris-
hälla). Det var full vinterväg. På den västra av gårdarna på Hälla bodde två systrar. De 
tillhörde en religiös församling i Sillre. När Gösta gick förbi, fi ck han en ingivelse att titta 
in i vedboden. Där fanns inte ett vedträ. Gösta fortsatte förundrande vandringen mot Sill-
resåg. När han gått en bit tänkte han, att där var två ensamma damer, det närmade sig jul 
och att de inte hade någon ved. Gösta vände tillbaka till vedboden. Han kapade och klöv 
ved hela eftermiddagen. Gösta satte yxan i huggkubben utan att besöka damerna. Man kan 
förstå om de trodde på ett spel av högre makter när de tittade in i vedboden och fann all 
nyhuggen ved. Det kanske inte var den huggna veden som var underverket, utan att Gösta 
valde den här vägen hem och att någon fi ck honom att titta in i vedboden. Gösta talade 
aldrig om sin insats och han hörde hellre aldrig några kommentarer från Hälla. Otacksam 
är världens lön! Eller?

Sillre var vid den här tiden en betydande tätort. Det fanns två aff ärer, post, telefonväxel, 
två kaféer, kraftverk, församlingshus, skola (Småskola och Folkskola) och inte minst dans-
palatset Viljansborg. Evenemangen avlöste varandra i distriktets största samlingslokal. 
Årets främsta ”tillställning” var Annandagsbasaren, som någon gång lär ha haft 500 in-
lösande. 
/ Sven Söderqvist, Sunnås

LIDENHISTORIER

… rabba fl ickor …
betyder bromsa fl ickor. Uttryck vid sparkåkning, när man står 

på båda medarna och bromsar med hälarna.

Uppmaningen gavs av Folkskollärare Margit Henriksson (f. Carlsson) i Åsen vårvintern 
1951. Skolfl ickorna satte ihop fl era sparkar och åkte i full fart utför de branta backarna 

mot Åsens folkskola. Margit Henriksson började som lärare i Åsens folkskola redan 
1936. Våren 1951 var sista terminen med undervisning i skolan. Den lades ner och 

skolhuset användes under fl era decennier som bostad och av olika föreningar för deras 
verksamheter. Åsen-Kväcklinge Byggnadsförening arbetar förtjänstfullt sedan fl era 

år med en både in- och utvändig uppfräschning. 
Tack för ordtipset - Gerd Näsman på Högland i Järkvissle (f. Bergqvist på Rötbacken i 

Åsen) - som var en av ”busfl ickorna” i tredje klass vid sparkåkningen 1951. 
Arne Johansson, Järkvissle

Svar till t
alesättet 

på sidan 8
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Välkommen att 
kontakta mig!

Skogsägare,
sälj ditt virke till oss!
Vår industri i Kälarne, Octowood och Rundvirke Poles förädlar 
ditt virke lokalt.

Gallra din skog nu! Vi kvalitetsgallrar och förädlar din 
massaved till Octostolpar.
Tänker du slutavverka tall? Vi har stort behov av el- och  
telestolpar samt stamblock.

•

•

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@rundvirkeskog.se
www.rundvirkeskog.se

        Renovera

   Bygg Om  
   Bygg Till  

Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750, 

par@hanssonbygg.se, 

www.hanssonbygg.se

Jag ordnar avdraget,  
du kan få jobbet för halva priset

LUNCH:                                                  

vardagar kl. 11-14

Lör 5 mars:  Restaurang och Pub från kl. 18 

Sön 6 mars:  Buffé från kl 13.00

Lör 12 mars:  Restaurang & Pub från 17.00

         livemusik från 21.00

Sön 24 april: Påskbuffé. Boka plats.

Lör 30 april: Valborg. Sillunch från kl 12.00

  Boka plats.

  Välkomna!   

 Bokning och info via tel 0692-103 40

www.wardshusetliden.se
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Husåsvägen 14
Ligger i Norrskogs gamla lokaler

Öppettider:
Onsdag - Fredag  10 - 14

Lämna in saker som 
du vill sälja. 

Vi hämtar också.

Telefon: 0730-791 734, 070- 626 90 49
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Funderar du på att avverka eller har du behov av gall-
ring eller röjning? Är det dags att plantera eller behö-
ver du en genomgång av din ekonomiska planering? 
Norrskogs uppgift är att ge dig service och rådgivning, 
så att du kan utveckla ditt skogsbruk på lång sikt. Vilka 
behoven än är, finns Norrskog där för din skull.

Kontakta mig gärna på 060-16 72 82!

Hej! Jag heter Johan Dammström och är ny 
skogsinspektor i Indalens sbo.


