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Årets företagare
Travdomare från Liden
Sockenstugan i Indal

Ur innehållet
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NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...

Kära läsare!

Välkommen till sommarnumret.

Den här gången har vi utökat vårt postburna 
utdelningsområde till Långliden, förutom 
Indal och Liden. Det tycker vi är roligt för 
vi strävar hela tiden efter att täcka fler post-
nummer. Dessutom har vi efter långa och 
komplicerade förhandlingar med Post Nord 
fått vår tidning accepterad som gratistid-
ning, vilket betyder, om allt går som det ska, 
att från och med septembernumret, ska alla 
hushåll i dessa tre områden få sin tidning i 
brevlådan även om man har en skylt där det 
står ”ej reklam”. Vill man däremot inte ha 
Lidentidningen måste man istället skriva ”ej 
gratistidningar”…
 
Nytt till det här numret är att vi har börjat 
med kortare notiser om sådant som hänt på 
bygden men som det inte funnits tid eller 
plats att göra större reportage om. Tyvärr är 
utrymmet begränsat, men på det sättet kan 
det få välförtjänt uppmärksamhet ändå! Så 
kom gärna med tips! Det kan kanske bli det 
ena eller det andra!

Med sommarhälsningar från 
redaktionen!

Preliminär utgivningsplan

År / nr Annonsstopp Utgivning

2017-3 14 augusti 11- 17 sep

2017-4 30 oktober 27 nov - 3 dec

Lidentidningen
Järkvissle 204
860 41  Liden
tel 0692-211 01 
e-post: lidentidningen@telia.com

Ansvarig utgivare & redaktör:
Anders Högström
Layout: Anders Högström och Eva-Rut Lindberg
Tryckeri: Accidens i Sundsvall
Omslagsbild: Lars Gustavsson: Midsommar
Utgivningsbevis nr: 31 116

Format, mått i mm Moms
exkl inkl

1/8 sida, 44 x 60, liggande 300 375

1/4 sida, 92 x 60, stående 550 688

1/3 sida, 130 x 60, liggande 700 875

1/2 sida, 130 x 92, liggande 1 000 1 250

1/2 sida, 188 x 60, stående 1 000 1 250

1/1 sida, 130 x 188, stående 1 900 2 375

Baksida, 148 x 210, stående 2 100 2 625

Lördagen den 15 juli 
medverkar vi i Loppisrundan 

kl 10.00 - 15.00.  
Servering.

Fredagen den 21 juli kl 19.00  
uppträder 

G.U.B. Band och Helene Fors. 
Ingår i Musik i Liden. 

Servering.

Söndagen den 6 augusti kl 15.00 
serverar vi kams med söt/vit ost 

och ”tjockmjölka”. 
Servering av kaffe och våfflor.

VÄLKOMNA!

Kontaktperson: Lillian 070-690 93 95

VÄSTANÅ BYGDEGÅRD
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Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
4/7 Fiskedag 12.00 Dacksjötjärn Lidens PRO

18/7 Dagsresa till Jamtli 08.30 Från torget i Liden Lidens PRO
23/6 Midsommarfirande 13.00 Fors Hembygdsgård Fors Hembygdsförening
23/6 Midsommarfirande 14.00 Lidens gamla kyrka Lidens Hembygdsförening
23/6 Sommardans 21.00 Åsens dansbana LSKF, ILSK, HSK

5/7 Musikkväll 19.00 Fors Hembygdsgård Fors Hembygdsförening
8/7 Sommarkväll i Trollbyn 17.00 Järkvissle Järkvissle Trollby

13/7 Forsdagen 11.00 Fors Hembygdsgård Fors Hembygdsförening
13/7 Dans 21.00 Gerålunds dansbana Fors Hembygdsförening
15/7 Loppisrunda 10.00 Se annons Se annons
22/7 Lapptäcksutställning 12.00 Långlidens skola Sygruppen Långliden
23/7 Hembygdsdag 12.00 Vättaberget Lidens Hembygdsförening
26/7 Musikkväll 19.00 Fors Hembygdsgård Fors Hembygdsförening

3/8 Städdag 10.00 Oxsjögården Lidens PRO
4/8 En dag med Yngve 10.00 Börjar vid 

Oxsjögården
Lidens PRO

6/8 Hembygdsgårdens dag 12.00 Fors Hembygdsgård Fors Hembygdsförening
6/8 Gudstjänst 13.00 Oxsjögården Lidens PRO

12/8 Sommardans 21.00 Åsens dansbana LSKF, ILSK, HSK
4/9 Surströmming 19.00 Västanå Bygdegård Sillre M O Hem och Samhällle. 

Anmäl till Lillian 070-690 93 95
12/9 Medlemsmöte 13.00 Oxsjögården Lidens PRO
14/9 Trivselträff med 

Bengt-Christers från 
Härnösand

13.00 Solgårdens äldre-
boende, Indal

Indals Blomsterfond

  KalendariumKalendarium
Här har varje förening möjllighet att publicera högst fem rader. Texterna ska vara oss tillhanda vid 
manusstoppet för respektive nummer. I övrigt hänvisar vi till annonser enligt priserna i tariffen på före-
gående sida. 

Vi upprepar fjolårets succé!
LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING

på Långlidens skola
Lördag 22/7, kl 12-16
Lotterier, servering

Gästutställare: Madeleine Anders-
son, Kuusamo, visar sin konst

Välkomna!
Sygruppen Långliden

0692 – 100 27
070 – 655 94 93

LIDENS BLOMSTERFOND

Din gåva ger glädje i Liden
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Priset till Årets företagare i Liden utdelas av 
Centeravdelningen i Liden. Priset är opo-
litiskt och ska ges till någon som verkar på 
orten. Det ska utdelas  till en man/kvinna 
vartannat år. Företagen  nomineras av Cen-

ÅRETS FÖRETAGARE
BERTIL HÅKANSSON I DACKE, LIDEN

Utnämningen som Årets företagare i Liden går 2017 till Bertil Håkansson med 
familj och anställda. Motiveringen lyder: Med idogt arbete och vördnad för djur 
och natur håller Ni landskapet öppet. Dygnet runt utförs arbetet under högsäsong. 
Ljus, ljud och dofter från verksamheten ger trygghet, väcker minnen och ger 
framtidstro. Bygden blir levande.

teravdelningens styrelse och årsmötet röstar 
fram  vinnande företag.  Vinnaren presente-
ras på Fasteauktionen och premieras med en 
tårta.

Ordföranden i Centeravdelningen i Liden Margareta Engman överlämnar en tårta som 
bevis på att Bertil Håkansson i Dacke med familj och anställda har utsetts till Årets 
företagare i Liden 2017. På bilden finns några i familjen Håkansson. Bakre raden fr. vä.: 
Desirée, Tomas, Josef och Simon. Främre raden fr. vä.: Margareta Engman, Bertil, Annika 
och Hanna Österberg (förlovad med Simon). På bilden saknas: Krister, Lennart och Mirjam 
samt Ulrika Eriksson (anställd). Foto: Maria Kilander.
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Tidigare vinnare

2012 Lidenfoten Helena Östman
2013 Uteblev utdelandet
2014 Boda Grävtjänst Lasse Lidin
2015 Bo på lantgård/Järkvissle 

Ekokött
Pia Nägele

2016 ICA Liden Per Nordlander

Inte någon trafikant på riksväg 86 kan missa 
de två höga silostornen i Dacke. Speciellt inte 
i mörka vintern när julgranen högst upp på ett 
av tornen väcker uppmärksamhet.  I den när-
liggande ladugården (från mitten av 1990-ta-
let) finns cirka 100 mjölkkor och på gården 
cirka 300 ungdjur. I Hammarstrand och från 
Sillre till Sunnås skördas över 100 åkrar till 
foder och bete. Landskapet hålls öppet i våra 
vackra bygder. Vad skulle hända med bygden 
om allt växte igen? Skrämmande tanke! 

Annika Håkansson (född Holmquist) här-
stammar från Forsa i Hälsingland. Bertil Hå-
kansson är född på Värmdön utanför Stock-
holm. Inom frikyrkan i Hudiksvall sa det 
”klick”. Familjen växte med sju barn, varav tre 
idag är verksamma på gården men alla hjäl-
per till när det behövs. Bertils mamma hade 
rötter i bygden. År 1968 lyckades Bertils för-
äldrar förvärva fastigheten av Indals-Lidens 

Arne Johansson
Järkvissle

kommun. Byggnaderna hade då använts till 
bl.a. ålderdomshem. År 1981 kunde Bertil 
ta över jordbruksfastigheten. Då startade en 
beundransvärd expansiv satsning på att skapa 
en omfattande mjölkproduktion och slakt-
djursförsäljning. Men från början var det bara 
8 ungdjur i besättningen!

20-års
 jubileum 

19 juli 2017

www.thaipaviljongen.se

king 
chulalongkorn
memorial building

utanede, sweden

Öppettider
22 maj-25 juni kl. 10-16
26 juni-13 augusti kl. 10-18
14 augusti-10 september kl.10-16

Vill du veta mer om Ragundadalen? se www.ragundadalen.se eller ring 0696-68 10 90

THAILÄNDSKA PAVILJONGEN utanede, jämtland

evenemang
18/7-22/7 Thaifestival,  ”Sweden loves Thailand” med artister från Sverige och 
Thailand, lokala band, mattorg, restaurang Terrassen. Arr: www.ragundaredgranite.com
19/7 Ragunda kommuns officiella Jubileumsfirande, Paviljongen 20 år, 
120 år sedan Kung  Chulalongkorns besök. Ceremoni  och thailändsk dans.
12/8 Firande av Drottning Sirikits födelsedag
23/10 Hedrande av Kung Chulalongkorns dödsdag 
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Varje dygn passerar här 60 godståg, med un-
dantag för den 20 maj. Då hade nämligen 
Svenska Järnvägsklubben, SJK, sin årliga resa i 
samband med sin föreningsstämma, som det-
ta år hölls i Sollefteå, med ett av uppehållen i 
Ragunda. Där finns ett litet järnvägsmuseum 
som är inhyst i det gamla stationshuset från 
1884. Det drivs av Pär Holmberg som räd-

dade huset från rivning genom att köpa det 
från Banverket. Året var 2006. Nu finns här 
föremål och dokumentation över stationens 
och ragundabygdens historia och föreningen 
Ragundabygdens vänner brukar förlägga sina 
möten i den gamla väntsalen. Vid enstaka 
tillfällen stannar också godstågen till för mö-
ten på stationen. Stationen lades ner 1981.

RAGUNDA NÄSTA!

Sällan stannar persontåg vid Ragunda 
station, och sällan är det folk på perrongen. 
Denna dag var ett stort undantag! 

Lokföraren denna minnesvärda dag var 
Martin Långström, konduktör var Henrik 
Reuterdahl. Här framför loket Rc1 1007.
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Klockan 14.57 stannade loket Rc1 1007 med 
tre förstaklassvagnar, restaurangvagn, sovvagn 
och postvagn. Just detta lok var det första RC 
lok som byggdes av Asea  och började rulla 
år 1967. Efter 47 års tjänst och sex miljoner 
kilometrar har det pensionerats och blivit 
museilok hos Sveriges Järnvägsmuseum. 2015 
renoverades loket och har nu samma färger 
som 1978. SJ kom att köpa totalt 366 lok i 
Rc-serien och loktypen har också byggts för 
export.

För dig som missade denna speciella dag när 
järnvägsmuseet var öppet, och ett persontåg 
stannade i Ragunda, har möjlighet att besöka 
museet under Stationsveckan i juli – se fören-
ingen Ragundabygdens vänners hemsida för 
närmare information (http://ragunda.net/) Text och bild: Eva-Rut Lindberg
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BERNT LINDSTRÖM
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

bernt.lindstrom@galloskog.se
Tfn: 0693-180 23

SATSA EN TIMME
OCH FÅ FYRA TILLBAKA!
Vi ger dig chansen att testa Gällö Skog genom att bjuda på fyra timmars 
skogliga tjänster (värde 3000 kr) på plats i din skog. Enda motprestationen är 
ett timslångt möte där vi resonerar kring din fastighet och dina skogliga behov!

www.galloskog.se

4 FÖR1

Nuvarande ”stationsföreståndare” vid 
Järnvägsmuseet, Pär Holmberg, i sam-
språk med Lidentidningens redaktör Anders 
Högström.



8 Lidentidningen 2017-2

HÅKAN FRÅN SILLRE
I serien om våra skribenter och medarbetare har turen kommit till Håkan Backlund 
som är en flitig författare till artiklar i Lidentidningen. Även om han tillbringat många 
år på andra orter i Sverige så är han född i Sillre 1943.

Foto: Eva-Rut Lindberg

– Efter många år i Sollefteå och efter pension, 
bestämde vi oss för att sälja vårt hus och söka 
oss något i Sundsvall men vi tyckte utbudet 
var för litet så vi bestämde oss för att flytta 
till fritidshuset i Klärke, åtminstone tillfälligt, 
berättar Håkan.
 – Att det blev Klärke är ju inte så konstigt då 
både jag och min hustru Inger är födda och 
uppvuxna i Liden. Min mamma härstammar 
från Järkvissle och hon tillhörde släkten Lid-
gren, säger han vidare.
 – En släkt som enligt min morbror, som släkt-
forskade, har anor i bygden sedan 1600-talet. 
På pappas sida kom de hit som svedjefinnar 
så sammantaget har jag många släktingar 
i torpen och stugorna runt om i skogarna, 
fortsätter Håkan Backlund.
– Och farmor kom till Oxsjö från Dalarna 
som barnflicka åt en av sina bröder.

Skogsskolan
Håkan är född i Skogsskolan i Sillre vars 
verksamhet flyttade till Bispgården i slutet av 
1800-talet.
- Det var så att farfar hade byggt ett hus i Sill-
re men det brann ner till grunden, och 1935 
köpte han  den gamla skogsskolan och när 
min pappa och mamma blev ett par bosatte 
de sig också på skogsskolan. Men då jag var 
tolv år byggde pappa ett nytt hus åt oss.

Skola
Håkan Backlund gick i Sillre skola i tre år 
och sedan fyra år i Järkvissle. Pappan, som 
hade åkeri, ville inte att Håkan skulle ge sig 
in i den branschen så det fick bli yrkesskola 
i Ljungaverk istället där han utbildade sig till 
reparatör.

Inte polis
– Jag ville bli polis på den tiden, det var ju 
många som valde det yrket men efter folk-
högskolan ryckte jag in i det militära där jag 
jobbade med sjuktransporter, och efter muck 
blev det ett år som reparatör på Stockviksver-
ken, säger Håkan.
– Så efter det året fick det bli Sundsvalls 
tekniska fackskola där jag läste maskinteknik 
och blev färdig 1977.

Åren i Stockholm
Efter utbildningen vid Sundsvalls tekniska 
fackskola fick Håkan jobb vid Svenska kom-
munförbundets organisationsavdelning i 
Stockholm, det som nu är Sveriges kommu-
ner och landsting. Där arbetade han inled-

Håkan Backlund.
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Anders Högström och Eva-Rut Lindberg

ningsvis som arbetsstudieingenjör i Statens 
städningsutredning. Arbetet förändrades se-
nare till organisationsutredningar, utbildning 
och genomförande ute i landets kommuner. 
- Arbetet var mycket intressant men krävde 
många hotellnätter och långa resor.

Försörjningschef
I februari 1977 flyttade Håkan med familj till 
Sollefteå där han började arbeta som ansvarig 
för försörjningsfrågorna vid sjukhuset. I arbe-
tet ingick även ansvaret för säkerhetsfrågor vil-
ket medförde många kontakter med polis och 
räddningstjänst. Under 1980-talet genom-
fördes en omfattande om- och tillbyggnad av 
sjukhuset vilket medförde att arbetet inrik-
tade sig på stor medverkan i byggprocessen. 
När Landstingsfastigheter bildades 1992 fick 
Håkan erbjudandet att bli fastighetschef för 
Landstingets fastigheter i Sollefteå och Kram-
fors. Intern hyressättning av lokaler infördes 
vilket medförda att alla verksamheter blev 
hyresgäster som fick betala hyra till Lands-
tingsfastigheter. I arbetet ingick även ansvar 
för in- och uthyrning av lokaler. Landstinget 
är också hyresgäst hos privata fastighetsägare 
för vårdcentraler och tandvård. När det gäller 
uthyrning av lokaler är det ofta kommuner 
och apotek som är hyresgäster.

Att vara säkerhetschef vid sjukhuset var också 
en mycket intressant och lärorik upplevelse. 
Bombhot, inbrott i medicinskåp, mordhotad 
personal, en patient som hoppade ut genom 
en vädringslucka och föll 8 meter, bränder, 
skadegörelse och stölder…  

Konst
– Under min tid på sjukhuset i Sollefteå fick 
jag möjlighet att odla mitt konstintresse och 
var sjukhusets konstförenings ordförande un-
der sju år, berättar Håkan. – Så mitt konstin-
tresse är stort.
– Och så har jag gått på kurs i oljemålning 
också, säger Håkan och skrattar.

– Sedan har det blivit mycket föreningsliv, 
fortsätter han. Bland annat juniorhandels-
kammaren, Odd Fellow, Rotary och Lions. 
Och så matlagningskurs.
– Sedan Börs-SM, älgjakt, fjällvandringar och 
så släktforskning.
– Också så, inte minst, att umgås med barn-
barnen förstås,  avslutar Håkan Backlund.

Dessutom skriver Håkan Backlund i Liden-
tidningen så han är en mycket aktiv person!

Vill du prenumerera på
Lidentidningen? 

Sätt då in årskostnaden 200 kr på 
plusgiro 195 35 99-6. Uppge namn och 

adress så kommer tidningen
med posten.

 
Sillre och Järkvissle skola 
1950 – 1957

Torps yrkesskola till reparatör 
1959 – 1961

Ålsta folkhögskola i Fränsta 
1961 – 1963

Värnplikt inom sjukvårdstransporter i Sollefteå 
1963 – 1964

Maskinteknisk linje vid Sundsvalls Tekniska 
fackskola, 1965 – 1967

Svenska kommunförbundets organisations-
avdelning i Stockholm, 1967 – 1977

Försörjningschef vid Sollefteå sjukhus 
1977 – 1988 och 1989 – 1991

MA-chef vid landstingets kansli i Härnösand 
1988 – 1989

Fastighetschef för landstingets fastigheter i 
Kramfors och Sollefteå, 1992 – 2001

Chef för förvaltningsenheten inom Lands-
tingsfastigheter för hela Västernorrland,  
2002 – 2008
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Jag kom ner till ån och får syn på en avgrän-
sad vattensamling som troligen om några 
veckor skulle vara uttorkad. Vattensamlingen 
var i storlek som tre pingisbord och ca 50 
cm djup. Vad fick jag syn på 
i vattensamlingen? Jo, fyra 
stora regnbågar som var in-
stängda och otroligt hung-
riga. Jag laddade kroken. Tyst och 
försynt drog jag bara maskkroken 
över vattenytan. Vips högg den första fisken, 
en regnbåge och den var på nästan kilot! Jag 
fiskade upp alla och mitt fiske var avslutat 
tidigare än vad jag hade beräknat. En riktig 
middag med fyra rejäla matfiskar.

Jag vandrade upp till vägen lite tyst för jag 
hörde en bil som stannade uppe på lands-

Denna händelse var en försommarafton i Hällsjöån. Ån rinner från Skälsjön ner 
till Oxsjön, genom Hällsjön m m. En å som det alltid har funnits fisk i och som det 
flottades timmer i via flottningsrännor. Där rännorna gick hade det kvarlämnats en 
del gropar, byggrester och stendammar som vid lågvatten bildade små vattengölar 
när vårvattnet hade försvunnit. Historien hände mig i mopedåldern, och i avsaknad 
av fiskekort hade jag gömt min moped vid den s.k. Stödehöljan. Jag hade mitt 
bambuspö, mask och krok. Mer avancerad fiskeutrustning var det inte frågan om 
på den tiden.

SOMMARAFTON I HÄLLSJÖÅN

vägen. Det var Järkvisslepojkan’, Lindstein, 
Lindqvist och Rudin. Jag kom upp på lands-
vägen och genast hörde jag Lindqvist fundera 
om det nappade.

”Ja”, sa jag, ”det har varit så 
där...” sa jag lite karskt. ”Har 

varit nere en stund och tagit 
lite matfisk”. ”Få se” sa Lindstein. 
Jag öppnade fiskeväskan och fick ett 

rungande ”Oh f..n, finns det så stor fisk i 
ån?”. ”Ja, om man kommer i tid och är på 
rätt ställe så kan man ha tur” sa jag. Satte mig 
sedan på moppen och tänkte herre jä…lar vil-
ken fiskare jag är. Har tagit fyra stora uthung-
rade regnbågar, som om jag väntat nå’n vecka 
hade kunnat ta med händerna! 

Anders Backlund
Frösön/Dacke

F d Posthuset Liden

070-310 55 12

P L B Bygg AB
Kontakta oss för 

information om lediga 
lägenhet eller lokaler

Regnbåge
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I samarbete med

SOMMAREN 2017 

Servering av våfflor och kaffe kl 11.00-16.00 hela juli.

Följ oss på forshbf.se och facebook.com/ForsHbf.

FORS
HEMBYGDSFÖREN ING
FORS
HEMBYGDSFÖREN ING

MIDSOMMARFIRANDE - Fredag 23 juni kl 13.00
Traditionellt midsommarfirande. Kl 13.00 reser vi midsommarstången. Sedan följer dans, ringlekar 
och underhållning av 3badurerna. Trollkarlen Zethino trollar och knyter ballongfigurer. Kams, korv, 

kaffe och lotter finns till försäljning och smedjan är öppen

MUSIKKVÄLL - Onsdag 5 juli kl 19.00
GubBand. Entré: 80 kr. Fika: 40 kr.

FORSDAGEN - Torsdag 13 juli kl 11.00 - 16.00
Caféet är öppet 11-16  och kams serveras 12-15. Trollkarlen Zethino trollar för barnen kl 13-14. 

Försäljning av kams, stut, fika och lotter. Forsgillets spelmän och Helene Forss spelar under dagen. 
Bagarstugan och smedjan har öppet. Skolmuseet invigs i nya lokaler på hembygdsgården.

DANS PÅ GERÅLUND - Torsdag 13 juli kl 21.00-01.00
Kom och dansa till Martinez. Försäljning av fika och korv. Tombola och pilkastning. Entré: 180 kr

MUSIKKVÄLL - Onsdag 26 juli kl 19.00
Åke Edvardsson. Entré: 80 kr. Fika: 40 kr.

HEMBYGDSGÅRDENS DAG - Söndag 6 augusti
Vi startar firandet av hembygdsgårdens dag efter mässan i Fors kyrka med bland annat husförhör 

från förr och underhållning av Lindqvistarna. Vi serverar inkokt lax med skarpsås och potatis. Caféet, 
bagarstugan och smedjan är öppen och kulturpremium delas ut. 

Välkomna! 
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HELIKOPTERTOPPNING
NY METOD FÖR UNDERHÅLL AV LEDNINGSGATOR

E.ON Elnät testade våren 2016 en ny metod för underhåll av ledningsgator (för två 
regionledningar för eldistribution på 130 kV), på en delsträcka mellan Hammarfor-
sen och Långliden. Metoden gick ut på att trädtoppar kapades från helikopter, vilket 
minskade ingreppet i skogen (jämfört med traditionell avverkning). Efter testet kom-
mer en utvärdering att göras. 

Den nämnda sträckan skogbesiktades, och 
farliga kantträd på 8 års sikt observerades. 
Samtidigt positionerades varje träd med GPS 
och en toppningslängd registrerades. Av trä-
den som observerats ligger ett urval av träd, 
som är farliga på ca 5 års sikt, till grund för 
toppningen. Trädtopparna kapas i medeltal 
cirka 2,4 meter med hjälp av en specialut-
vecklad helikopterburen toppsåg. Fördelarna 
är förutom färre markskador, att inte några 
träd behöver fällas, att de toppade träden kan 
ingå i beståndet och tas ut vid normal gallring 
eller slutavverkning. Ledningsgatan blir min-
dre känslig för stormar. Ersättning kommer 
att betalas ut för de toppade träden.

Tack till Mats Jonsson, Sundsvall/Långliden, 
för bild och underlagsmaterial till artikeln.

Arne Johansson
Järkvissle

Notis
Grön skog med trygghet skapas vid 
Lidens skola.
I skogen vid Lidens skola arbetar skogs-
maskiner med att skapa en byaskog där en 
så kallad skolskog ingår. Det är Sundsvalls 
kommun som inom dess landsbygdspro-
gram, tillsammans med Skogsstyrelsen star-
tat projektet där Lidens skola varit först på 
tur.
Meningen är att det skall resultera i en grön 
skog med närhet till staden, (Liden! Red. 
anm.) för att skapa trygghet och närvaro 
samt locka till vistelse i naturen.

Stor AUKTION Sunnansjö 156
Söndag 30/7 11.00 visn 10.00

Gå in på vår hemsida för mer info
samt bilder på auktionsgodset.
Även traktor Valmet 405 med

tillbehör erbjudes till försäljning.

Eu Bengt’s Sterbhus Auktioner HB
 070 7402216 www.sterbhus.com

Helikoptertoppning, med horisontella 
sågklingor, i närheten av kraftledningar.

 Foto: Mats Jonsson.
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SOMMARDANS
med

Midsommarafton
23 juni

Åsens dansbana  
Liden

kl 21.00 - 02.00

Nästa dans till 
”ELOGE” 12 augusti

Arr.
LSKF, ILSK, HSK

Midsommarafton kl 14.00
Hembygdsföreningens 

midsommarfirande.
Lidens gamla kyrka

Hembygdsdag
23 juli kl 12.00

Vättaberget
Underhållning med Tord Sölvesson

”Spelglädje med humor!”

Restaurang   -   Hotell   -   Konferens   -   Catering   -   Fester   -   Pub   -   Gym   -   Bastu

0696-10780 

www.hotellhammarstrand.se
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Marta Nylander är född i Ljustorp och vid 
22 års ålder flyttar hon till Sillre där hon bör-
jar arbeta som piga hos familjen Sillerström. 
Marta bor i en äldre byggnad som kallas ”Ny-
gård” i närheten av arbetsplatsen. Hon kom-
mer att föda fyra barn under början av 1900- 
talet. Siri 1900, Sigfrid 1903, Selma 1905 och 
Signe 1907. Marta tar ett stort ansvar för bar-
nen under deras tidiga uppväxt. Familjen bor 
kvar i Sillre by fram till slutet av 1910 talet då 
de flyttar bl.a. till Dacke by.

Märta Åström är född i Sillre och hon gifter 
sig 1895 med Nils Åström från Järkvissle. 
Dottern Gunda sitter i hennes knä och famil-
jen kommer även att få en son under hösten 
1898 som döptes till Gunnar. Under somma-
ren 1900 avlider maken Nils vid 34 års ålder, 
Märta blir änka endast 28 år gammal med 
barnen Gunda 4 år och Gunnar 1,5 år.  1903 
blir Märta ägare till en egen fastighet i Sillre 
by, granne med sin mamma och pappa, och 
hon bygger ett nytt hus som blir klart 1907. 
Märta kommer att bli Postmästare och med 
hjälp av sonen Gunnar och barnbarnet Ines 

SÖNDAGSKAFFE HEMMA HOS FAMILJEN 
JOHAN SILLERSTRÖM I SILLRE BY

Marta Nylander är anställd som piga hos Bonden och Handelsmannen Johan Sil-
lerström. Här sitter hon vid pianot och pratar med sin kollega. Familjen Nils och 
Märta Åström är på besök, kaffe och kakor är framdukade inför kommande kaffetår.

Marta Nylander, okänd piga, Märta Åström med lilla Gunda i knäet, Johan Sillerström och 
hustrun Katarina Margareta samt Nils Åström alla boende i Sillre by.
Foto från c:a 1898 .
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kommer familjen att driva poststationen i 
Sillre by fram tills den lades ner under slutet 
av 1960-talet. Dottern Gunda kommer att 
gifta sig med Fridolf, som är son till familjen 
Johan Sillerström, som de besöker den här 
dagen. 

Håkan Backlund
Klärke

Jag vill tacka Märta Backlund i Östflygge 
för att jag fått låna det intressanta fotot ifrån 
slutet av 1800 talet. Det är hennes mormor 
som sitter vid pianot.

Dags för Lögdö  
cross country!

Välkommen!

Kom och spring Lögdö cross 
country  – ett terränglopp för alla 
den 22 juli.

Loppet äger rum i Rigåsens natur- 
reservat, 2 mil norr om Ljustorp, med 
start kl 11:00. 

Distans: 5 eller 10 km.  
Det finns fika att köpa på plats.

Anmälan: 
Senast 16 juli via www.logdowild.se  
där du även kan läsa mer om loppet.

Efteranmälan på plats senast kl 10:30.
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Tel 0692 - 100 26

Öppettider
Må - Fr  10 - 19
Lö  10 - 16
Sö 12 - 16

Vi är ombud för

Nu har vi även

Lammkött från Hälla Gård, Åsen

Ljustorpstomater och gurka 
från Tomat-Ås, Ljustorp

LIDENLIDEN
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Samverkan med Häreborg
Kyrkan köpte andelar i Häreborgs Byggnads-
förening, eftersom tanken var att Sockenstu-
gan skulle rivas när Häreborg stod färdigt. 
Kyrkan använde till en början lokaler i Hä-
reborg men samnyttjandet fungerade inte till 
fullo. Efter diverse överläggningar blev det så 
att Indals församling förvärvade Sockenstu-
gan för en mindre penning. Församlingen 
gjorde sedan en helrenovering av Sockenstu-
gan. Hallen och skolsalen byggdes om till kök 
och förråd. En handikapptoalett installerades. 
Trappan till övervåningen flyttades.  

Kyrkstallarna och häktet
I den röda längan vid Sockenstugan, där 
kyrkvaktmästarens expedition nu är inrymd, 
fanns kyrkstallarna, där man band sina hästar 
medan man deltog i gudstjänsten. Man kan i 

dag se märken i golvet efter spiltorna. I den 
röda längan var också häktet. De som fick 
sitta i häktet hade vanligen inte begått några 
grövre brott. Vanligt var att man åkte fast för 
stölder av mat, som kött, potatis och spann-
mål. Verksamheten flyttades sedan till dåva-
rande polishuset som ligger på Indalsvägen 
vid dagis, men häktet finns kvar att beskåda 
för intresserade. I längan på tomten finns idag 
också ett kyrkans arkiv, fyllt med gamla hand-
lingar. Dessa flyttades över från ett fuktigt 
förråd i kyrktornet och även en del från pas-
torsexpeditionen (då inrymd i prästgården) 
när prästgården såldes. Indals Brandkår hade 
en tid garage i ovannämnda länga. Bakom 
Sockenstugan, ner mot Kvarnån, finns jord-
källaren kvar ännu idag.

Skolverksamhet
Klasserna 1-2, småskolan, gick i Sockenstu-
gan. Huset kallades också ”skolhuset”. Klass-
rummet var rummet bredvid det nuvarande 
köket, det rum där kopiatorn och värmepan-
nan nu står och det lilla rum där städförrådet 
är inrymt. Ytterkläderna hängdes av i det rum 
som kallades avklädningsrummet, det som se-
nare gjordes om till kök. I samband med att 
Stige skola byggdes så tog det eld i bygget, så 
de kunde inte börja i skolan där utan fick ha 
träslöjd i grönskolan och klass 6 fick hålla till 
i Sockenstugan. På 1960-talet var det biblio-
tek i Sockenstugans lilla sal. Det var Johannes 
Berglund som var bibliotekarie. De flesta av 
böckerna var från Logens boksamling. Logen 
höll till i ett av husen i Kvarndalen i ett rum 
på övervåningen.

INDALS SOCKENSTUGA
Den första Sockenstugan i Indals socken stod på samma tomt som den nuvarande 
och var liten som en bagarstuga. Den ersattes av den nuvarande byggnaden som 
stod färdig 1912. Den ägdes av Indals landskommun. I stora salen hölls, tills dess 
att Häreborg byggdes 1970, kommunens sammanträden. På övervåningen låg en 
hyreslägenhet, där flera av kyrkvaktmästarna, men även andra familjer, bott under 
åren. Begravningskaffe hölls dock hos Ida Nordin i Kävsta. 

Lisa Jonsdotter (1832-95) av finsk börd står 
utanför den första Sockenstugan i Indal. 
Den nuvarande Sockenstugan är byggd på 
samma plats.



17Lidentidningen 2017-2

Bingo och postorder
På 1960-talet hade MHF (Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund) ungdomsverksamhet 
i Röda skolan (vid Stigevägen). Det var många 
barn och ungdomar i alla åldrar som deltog, 
från 6 till 25 år, både flickor och pojkar. Man 
kunde söka bidrag hos kommunen, men det 
räckte inte till allt som behövdes. Ändå var 
allt arbete ideellt. För att kunna täcka kost-
naderna för värme, underhåll och skötsel 
av byggnaden började man anordna bingo i 
Sockenstugan. Bingo var ett mycket populärt 
nöje när det kom, så det var alltid mycket folk 
på bingoaftnarna. Det var en god inkomstkäl-
la för ungdomsverksamheten i Röda skolan.

I Sockenstugan fanns under några år på 
1970-talet en postorderfirma, Märtas ateljé. 
De som ägde den hette Elsy och Hjalmar 

Ett äldre foto av den nuvarande Sockenstugan i Indal (byggd 1912). Indals kyrka (byggd 
1763) till vänster. Till höger skymtar längan med kyrkstallar, häkte m.m.

Bild: Bibliotekarien Johannes Berglund 
i Indals Sockenstuga med Logens 
boksamlingar.
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FILMDAGAR PÅ
STIGE SKOLA

I januari månad hade vi i åk 2-6 på 
Stige skola ett samarbete med Film 
Västernorrland.
Vi fick lära oss om film ex. vad menas med 
total närbild, halvbild, hur en filmkamera 
fungerar m.m. Vi gjorde filmer som hand-
lade om ex. rätt och fel, snatterier, spök-
hus, häxprocessen och mordet på Gustav 
III.
Vi i femman gjorde två filmer om häx-
processen. Vi skrev manus själva och fil-
merna är baserade på en sann berättelse 
som skedde i slutet av 1600-talet i Lill-
härdal i Härjedalen. Det handlar om Stor-
Märit Jonsdotter som blir oskyldigt dömd 
för att vara häxa.
Vi spelade in filmerna på skolan, skolgår-
den och hembygdsgården i Indal.
Det var jätteroliga dagar och vi vill tacka 
för att vi fick vara på hembygdsgården och 
spela in. 

Stige skola klass 5 / Alva Eriksson,
André Sundin och Gustav Ragnestedt

Notis
Trollkrubbets restaurang på Lidens 
skola levererar mat till äldreboende
Prisvinnaren restaurang Trollkrubbet kom-
mer i framtiden att leverera mat till äldre-
boendena Solgården i Indal och Rutsgården 
i Liden. Det innebär att maten kommer att 
bli närproducerad och ökar på antalet por-
tioner med 150 per dag. En miljon kr kom-
mer i och med detta att läggas på att rusta 
upp köket på Lidens skola.

Nikanor Olofsson. De sålde garner och lite 
handarbeten. Kunder fick de genom att an-
nonsera i tidningar som Land och Kvällsstun-
den. De höll till med verksamheten i stora 
salen och bodde på övervåningen. De flyttade 
sedan med sin verksamhet till Bjällsta. 

Vid tider då det varit aktuellt har Sockenstu-
gan även använts till vallokal och vaccina-
tionslokal. Kristidsnämnden delade ut ranso-
neringskuponger i Sockenstugan.

Dagens verksamhet
I dag används Sockenstugan för kyrkans olika 
verksamheter: församlingsaftnar, dagträffar, 
körens repetitioner, sammanträden m.m. 
Kyrkan hyr också ut lokalen för samling i 

samband med kyrkliga handlingar som be-
gravningar, dop och bröllop. Övervåningen 
används till kyrkans barnverksamhet: Öppet 
kyrkis och Kompis.

Barbro Eckmühl, Indal

Tack till många Indalsbor som bidragit med 
underlag till artikeln. Samtliga foton är hämtade 
ur Anders Nylanders bildsamlingar.

• Grävning för grunder
• Vatten och avlopp
• Dränering
• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar
• Matjordsförsäljning

Niclas 073-044 79 42
Lasse 070-647 15 07

Husåsvägen 14Husåsvägen 14

Helena 070-610 64 37Helena 070-610 64 37

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården, Indal och Kälarne
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• Grävning för grunder
• Vatten och avlopp
• Dränering
• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar
• Matjordsförsäljning

Niclas 073-044 79 42
Lasse 070-647 15 07
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NCM i samarbete med SVEVIA

Vi vänder oss till dig som är i behov utav 
ballastmaterial tillupprustning av grusvägar, 

garageinfarter utfyllnadsmaterial, med mera ...
 

Kontakta NCM angående leverans och pris:

Mats Norberg:  070 - 534 00 04
Andreas Norberg: 073 - 036 74 75

Ballastmaterial
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
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www.scaskog.com

Har du granbarkborrar  
i din skog?
Nu är det dags att kontrollera din fastighet. Vi hjälper dig gärna att bedöma 
om du har angripen skog och vad som behöver göras.

Hör av dig till oss så hittar vi den bästa lösningen för dig och din skog. Du är alltid 
välkommen in på vårt kontor på Husåsvägen 7-9 i Liden eller till vårt röda kontor  
vid Tunadals sågverk i Sundsvall.

Sandra Westin
tel 060-19 34 89
sandra.westin@sca.com

Mikael Kullström
tel 060-19 34 83
mikael.kullstrom@sca.com
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välkommen in på vårt kontor på Husåsvägen 7-9 i Liden eller till vårt röda kontor  
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Sandra Westin
tel 060-19 34 89
sandra.westin@sca.com

Mikael Kullström
tel 060-19 34 83
mikael.kullstrom@sca.com
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Född den 10 sep-
tember år 1859 
när familjen fort-
farande bodde i 
Håsjö, Jämtland. 
Men de flyttade till 
Fors och Västerå-
sen innan de slog 
sig ner vid nybyg-
get Kämpensborg. 
Mitt i vilda sko-
gen. Konstnärligt 
lagd var Janne lik-

som sin far, som utgav en egen diktsamling 
”Skogsfågeln” på eget förlag år 1874, till pri-
set av En half krona. Janne var spelman och 
trakterade fiol såväl som dragspel och tramp-
orgel. När kungen Oscar II år 1884 kom med 
extratåg och invigde järnvägen som passerade 
Ragunda stod Janne på perrongen och spe-
lade för majestätet. Två år tidigare hade han 
gift sig med Indalsflickan Märta Larsson från 
Bjällsta. Janne var under sin levnad förutom 
spelman även bonde, murare, skomakare och 
snickare. Mångkunnig med andra ord! 

Emigrerade till USA
År 1888 emigrerade Janne och Märta med de 
två barnen Oskar och Karl till Amerika, till 
svenskstaten framför alla andra, Minnesota. 
Ett tredje barn föddes under båtresan över 
Atlanten till den nya kontinenten. Flickan 
fick naturligtvis bl.a. namnet Atlanta! Väl 
framme föddes ytterligare fem barn – och 38 
barnbarn! De röjde upp en egen gård från ris 
och rot i Grass Lake. Janne blev nybyggare 
som sin far Olle, som uppodlade vid Käm-

pensborg i Jämtland. Familjen Nordenstrom 
bosatte sig sedermera i den välbekanta ameri-
kanska staden Mora. 

Spelmannen 
Det finns endast en låt, en vals, som Janne 
lämnade efter sig i Sverige. Det är ”Kämp-
Olle-Jannes vals” som upptecknades c:a 40 år 
efter hans emigration, av spelmannen Arvid 
Brännlund i östra Jämtland. Den återfinns i 
standardverket Svenska Låtar. Janne var en 
mycket efterfrågad och skicklig spelman vid 
danstillställningar i vår bygd. ”Han fick sånt 
liv i musiken” sade man. 

Och efterfrågad blev han sannerligen också 
i det nya landet. När den blivande kungen, 
kronprinsen, Gustav VI Adolf besökte Ame-
rika i juni 1929 blev Janne kallad att spela för 
den höge gästen. I en tidningsnotis som jag 
har funderar Janne inför evenemanget,  vad 
han ska spela för den kunglige: Endera gam-
mal svensk musik eller några väl kända ame-
rikanska stycken?

Fiol för USA:s president
Men inte räckte det med att spela för kron-
prinsen! Han fick även spela på sin fiol vid 
ett tillfälle för den amerikanske presidenten 
Grover Cleveland (1837-1908). Cleveland 
var president två gånger. Första gången 1885-
1889 och andra gången 1893-1897. Han 
porträtterades år 1899 av ingen mindre än 
Anders Zorn. 

Men vad gör en svensk spelman som emigre-
rar till ett nytt land med en befolkning som 

KÄMP-OLLE-JANNE
– Let me introduce Mr John Nordenstrom!

Kanske ekade det så här i högtalarna den dagen år 1928 i bilstaden Detroit, USA?
I Amerika hette han alltså John Nordenstrom. I kyrkböckerna i Sverige skrivs han 
som Johan Olof Theodor Nordenström, men allmänt gick han här hemma under 
namnet, ”Kämp-Olle-Janne”, för ”Kämp-Olle”, Olof Nordenström, var hans far. 

Kämp-Olle-Janne, alias 
John Nordenstrom, i 
speltagen med sin fiol.
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kommer ifrån många av Europas länder? Jo, 
han måste bredda sin repertoar naturligtvis! 
Och det gjorde Nordenstrom. Från ett blad 
som jag fått från hans släkt i Amerika fram-
går hans mycket internationella, nya reper-
toar! Där kallas han Champion Northwest 
Fiddler (Mästerfiolspelaren från Nordväst) 
och han spelar enligt hans programblad, 
bl.a.: Marsch från Amerikanska inbördeskri-
get (1861-1865), Näckens polska, Tysk vals, 
Polka från Polen, Spansk schottis o.s.v. Och 
många låtar spelade han i vad som idag kallas 
Bluegrass stil.

Första pris av bilkungen 
Henry Ford

Janne spelade nog inte i stora konserthus eller 
på operascener utan för ”de breda massorna” i 

enklare lokaler. Men att han var välkänd och 
ofta anlitad det visar det reklamblad han låtit 
trycka. Höjdpunkten i hans karriär det var 
nog den spelmanstävlan han deltog i Detroit 
år 1928 och som jag hänvisade till i början av 
artikeln. Det var Bilkungen Henry Ford som 
arrangerade tävlingen för ”oldtime fiddlers” 
och som gav reklam åt hans bilar. Till saken 
hör att Ford vurmade nostalgiskt för gamla 
tiders bruk och seder ifrån pionjärtiden un-
der 1800-talet. Och musik hörde naturligtvis 
till. Nittiofyra spelmän från olika hörn av 
Amerika deltog i den stort anlagda tävlingen. 
Nittio tre stycken - och så John Nordenst-
rom! Vem tror ni vann? Jag bara frågar. John 
Nordenstrom alias ”Kämp-Olle-Janne” stod 
som slutsegrare, och det har sagts att han fick 
motta priset ur bilkungen Henry Fords hand. 
Janne, den nästan 70-årige fiolspelmannen 
ifrån de stora skogarna i Östjämtland... 

Sören Nilsson, Bispgården

Utför
Husmålning, snickeri- 

arbeten altanbyggen m m 
och trädgårdstjänster

Vi fixar rot/rut
Vi köper in dödsbon, flyttbon 

samt även hela fastigheter med 
eller utan innehåll
Tel: 070 - 214 49 52

www.tessanisillre.se
facebook / Tessan i Sillre

John Nordenstrom fick spela för den ame-
rikanske presidenten Grover Cleveland. 
Porträttmålning 1899 utförd av Anders 
Zorn.(Wikimedia common)
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Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52

CAFÉ VÄTTABERGET
öppet

10 juni - 20 augusti
12.00 - 18.00

Måndagar stängt
Midsommarafton stängt

070-279 33 11, 0692 
- 10200

Välkommen
önskar

Anna-Lena och Matts

 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Lidenvägen 118, 070-3439750, par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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www.lvn.se	
	

	

	

Vi	har	öppet	som	vanligt	under	sommaren	
Kl.	08:00-16:30	(lunch	12:00-13:00)	

Rådgivning/tidsbeställning	Tfn:	0692-439	20	
	

Indals	distriktssköterskemottagning	har	stängt		
fr.o.m	den	22/6,	öppnar	åter	mån	21/8.	
För	rådgivning	kvällar	och	helgdagar	ring	
	1177	Vårdguiden	eller	www.1177.se	

	
Trevlig	sommar!	

	

	
	
	

Hälsocentralen	Liden	

Vill du fynda någonting nytt eller 
sälja sådant som du inte längre 

har plats för därhemma? 
Det kan du göra lör dagen den 

15 juli kl 10.00 – 15.00.

Fem föreningar anordnar fem 
gränslösa loppisar på båda 
sidor om länsgränsen, från 

Sönner åsen i norr till Järkvissle 
i söder! 

Vill du hyra bord? 
Vänd dig då till kontak personen 

för respektive by.

Loppisrunda 2017Loppisrunda 2017
Sönneråsen
Kristina Dahlin: 070-660 60 97

Utanede
Lillian Hammarström: 
070-244 23 57

Boda
Cina Eriksson: 070-347 29 56

Västanå
Lillian Ulander: 070-690 93 95

Järkvissle
Anna Jerrefalk: 076-830 11 16

... och det finns något att äta och dricka i alla byar!
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Roberts far, som var torpare i Kväcklingen i 
Holm, dog samma år som Robert föddes och 
modern blev vid 36 års ålder ensam med sex 
barn. Modern gifte om sig 1891 och fick med 
sin nye make två döttrar och två söner (sö-
nerna avled i unga år).

Robert och makan Hilda Jonsson (född 1887 
i Järkvissle) gifte sig 1913. Fyra barn föddes 
innan katastrofen. Hemmet i Kväcklingen 
brann ned till grunden den 22 december 
1919. Förutom bostaden förlorades nästan all 
egendom och alla kläder. Försäkringsskydd 
var det si och så med vid denna tid. Istället 
gjordes en omfattande insamling i bygden 

som efter fyra insamlingslistor uppgick till 
1  374:75 kronor. Året efter branden kunde 
familjen bl.a. inköpa en ko. Familjen flyttade 
till Åsen i Liden. Torpet på ”sörsida” Indalsäl-
ven i Järkvissle blev nästa hem ända fram till 
1930-talet. Familjen hade nu utökats med tre 
barn. Efter en mellanlandning i Västanå gick 
så sista flyttlasset 1947 till Mon i Järkvissle.

Som om inte livet var hårt nog, så drabbades 
Robert av en allvarlig sjukdom på 1940-talet. 
Giftstruma. Han blev den förste att opereras 
på Sundsvalls lasarett för denna sjukdom.

PS. Det är idag okänt hur det gick för jägar-
na under älgjakten för nästan 53 år sedan 
(1964). DS.

REDO FÖR ÄLGJAKTEN 1964
Robert Sundholm (1887-1971), bonde på Mon i Järkvissle i Liden, var med sitt va-
pen, en Remington enkelladdare, klar att varje år gå ut på sitt älgpass i början av 
september. Älgjakten var för många årets höjdpunkt. Kanske så även idag?

Text & bild
Arne Johansson

Järkvissle

Lars Gustavsson

Robert Sundholm, 77 år, med älgbös-
san Remington i september 1964.
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Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.00

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Järkvissle EkoköttJärkvissle 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

070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se
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Där finns Dagens Lunch för 85:- kronor, med 
två rätter att välja på varje vardag. Härutöver 
finns hamburgare, milkshake, glass kaffebröd, 
ja vad som hör ett café till. Vissa kvällar går 
det även att se fotbollsmatcher eller ishockey 
dito. Lidenborna Irene och Jason Gaunt pre-
miäröppnade torsdagen den 17 december 
2015 i lokaler där före detta Försäkrings-
kassan, Norrskog med flera huserat. Just nu 
pågår en ombyggnad av lokalen med avsikt 
att expandera in i utrymmet för Lidenfoten. 
Den verksamheten flyttar ytterligare ett steg 
vidare in i tidigare kioskens tomma lokaler. 
Dessutom skall en uteveranda komplettera 
serveringen.

Irene Gaunt (född Nyman), 37 år, är upp-
vuxen på Alnön. London efter gymnasiet. 
Olika pubar. Reseförsäljare. Supportassistent 
för vuxna med autism. Egenföretagare som 

Det finns numera endast ett reguljärt matställe för allmänheten i Liden – MORMOR 
ÅSAs CAFÉ – på Husåsvägen 14. 

MORMOR ÅSAS CAFÉ EXPANDERAR

dagmamma, med mera. Mötte kärleken på en 
pub där den blivande maken Jason var chef. 
Jason Gaunt, 42 år, är uppvuxen i Finchley 
i London. Pubbranschen vid 23 års ålder. 
Chef på olika pubar/restauranger till 2007. 
Till 2015 chef för Ladbrokes Betting Shop. 
Tre Englandsfödda barn, 14, 10 och 6 år, som 
nu talar svenska. Flytten till Sverige i februari 
2015 blev omedelbart nödvändig på grund 
av Irenes mammas hälsotillstånd. Tillfälliga 
bostäder i bl.a. Liden och arbetet med serve-
ringen på Vättaberget under sommaren 2015 
engagerade hela familjen.

Restaurangens/Caféets namn är tillägnat Ire-
nes mor Åsa Nyman, för att hedra en person 
som haft stor betydelse i dotterns och barn-
barnens liv.

Text och foto
Arne Johansson

Järkvissle

Notis
Bästa Matglädjeskola 2017!

I Arlas stora tävling ”Bästa Matglädjeskola” har 
skolan i Lidens restaurang Trollkrubbet vunnit 
första pris. Det är kocken Glen Vidén som till-
sammans med sin kollega Ulrica Lindvall lyckats 
imponera på Arlas jury så mycket att de tog hem 
klassen.

Juryns motivering: "Genom innovationskraft och 
samarbete har restaurangen formats till skolans 
varmt välkomnande hjärta. Skollunchen här är 
tydligt kopplad till samhället, samtidigt som indivi-
den är i fokus i arbetet med att förebygga mobbning 
och ohälsa. På tallrikarna varvas gamla mattradi-
tioner från trakten med nutida smakutmaningar."

Lidentidningens redaktion gratulerar och 
har haft möjlighet att provsmaka vid ett tidi-
gare nummers reportagetillfälle. Vi kan bara 
instämma!

Paret Gaunt som driver MORMOR ÅSAs 
CAFÉ. Expansionen sker bortöver i bilden.
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Skogsägare, 
sälj ditt virke till oss!
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Välkommen att kontakta oss!

Peter Zwahlen

Tel 0696-68 11 50

peter.zwahlen@ 

rundvirkeskog.se

Stefan Maina

Tel 0696-68 11 49

stefan.maina@ 

rundvirkeskog.se

www.rundvirkeskog.se

Vår industri i Kälarne, Octowood

förädlar ditt virke lokalt.

• Gallra din skog nu! Vi 

kvalitetsgallrar och förädlar  

din massaved till Octo-

stolpar.

• Funderar du på att avverka? 

Vi har stort behov av 

lednings-stolpar samt 

stamblock.

www.ncm-ss.se
070 - 534 00 04
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TRAVDOMARE FRÅN LIDEN
Börje Albertsson, 67 år, är mycket välkänd virkesköpare i skogskretsar inom Medel-
pad. Med ett skogligt förflutet under sin yrkesverksamma tid inom SCA, kom han att 
arbeta från det nyöppnade kontoret i Liden 2004. Den skogliga aktiviteten trappas nu 
ned successivt, men som för de flesta blivande pensionärer är almanackan fullbokad. 

Travsporten har alltid fascinerat Börje. Han såg 
sitt första travlopp redan som åttaåring 1958 
på Bergsåker. Hästintresset grundlades tidigt 
under uppväxten i Ljustorp. Börje sökte sig till 
travbanan och blev frivillig funktionär redan 
1984. Efter olika funktioner inom travet ingår 
han sedan decennier i Måldomarnämnden på 
Bergsåker. Hans domarinsats tas tillvara även 
på andra travbanor som t.ex. Dannero i Ånger-
manland. Domarrollen och den långa tid han 
varit verksam har gjort honom mycket välkänd 
i travkretsar i Medelpad med omnejd.  

Det är många som ser till att allting fungerar 
under en tävlingsdag på travbanan. Domare 
och tävlingsfunktionärer är de som ska se till 
att alla regler efterföljs av de aktiva. Varje täv-
lingsdag arbetar ett 15-tal personer som do-
mare och tävlingsfunktionärer. Måldomaren är 
högste chef under tävlingsdagen och beslutar 

bland annat om ordningsföljd i mål samt fast-
ställer hästarnas sluttider. Måldomarnämnden 
(där Börje Albertsson ingår)  är tillsammans 
med måldomaren tävlingsdagens högsta beslu-
tande organ, undantaget det som banveterinä-
ren har att avgöra. Måldomarnämnden hante-
rar också händelser utanför tävlingsdagen som 
berör tävlingsverksamheten. Det finns även 
Bandomare och Bandomarnämnd. Dessutom 
finns Huvudstarter, Provtagningskontrollant, 
Ekipagekontrollant och vid V75-tävlingar 
Riksdomaren, med flera funktionärer. Genom 
åren har kontrollen och uppmärksamheten 
skärpts inom travsporten, dels med tanke på 
att rätt häst vinner på ett just sätt. Men också 
beaktat de stora penningsummor ett lopp kan 
generera. Det handlar ofta om mångmiljon be-
lopp. Finns det något som kan väcka starkare 
känslor än pengar? Därför måste allt göras för 
att få en korrekt bedömning av travloppen. 

Travdomaren Börje Albertsson på sin arbetsplats i måldomartornet på Bergsåker. 
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Några årsfakta om Bergsåker 

• 54 tävlingsdagar
• 550 lopp
• 44 miljoner kronor delas ut i prispengar 
• 21 professionella travtränare har Bergs-

åker som hemmabana
• 80 000 besökare
• 70 miljoner kronor i omsättning  

(exklusive spel)
• 500 miljoner kronor i totoomsättning 

(inklusive spel)
• 4:e ”benet” i travsverige efter Solvalla, 

Åby och Jägersro

BERGSÅKERS TRAVBANA 
liten historik

Innan Bergsåkers travbana var färdigställd ar-
rangerades tävlingar på Sundsvallsfjärden. Isar-
na blev dock i sämre skick för varje år på grund 
av mildare vintrar. Även isbrytarna förstörde 
den is som fanns. Under några år gick tävling-
arna på Selångerssjön. Kostnaderna steg dock 
och samtidigt hade projekteringen påbörjats av 
en landbana i Bergsåker.

Den amerikanska börskraschen på Wall Street 
i New York inträffade 1929 med efterföljande 
världsdepression. Även Sverige påverkades. 
Finansmannen Ivar Kreuger avled 1932 och 
Kreugerkoncernens konkurs blev oundviklig. 
Många småsparare förlorade sina besparingar. 
Trots dessa samhällsekonomiska motgångar 
planerades överraskande en travbana i Bergs-
åker utanför Sundsvall. Travintresset har dock 
alltid varit stort i Mellansverige, vilket säkert 
bidrog till det positiva investeringsklimatet. 
Travovalen i Bergsåker har alltid legat där den 
ligger även om travbanan naturligtvis har ut-
vecklats under åren. 1950 kördes det första 
loppet med målkamera. 1959 blev det elljus 
på banan. Travbanan invigdes officiellt den 24 
juni 1932. Det är således 85 årsjubileum i år!

Text och bild
Arne Johansson

Järkvissle

Det är här Börje bidrar med sin arbetsinsats för 
att skapa rättvisa inom travsporten.

Huvudman för Bergsåkers travbana är den 
ideella organisationen Norrlands Travsällskap 
(grundat 1931). Travbanan drivs med 15 
heltidsanställda på kontor, travskola  och an-
läggning. Vid tävlingar arbetar ca 120 perso-
ner. Förutom travtävlingar arrangeras årligen 
även mässor, utställningar, marknader, och en 
mångfald andra evenemang på Bergsåker. Se-
dan 1996 har storloppet Sundsvall Open Trot, 
som arrangeras i slutet av augusti varje år (i år 
lördagen den 26 augusti), varit årets höjdpunkt 
med en prissumma på 1 miljon kronor. Numer 
är tävlingen det enskilt största återkommande 
idrottseventet i Norrland och ett av Europas 
största travarrangemang.

Travbanechefen Jens Berglund (t.vä.) 
och travdomaren Börje Albertsson framför 
Bergsåkers måldomartorn.

Bergsåkers travbana i begynnelsen. 
Foto: okänd.
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Att driva ett hållbart skogsbruk är också en lönsam 
investering. Efterfrågan och pris på PEFC-certifierat virke 
ökar stadigt, i takt med det växande miljöengagemanget hos 
företag och konsumenter. 

Vi kan hjälpa dig med certifieringen, utan kostnad, och även 
ge dig bättre betalt för virket. Samtidigt bidrar du till ett hållbart 
och lönsamt skogsbruk med frihet under ansvar.

Kontakta din skogsrådgivare eller besök norrskog.se  
så berättar vi mer om hur du både kan investera för framtiden 
och göra skillnad för miljön. För dig själv och nya generationer.

www.norrskog.se

Certifiera din skog  
för kommande  
småkottar

Dessutom 

får du extra 

premie på 

virket!

sy
re

.s
e 
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Nya medarbetare  
på Handelsbanken  
i  Liden 
Handelsbanken i Liden har fått förstärkning från oss på Handelsbanken 
i Timrå. Vi ser fram emot att lära känna alla kunder och hoppas att du 
ska trivas med oss. Från midsommar till 3 augusti har kontoret sommar- 
stängt. Behöver du hjälp med dina bankärenden når du oss via mejl 
och telefon. Självklart kan du också göra en tidsbokning. 
Varmt välkommen!

Lidenvägen 96, Liden
telefon 0692-609 60
handelsbanken.se/liden

Amanda Eriksson, Annette Reinikainen, Erika Åström och Jeanette Forslund.
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Samlingen har arrangerats 
och producerats av hans släk-
ting Patrik Norman. Dess-
utom innehåller samlingen 
en av den musikaliske arvta-
garens egna gånglåtar. Mycket 
av den yngre generationens 
musik presenteras numera 
på internet och har blivit ett 
konkurrenskraftigt alternativ 
till vanlig CD.

Patrik Norman är född 1975 i Sunds-
vall och har figurerat i diverse olika 
sammanhang, på olika instrument och 
med ett flertal kända artister. Är man 

intresserad finns en hel del att 
läsa på hans hemsida.

Samlingen heter helt enkelt 
”Nordensson” och finns som sagt 
att söka på Spotify.

Hur det låter? Som gammal mu-
sikant med rötterna i sjuttiotalet 
associerar jag till den gamle fine 
jazzpianisten Jan Johansson med 
anstrykning av Kebnekaise, sjut-
tiotalsgruppen… transformerat 
genom ett antal årtionden. Klart 
hörvärt!

Anders Högström Red.

NY SAMLING FOLKLÅTAR FRÅN LIDEN 
PRODUCERAD PÅ SPOTIFY

En samling folkmusik av den kände spelmannen Helmer Nordensson har släppts 
genom det moderna mediet Spotify. 

14 Lidentidningen 2016-2

Sommarkväll 
i

Trollbyn
8 juli
Grillen öppnar kl 17.00

Servering av kaffe, korv, glass 
För barnen: 

Ansiktsmålning 
17-19

Inträde 100:-
Under 15 år gratis

Arrangör: Föreningen Järkvissle Trollby, www.trollbyn.seEn del av ”Musik i Liden”

&
Unusual Seven

På scenen:
Kl 19.00
Utdelning av
Rolf Lidbergstipendiet
Kl 20.00
Martin Häggström
& Unusual Seven
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Program 2017
Fredag 23/6 kl 21 - 02 Thor-Görans

Dansbanan Åsen

Söndag 2/7 kl 18.00 Misa Popular Salvadorena
Kyrkokören med vänner & Jubileums-
orkestern
Lidens kyrka

Lördag 8/7 kl 17.00 Sommarkväll i Trollbyn
Martin Häggström och 7-mannaband
Järkvissle, Liden

Söndag 9/7 kl 18.00 Sommarorgel – folkmusik från Liden 
Anne-Lise Sjödin
Lidens kyrka

Lördag 15/7 kl 18.00 Trubadurafton med Bröderna Eljes
Mormor Åsas Cafe Liden

Söndag 16/7 kl 18.00 Jazz och medmänsklighet
Sofie Norling - sång/piano
Christine Carlsson - trombon/piano
Lidens Kyrka

Fredag 21/7 kl 19.00 GUB-band och Helene Fors
Västanå bygdegård

Söndag 23/7 kl 12.00 Hembygdsdag med friluftsgudstjänst
Underhållning av Tord Sölvesson -
Spelglädje med humor
Vättaberget

Välkommen!


