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NÅGRA ORD FRÅN FRÅN REDAKTIONEN...

Och så var det slut på sommaren även detta 
år som varit den varmaste och torraste i man-
naminne. Skogsbränder har härjat vårt land 
och varje morgon har vi vaknat och spanat  
efter rök. Hjälp med släckningsarbetet har 
kommit från utlandet och många är de orts-
bor och andra som lämnat sin ordinarie till-
varo för att hjälpa till att hejda elden. Vilka 
hjältar! Ingen nämnd och ingen glömd! 

Tack! Det är det som kallas solidaritet!

Många sysslor som hör sommaren till har vi 
varit tvungna att skjuta framåt i tiden då det 
helt enkelt varit för varmt. Även djuren har 
haft det jobbigt. Torkan har också gjort att 
många djurägare saknat foder. Men nu är det 
höst och livet löper på i ordinarie spår. Se-
mestrarna är slut och skolorna börjar. Kvar 
finns bara den förbrända, brandhärjade mar-
ken som förhoppningsvis kommer att låta oss 
minnas sommaren 2018 som ett undantag.

Och så allt som vi skulle hunnit med under 
sommaren men som nu istället måste tas itu 
med. Då kommer här ett nytt höstnummer av 
Lidentidningen, ett tecken på att livet ändå 
går sin gilla gång.

På förekommen anledning vill vi berätta om 

varför vi tar tvåhundrakronor för en prenume-
ration när det är en gratistidning som finan-
sieras av annonser.

Lindentidningen stoppas då i kuvert, adres-
seras och frankeras av oss. Summan täcker 
alltså porto, förpackning och administration 
och är en service till våra läsare, om man bor 
så att man inte får den i sin brevlåda. Prenu-
merationen gäller från inbetalningsdag och 
ett år framåt. Allt till självkostnadspris!

Hälsningar från redaktionen

Preliminär utgivningsplan

Lidentidningen
Järkvissle 204
855 99 Liden
tel 0692-211 01 
e-post: lidentidningen@telia.com
Utgivningsbevis: 31 116
Ansvarig utgivare & redaktör:
Anders Högström
Layout: Anders Högström och Eva-Rut Lindberg
Annonser: Eva-Rut Lindberg
Tryckeri: Print 24, EU
Omslagsbild och illustrationer: Lars Gustafsson
Utgivningsområde: Indal, Liden, Holm,
Bispgården och Hammarstrand.

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.

Dina uppgifter behandlas i enlighet 
med nya datalagen GDPR, vilket 

bland annat innebär att vi inte lämnar 
dina adressuppgifter till någon annan 

eller använder dem till annat än till 
prenumerationen. Du har rätt att 

närsomhelst ta del av dina uppgifter eller 
stryka dem ur registret. De förvaras också 

på ett säkert sätt.

Format, mått i mm Moms
exkl inkl

1/8 sida, 44 x 60, liggande 320 400

1/4 sida, 92 x 60, stående 600 750

1/3 sida, 130 x 60, liggande 760 950

1/2 sida, 130 x 92, liggande 1 100 1 375

1/2 sida, 188 x 60, stående 1 100 1 375

1/1 sida, 130 x 188, stående 2 080 2 600

Baksida, 148 x 210, stående 2 640 3 300

År / nr Annonsstopp Utgivning

2018-4 22 oktober 28 november
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Dat Arrangemang Tid Plats Arrangör
30/9 Dans till Skåningarna 18-21 Häreborg Häreborg - Indal
1/10 Månadsmöte 19.00 Liden Sillre M O Hem o Samhälle*

14/10 Dans till Tommys 18-21 Häreborg Häreborg - Indal
28/10 Dans till Micke Ahlgrens 18-21 Häreborg Häreborg - Indal

5/11 Månadsmöte 19.00 Västanå Bygdegård Sillre M O Hem o Samhälle*
11/11 Dans till Jive 18-21 Häreborg Häreborg - Indal
25/11 Dans till Lövgrens 18-21 Häreborg Häreborg - Indal
1/12 Julmarknad m kakbuffé 13-17 Lidens centrum Marknadsgruppen & Lidens 

hembygdsförening
3/12 Lilla julafton 19.00 Klärke Sillre M O Hem o Samhälle*

  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. 

*Kontakt Lillian Ulander 070-690 93 95

Höstens evenemang i 
gimåfors bygdegård

3 oktober 
Filmkväll med fika kl 19.00

20 oktober 
Vi firar bygdegården 60 år med 
underhållning och mat kl 17.00. 

Boka plats genom Margith senast 
15 oktober. Anmälan är bindande. 

Tel 070-519 43 56
7 november 

Filmkväll med fika kl 19.00
24 november 

Traditionell julmässa kl 14.00
Annandag jul 

Gudstjänst - se predikoturer

välkommen!

Västanå Bygdegård 

Lördagen den10 november
klockan 12.00-15.00

Skinkmackor och saffransbröd 
severas inomhus, ute serveras 

hamburgare och korv.

Vi söker även nya hantverksknallar, 
anmälan senast 30 september

Välkomna!

Västanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

Info: Lillian 070-690 93 95 

JULMARKNAD
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Varför fick Lidens skola en ny skolgård?
Jo, allt började med att eleverna ville ha någon-
stans att kunna sitta utomhus. En dag kontak-
tade Ulrika Burvall från Sundsvalls kultur och 
fritidskontor skolan. Att just Liden skulle prio-
riteras bestämdes för flera år sedan men inget 
hade hänt förrän hösten 2017. 

Ungdomsundersökningar har visat 
på ett önskemål om att ha något 
att göra på rasterna. Det är långt 
till andra anläggningar så önskan 
om närhet till sportanläggningar 
eller spontanaktiviteter har alltid 
funnits. Några politiska partier i 
Sundsvalls kommun ville satsa på 
Liden eftersom de tyckte att det var 
viktigt med landsbygden. Målsätt-
ningen är att alla barn och ungdo-
mar ska ha tillgång till en bra skol-

gård oberoende var i Sundsvalls 
kommun skolan än är belägen.

Resultatet av den uppfräschade 
skolgården i Liden är att fler 
elever är ute på rasterna. Nu 
finns det någonstans att leka 
eller bara sitta och prata. Mul-
tiarenan (det blåa och gröna 
plastgräset) ger större möjlighe-
ter till aktiviteter både på raster, 
lektioner och efter skoltid. Flera 
sporter är nu enklare att utöva 
då olika linjer finns markerade 
med färg. Skolgården har blivit 

mycket trevligare att vistas på.

Torsdagen 14 juni 2018 invigdes den nya 
skolgården med multiarenan vid Lidens skola. 
Byggentreprenören bjöd alla elever på glass vid 
invigningen. Mycket uppskattat!

Lovisa Kilander, Högland

LIDENS UPPFRÄSCHADE SKOLGÅRD
Markytan mellan lågstadiet och högstadiet i Lidens skola har i många år bestått 
av en lutande asfaltsbacke, där asfalten varit trasig och på vissa ställen hade hål. 
Fotbollsplanen bestod av grus vilket gjorde att ingen av platserna var en rolig yta 
för lek. Behovet av en förändring hade varit uppenbart i många år. 

Lidens skolgård med multiarenan 2018. 
Foto: Arne Johansson

Lidens skolgård innan ombyggnaden. Den svartvita 
bilden har tillhandahållits av Sundsvalls kommun. Foto-
graf okänd
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Vi säljer bland annat byggvaror, 
trädgård, tvätt & rengöringsmedel, 
papper, hund & kattmat, jord, skor 
& stövlar, färg, vägtrummor, mark & 
dräneringsrör med tillbehör, gasol, 
arbetskläder, djurfoder ...

Välkommen till
Granngården / Team Östlin Bygg AB i Hammarstrand

Öppet: måndag - fredag 7.00 - 17.30
Tel: 0696-161 90

Vi har det mesta för de flesta!

Korv
Bakeoff kaffebröd
Gasol
Däckservice
Självtvätt

Sundsvallsvägen 1, Bispgården
bispgardens.trafikbutik@telia.com

Öppettider

Vardagar 07.00 – 20.00
Lördag 08.00 – 20.00
Söndag 09.00 – 20.00

Närlivs med brett sortiment 
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En nygammal trend
Stickning har kommit på modet igen. Un-
der 1970- och 80-talen fanns det gott om 
garnaffärer men med sjunkande intresse för 
handarbetet tvingades flertalet att stänga. 
Några har överlevt för att nu uppleva en 
renässans. Den nedåtgående trenden har vänt 
och garn går nu att köpas lite var stans. I cen-
trala Stockholm har till och med det stora 
bokpostorderföretaget Adlibris öppnat en 
garn- och pysselaffär!

Stickgrafitti
Tro det eller inte men stickning har också 
blivit gatukonst. Stickade, och även virkade, 
kreationer kan sättas upp på ställen där de är 
lätta att tråckla ihop – exempelvis vägskyltar, 
lyktstolpar, cykelställ och räcken men också 
som skulpturer i form av kläder och fenome-
net kallas för stickgrafitti. Andra benämning-
ar är gerillastickning, kravallslöjd eller gatu-
stickare. Fenomenet anses ha uppstått 2005 i 
Houston, Texas, för att sedan sprida sig runt 
jorden och likt grafittimålarna är kvinnorna 
och männen bakom dekorationerna ofta 
anonyma.

STICK OCH STICKA!
En ganska ny företeelse är stickcaféer. Cecilia Eskilsson, vid Utsikten i Sillre, ord-
nade ett sådant mitt i högsommaren – och fler lär det bli. Cecilia har alltid varit 
intresserad av handarbeten och har stickat sedan tonåren. Till stickcaféet bjöd hon 
in Lillemor Elfgren som har lång erfarenhet av textilhantverk och driver företaget 
Limmo design i Vännes. Lillemor håller kurser och kunde här svara på frågor från 
oss som deltog. Hon hade också med sig en rik palett med garner att sälja, både 
sådant som hon färgat och spunnit själv och från leverantörer.

Text och bild: Eva-Rut Lindberg

Lillemor Elfgren har fart på spinnrocken.

Stickgrafitti 
i Dublin. 
Bilden 
visar en 
Dalek från 
Science 
fiction-
serien Dr 
Who. Foto: 
Wikimedia 
Commons.
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Bra för hälsan
I mars 2016 kunde man läsa i Expressen att 
stickning är bra för hälsan då aktiviteten sän-
ker puls och blodtryck och minskar stress. 
Anledningen är att handarbeten såsom stick-
ning och virkning kräver både fysisk aktivitet 
och mental koncentration. Genom det ofta 
repetetiva arbetet kan stickning och virkning 
också bli rent meditativt.

Till skillnad mot tidigare stickboom pratas 
det nu också om ergonomi eftersom man fak-
tiskt kan få ont om man sitter felaktigt. Bland 
det 20-tal personer som kom till Utsikten var 
jag den enda som använde raka stickor, alla 
andra använde rundstickor, man riskerar inte 
att dra upp axlarna om man kan ha arbetet 
i knät. Om stickergonomi och mycket annat 
kring stickning finns i vår digitaliserade värld 
mycket att hämta från internet, det är bara 
att googla.

Nu faller höstmörkret och snart är det vinter. 
Ska tröjan bli färdig till jul är det dags att få 
fart på stickorna. Gå till en garnaffär och låt 
dig inspireras och delta kanske i ett stickcafé 
där du kan få råd och tips från dina medsyst-
rar – för i de flesta fall är det ju vi kvinnor 
som för den röda tråden av konsthantverket 
stickning vidare till kommande generationer.

Tel 0692 - 100 26

Öppettider

Måndag  10 - 19
Tisdag  10 - 19
Onsdag 10 - 20
Torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 19
Lördag 10 - 16
Söndag 12 - 16

Vi är ombud för

LIDEN

Garngodis! Lillemor Elfgrens handfärgade 
och handspunna garn.

Stickande damer från när och fjärran 
i region Västernorrland. Några från 
Sundsvall, andra från Sollefteå och en 
del från närområdet.
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Familjen Alf  Hektor 
Alf är född 1901 i Göteborg. Familjen bod-
de i Kungälv och hans pappa arbetade som 
snickare vid olika byggarbetsplatser i Göte-
borgsområdet. Alf utbildar sig till Folkskollä-
rare och börjar arbeta vid Grindstorps skola i 
Spekeröd några mil väster om Göteborg. Där 
träffar han sin hustru Iréne under början av 
30-talet. Under sommaren 1938 flyttar fa-
miljen upp till Järkvissle i Lidens socken och 

bosätter sig i Lärarbostaden (fd Rudins värds-
hus). Alf och Iréne kommer att få sex barn 
varav fyra är födda i Medelpad. 

Järkvissles gamla skola
Byggdes under 1880-talet och renoverades 
1927. Alf övertar klass 3-6 som tidigare hade 
Torsten Jonsson som lärare. Har intervjuat ett 
flertal äldre elever och de upplevde Alf som 
en snäll, vänlig, social och kunnig lärare och 
han hade förmågan att få eleverna intresserad 
av sitt skolarbete. 

Järkvissle nya skola 
1951 – 1986 

Hösten 1951 invigdes den nya skolan i 
Järkvissle med årskurserna 3 – 7. Elever från 
nordvästra delen av kommunen (Dacke – 
Sillre – Oxsjöfjället – Västanå, Boda och 
Långliden) fick åka taxi eller skolbuss till och 
från skolan i Järkvissle. Respektive lärare följ-
de sina elever från klass 3 upp till klass 7. När 
jag gick i Järkvissle skola så hade vi Alf Hektor 
som Musiklärare. Vi grabbar fick spela fotboll 
eller spela Ishocky under musiklektionerna 
(förutom en som hade bra sångröst). Vi var 
väl i målbrottet och vi var inte ledsna för att 
få vara utomhus någon timme. Alf Hektor var 
tillsynslärare vid skolan under slutet av 1950 
talet och hade därmed ett övergripande an-
svar över skolans lärare. Alf kommer att vara 
lärare i Järkvissle under c:a 25 år. Under sista 
läsåret gick endast fem elever vid Järkvissle 
skola (årskurs 1-2) och under våren 1986 la-
des skolan ner.

FOLKSKOLLÄRARE ALF HEKTOR 
JÄRKVISSLE

Under hösten 1938 flyttade Alf Hektor och hans familj upp till Lidens socken där 
han tillträda tjänsten som folkskollärare för klass 3 – 6 vid Järkvissle skola. Alf var 
en mycket kunnig musiker och han kommer att betyda mycket för kulturlivet i Liden. 
Han var även präst, kantor, körledare m m

Familjen Hektor i början av 1940 talet
Alf, Iréne, Sune f.39, Ann-Marie f. 35och 
Anita f. 37  Familjens övriga barn heter 
Sten f.-42, Margaretha f.-45 och Ursula f.-
52. Foto: familjen Hektor



9Lidentidningen 2018-03

Högstadiet infördes i Liden 
1962 

Under början av 60-talet infördes 9-årig ut-
bildning vid Lidens skola och då började Alf 
att vara lärare i Liden och kom att arbeta nära 
Rektor Kalm på skolkontoret. Alf undervisade 
eleverna i musik, religionskunskap, yrkesväg-
ledning mm. Arbetet vid rektorsexpeditionen 
innebar att hans arbete inriktades också mot 
planering och uppföljning av skolverksamhe-
ten inom Lidens rektorsområde. 

Utöver tjänsten som 
folkskollärare var meritlistan 

lång

Vikarierade som Präst och Kantor i Lidens 
kyrka. Alf hade ett specialtillstånd (Ve-
niat) som ger icke-prästvigda rätt att pre-
dika vid gudstjänst i Svenska kyrkan. Vid 
sidan om läraryrket vikarierade Alf som 
Präst i församlingen genomförde predik-
ningar oftast på söndagar, vigde brudpar 
och döpte nyfödda församlingsbor. Han 
var även organist i kyrkan under många år.  
Dirigent i Lidens kyrkokör. Under perioden 
1940 – 1950 var Alf Hecktor 2:e dirigent i Li-

dens kyrkokör. Intresset för körsång var stort i 
vår hembyggd under den här tiden.
Medverkade i IOGT logen i Järkvissle under -40 
och -50 talet Alf höll föredrag i samband med 
möten vid IOGT Logen och han var Mau-
ritz Lidbergs högra hand vid planering och 
genomförande av Nyårsrevyerna i Järkvissle 
under 40 och 50 talet.
Regissör av revyer vid Skansborg. Efter att Mau-
ritz Lidberg slutade med sina Nyårsrevyer så 
anordnade Alf en studiecirkel för genomför-
ande av Revyer i Järkvissle under några år 
Ställföreträdande Arbetsförmedlare. Vikarie 
för Henry Hellmin vid Arbetsförmedlingen 
i Liden 

För denna artikel har jag fått ta del av anteck-
ningar och maskinskrivna tal som Alf utarbetat 
under 1940-talet bl.a. Nyårsvakor och Lucia-
firanden. Jag vill tacka Ann-Marie Lindqvist 
(född Hektor) för lån av handlingar, foton 
och information om hennes föräldrar och deras 
bakgrund.

Text: Håkan Backlund

Järkvissle skola omkring 
1938 Klass 3 - 6. 
Främre raden från vänster: 
Gertrud Lindqvist, Inger 
Andersson, Inga Näsman, 
Elisabet Johansson, och Alf 
Hektor Mellan raden: Anna 
Andersson, Aina Andersson, 
Linnéa Nilsson, Karin Lidgren 
(syster till Nils Lidgren) och 
Alma Engman. Bakre raden: 
Nils Lidgren, Sture Lidehäll, 
Sven-Erik Lidehäll, Bertil 
Lindqvist, Rune Wennberg, 
Bror Johansson, Valter 
Johansson och Evert Gerdin. 
Fotograf okänd.
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Drygt 20 bybor var med vid Hattbergsdagen 
(i år blev det smörgåsar istället för korv och 
bröd pga eldningsförbudet) och 11 
fågelholkar var med vid tävlingen, 
vann gjorde Tindra Uhlins fina få-
gelholk. Alla som hade lämnat in en 
fågelholk fick pris! 

Fågelholkstävlingen är en del i det 
LONA-projekt (Lokala Naturvårds-
satsningar) som Sillre byförening 
driver. Här kommer vi tillsammans 
med Sundsvalls kommun, förbättra 
stigar och förnya skyltar vid natur-
stigarna som börjar vid Utsikten, dvs både den 
ner till älven och den till Hattberget.I projek-
tet ingår även vissa åtgärder vid kanotstugorna 
i Klubbänget och Sandris. Det kommer även 
att byggas en ramp vid Hattbergsstugan. Pro-

HATTBERGSDAGEN 2018 
SILLRE

Sillre byförening invigde Hattbergsstugan 2013. Därefter har Sillre byförening ord-
nat en årlig Hattbergsdag första söndagen i augusti och bjudit in bybor på fika och 
korv med bröd. I år genomförde byföreningen dessutom en fågelholkstävling i sam-
band med Hattbergsdagen 5/8. 

jektet pågår plp9-69 2019. Mer information 
på: www.sillre.se 

Om LONA-projekt: Den lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) är 
Naturvårdsverkets nationella sats-
ningen för att åstadkomma ett ökat 
lokalt initiativtagande i arbetet med 
lokal naturvård. Sundsvalls kom-
mun är en av de kommuner som 
deltar inom LONA sedan starten 
2004. Naturvårdsverket fördelar år-
ligen medel till länsstyrelserna som 
beslutar om bidrag till kommuner-

na. För ansökningstider och annan informa-
tion se: http://naturvardsverket.se/lona 

Text och foto: Kristina Rådberg
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www.norrskog.se

För oss är skogen 
mer än bara träd!  
Norrskog är en skogsägarförening som 
hjälper våra ägare – medlemmarna – att  
nå sina mål i skogsägandet. 

Kontakta någon av oss skogsrådgivare 
så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig i 
ditt skogsbrukande.

Johan Dammström Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 25 45

Samuel Lind Rådgivare Indalen
Tel: 010-150 27 35

 ¤ Nybyggnationer
 ¤ Ombyggnationer
 ¤ Tillbyggnationer

Använd gärna rotavdraget

Pär Hansson, Fullblodsvägen 25, 857 52 Sundsvall, 070-3439750
par@hanssonbygg.se, www.hanssonbygg.se
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Den 30/6 2018 bjöds kusiner och kusinbarn 
in till att fira tre syskon som tillsammans fyl-
ler 280 år under 2018.

De tre systrarna är Anna Halvarsson 96 år 
från Boda, Ida Larsen 94 år från Gratangbotn 
i Norge och Astrid Åsén 90 år från Bispgår-
den. De tre systrarna hyllades på Astrid Åséns 
födelsedag som infaller den 30 juni 2018.
Det kom släktingar från när och fjärran. To-
talt 31.

280-ÅRSDAG

Dagen började med en härlig buffé på Ho-
tell Indalsleden i Bispgården där det prata-
des minnen, skojades om det mesta, mycket 
skratt och nostalgi i överflöd.
När det så småningom blev dags för kaffe och 
tårta serverades det även allsång till dragspel 
framfört av Johnny Halvarsson. Därefter en 
tipsrunda med kluriga frågor.
En härlig dag och kväll där de inblandade 
strålade ikapp med solen och flaggan och hu-
möret var på topp. 

Text: Anette Åsén, Foto: Anders Högström

Ida Larsen, Anna Halvarsson och Astrid Åsén
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Sångrepertoaren bestod av tidstypisk musik, 
som ”Where have all the flowers gone”, “Hou-
se of the rising sun”, “Puff the magic dragon” 
och många fler populära låtar. Gruppen stod 
under prästfrun i Liden Svea Orelands be-
skydd. Hon hjälpte till med marknadsföring, 
skjutsar, repetitioner m.m. Effekten blev att 
repertoaren även kom att innehålla lite mer 
sakral musik, som framfördes i flera kyrkor i 
Västernorrlands län.

Efter högstadiet i Liden blev det gymnasie-
studier i Sundsvall. Sånggruppen blev nu 
knuten till grammofonstudion ”Retone” och 
”körade” på flera skivinspelningar med bl.a. 
Dragspelskungen Roland Cedermark, Mix-
ers orkester m fl. Entusiasmen avtog dock så 
småningom och verksamheten lades i malpåse 
1972, efter att ha varit verksam i ca 5 år. Med 
ett undantag bor samtliga idag i Sundsvall 
med omnejd. Kanske är det läge för en åter-
förening efter 50 år?

Arne Johansson, Järkvissle

SÅNGGRUPPEN SORRY
Efter ett tips och lite efterforskning framträdde bilden av en mycket populär sång-
grupp från ”anno dazumal”. Sånggruppen Sorry. Gruppen startade under högsta-
dietiden i Lidens skola mot slutet av 1960-talet.  

Sommaren är fylld med aktiviteter av 
olika slag. I Indal har Spelmansstämman 
blivit traditon, i Järkvissle arrangeras 
Sommarkväll i trollbyn och Hammar-
strand har fått en sommarmarknad. Där 
ställde 47 knallar upp sina stånd och nästa 
sommar kan det bli fler. Förutom dessa 
tidsbundna arrangemang kan man besöka 
hembygdsgårdar och loppis och på många 
ställen går det att få sig något till livs, ex-
empelvis kaffe och kaka.

Red

Sånggruppen Sorry när det begav sig. 
Fr. vä.: Elaine Modin (Henriksson, Liden), 
Anna-Lena Lindbergsson (Johansson, Li-
den), Inga-Lill Öhlén (Westberg, Järkvissle) 
och Åke Norman (Dacke). Alla var födda 
1953, utom Elaine som var ett år yngre. 
Foto: okänd.
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Välkommen
till oss
Vi är en lokal bank som tar lokala beslut och kan hjälpa dig med 
alla dina bankärenden.  På Lidenvägen 96 finns vi på plats på
torsdagar mellan 10.00 och 14.00 men hör gärna av dig till mig
så bokar vi en tid som passar dig.

handelsbanken.se/liden

Amanda Eriksson
kontorschef
0692-609 60
amer02@handelsbanken.se
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En jury bestående av Konstnären Lars A 
Gustafsson och Dokumentärfilmaren Arne 
Johansson enades om en vinnare på varje sko-
la.  Tävlingsbilderna ställdes ut på Trollbyns 
Café under sommaren. 

Vinnaren från Stige skola blev Irma Jonsson 
och vinnaren från Lidens skola blev Emil Öst-
man. Förutom vackert diplom fick de 1.000:- 
kronor vardera.

Föreningen Järkvissle Trollby riktar ett stort 
tack till alla deltagare i årets stipendietävling!

Text: Arne Johansson, Järkvissle.
Bild: Arne Andersson, Enviken.

ROLF LIDBERG STIPENDIET 2018

I en bedårande sommarkväll utdelades för andra gången STIPENDIUM I BILD 
TILL ROLF LIDBERGS MINNE under ”Sommarkvällen” i Järkvissle Trollby lörda-
gen den 7 juli 2018. Det är Föreningen Järkvissle Trollby som är stipendieutdelare. 
Elever i årskurs 5 i Stige och Lidens skolor erbjöds att delta. Årets tema var: Tom-
tar, troll och vättar. 

Juryns motivering
Pristagarna har med kreativ fantasi visat att 

kärlek och nyfikenhet även finns bland de 
individer som enligt folktron bor i våra berg 

och skogar”. 

MIDDAGSBERGET
massage och 

livsenergi
Behandlingar 
Hemservice
Johanna Breitkreuz 
072-200 88 59
Sillre 154, Liden 
dinlivsenergi@gmail.com

Vinnarna i 2018 års tävling i STIPENDIUM I BILD TILL ROLF LIDBERGS MINNE blev från 
vänster Irma Jonsson från Stige skola och Emil Östman från Lidens skola. De vinnande 
bilderna har fällts in i gruppfotot.
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Arkeologisk undersökning
Trägolvet i kyrkan togs bort, och en arkeo-
logisk undersökning av ytlagret i det frilagda 
jordgolvet genomfördes av arkeolog Ola Ge-
orge från Länsmuseet Murberget. Ett antal 
mynt och andra föremål har hittats och un-
dersökts. Flera mänskliga kvarlevor av tidiga-
re lidenbor upptäcktes under utgrävningen. 
Efter analys på Länsmuseet har kvarlevorna 
återbegravts.

Rengöring och konservering
När det nya trägolvet hade lagts in kom kyr-
kan att rengöras och konserveras. Kyrkan har 
inte rengjorts ordentlig sedan 1922. Lång tid 
mellan rengöringarna sliter dock mindre på 
målningarna och en kallställd kyrka bevarar 
föremål och målningar bättre. Konservator 
Eva Körberg-Mårtensson från Länsmuséet 
Murberget har utför det mycket omfattande 

arbetet. Väggarna kommer nu att upplevas 
slätare! Det är smutsen som gör att väggarna 
ser ojämna ut. Och de unika väggmålning-
arna kommer nu till sin fulla rätt. Eva ren-
gjorde också kyrkans träföremål, med vatten, 
saliv och ibland också lacknafta. Hade färgen 
släppt fixerades den med lim.

Återinvigning
Söndagen den 10 juni 2018 var allt arbete 
avslutat och Lidens gamla kyrka fick en efter-
längtad återinvigning. Under ledning av pas-
toratets samtliga präster; Anna Stenund, Jer-
munn Solem och Linda Solem, och till musik 
och sång kunde den fullsatta kyrkan åter öpp-
nas för allmänheten. Efter gudstjänsten bjöds 
deltagarna på smörgåstårta i ett särskilt festi-
valtält. Det vackra vädret bidrog till den goda 
stämningen. Tacksamheten är nu stor över att 
kyrkan åter kan vara öppen.

LIDENS GAMLA KYRKA ÅTERINVIGD
Hösten 2016 upptäcktes hussvamp i Lidens gamla kyrka. Kyrkan har därför hållits 
stängd under 2017. Sanering och renovering har skett i samarbete med Länsmu-
seet Murberget i Härnösand och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Text och bild: Arne Johansson, Järkvissle

Konservator Eva Körberg-Mårtensson har 
rengjort och konserverat målningar och 
träföremål i Lidens gamla kyrka. Arkeolog 
Ola Gerorge har utfört den arkeologiska 
undersökningen. Båda är verksamma vid 
Länsmuseet i Härnösand.

Lidens gamla kyrka var fullsatt vid åter-
invigningen söndagen den 10 juni 2018. 
Runt dörren ibakgrunden syns nu de unika 
väggmålningarna som nu kommer till glädje 
för intresserade.



17Lidentidningen 2018-03

Orgeln i Lidens gamla kyrka 
Orgeln i Lidens gamla kyrka är troligen byggd 
omkring 1850 av bonden Johan Ask i Bjur-
träsk i Västerbotten. ”Ask-orgeln” har pipor av 
kärnfuru. I Lidens gamla kyrka finns den enda 
”Ask-orgel”, som allmänheten har möjlighet 
att lyssna till. Hussvampsangreppet tvingade 
Orgelbyggarna Renate och Johannes Menzel 
från Härnösand att montera ned orgeln i ja-
nuari 2017. Orgeln är nu åter på plats och Jo-
hannes Menzel skriver i augusti 2018 följande:

”P.g.a. svampangrepp i kyrkan fick vi ta ut 
lilla orgeln och sätta den i vapenhuset. Redan 
vid provspelning innan demontering hörde 
jag att något inte stod rätt till med klangen. 
Men i det läget kunde jag inte riktig konstate-
ra felet. Samtliga träpipor tog vi till vår verk-
stad för rengöring och reparation. Först efter 
återinsättning av orgeln i kyrkan förstod jag 
att träpiporna var delvis fel placerade och del-
vis saknades några pipor. Jag satte in de pipor 
som klingade rätt och kompletterade därefter 
de som saknades. När man tittar på pipver-
ket, då ser man tydligt några nytillverkade 
pipor i exakt samma stil som de gamla. När 
vi hade åkt fram och tillbaka mellan verkstad 
och kyrkan, så kunde vi stämma orgeln. Även 
lufttillförseln behövde lagas. Sedan hämtade 
vi vaktmästaren Peter Jeppsson, som var den 

enda personen från församlingen som kunde 
lyssna på den färdigstämda orgeln, som lät – i 
all sin enkelhet – charmig.” 

För att högtidlighålla återinvigningen av 
Lidens gamla kyrka bjöds kyrkobesökarna 
på förplägnad i form av smörgåstårta med 
dryck och kaffe

Orgelbyggarna Renate och Johannes Men-
zel från Härnösand. 

Den unika ”Askorgeln” i Lidens Gamla 
kyrka.
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Granhäcken borta

För besökare har intrycket av Lidens gamla 
kyrka förändrats radikalt. Torsdagen den 24 
augusti 2017 grävdes den mångåriga gran-
häcken upp och togs bort av kyrkans per-
sonal. En viss del hade försvunnit några år 
tidigare. Häcken var i dåligt skick, men fram-
förallt var det risken för brand som var orsa-
ken till borttagandet.

Bed & breakfast och flera typer av boende 
för turister och företag.

Nu även Holmstagården!

Husmålning, snickeriarbeten, 
altanbyggen samt snöskottning för hand 

av tak och gångvägar.

Vi köper in dödsbon, flyttbon samt hela 
fastigheter med eller utan innehåll.

Vi fixar rot/rut

Tel: 070 - 214 49 52, www.tessanisillre.se, facebook / Tessan i Sillre

Dagens lunch

Måndag - fredag 
Minst två rätter inklusive 

kaffe och pajbuffé

95 kr 
rabatterat pris om du köper 

lunchkuponger

Din lokala
lammleverantör

Besök gärna vår 
gårdsbutik i Åsen

Jeanette & Thomas
Eriksson

070-551 67 52
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Kokt saltströmming till frukost
Att jobba för andra gav ju en slant i fickan, 
men att hjälpa till hemma gav ju inte så 
mycket. Men visst fick man en slant ibland 
av mor å far när man gjort något bra. Som 
13-åring hade jag drängjobb under ”höan-
nan” hos Nilssons på Hammarn (Dacke) å 
även hos Nylanders i Klärke. Men det blev 
korta dagar för det skulle ätas, drickas kaffe 
och sovas middag om vart annat. När man på 
morronkvisten cyklade till Nylanders var där 
dukat bord med kokt saltströmming å potatis 
(krypare). Frukosten skulle intas med Hus-
mans brödkakor med hemsmör och skum-
mad hemmjölk. Sigfrids fru Army, en mycket 
snäll å trevlig kvinna, hade gjort vår matsäck 
klar som bestod av kaffe, limpa med korv på 
samt ett gäng läsk.

Stormärra gamla Bruna
Jag tycker mycket om hästar och så även i 
min ungdom. Att sitta bakom stormärra åt 
Sigfrid Nylander på fyrhjulsvagnen var nog 
det mäktigaste. Gamla Bruna var en stor ar-
denner, vansinnigt stark, och lugn och trevlig 
att handskas med. Vi åkte upp till Lillvallsjön 
efter frukost, å resan tog en timme drygt, då 
Bruna gick väldigt sävligt. Tiden var på sen-
sommaren och vi skulle transportera frötall 
som var i bitar å låg på hygget. Kälken att 
dra dessa stockar var konstruerad med gum-
mihjul längst bak på medarna, vilket gjorde 
det lättare på jämn mark. I övrigt var det järn 

mot jord och sten, med ett ton last. När häs-
ten Bruna tog i såg man att muskulaturen i 
hennes kropp formligen exploderade och 
hon drog så det blixtrade och blossade un-
der medarna. Ljudet var som häxpipor. Om 
det var torrt i markerna kunde en gnista bli 
förödande. Till saken hör att det var ett tungt 
lass med grov frötall i fyra-fem meters bitar. 
Obarkade å rå mot berg och sten och jord. 
Bruna drog utan uppehåll och jag och Sig-
frid delade på sysslan att stå på lasset å hålla i 
tömmarna fram till avlägget. Sigfrid var som 
bekant ingen lätting vilket var ett bra tillskott 
i lasten.

Bodakick
Dagen närmade sig sitt slut, men det bör-
jade dra ihop sig till busväder. Det började 
blåsa, åska och regna rejält. Vi kopplade loss 
kälken, satt för vagnen och åkte skyndsamt 
ner till Svartån (Lillvallsjön). Bo Rickard Sel-
berg bodde där i en liten stuga. Vi kom fram 
och selade av. Vid stugan fanns även en liten 
hästbarack där Bruna fick plats med lite foder 
och en spann vatten. Väl inne i stugan, lite 
småsur i kläderna och halvfrusna, blev vi väl 
omhändertagna av Bockakick som han kall-
lades i folkmun och vi satt oss vid bordet för 
han skulle bjuda oss på mat.

Bo hade under förmiddagen fiskat fina 
öringar i Svartån och med potatis blev det en 
ljuvlig måltid. Ovädret passerade efter några 
timmar. Vi drack aftonkaffe och sedan bar 
det iväg hem till Klärke. I en varm, skön och 
klar luft och med Bruna småspringande med 
hemlängtan hela vägen hem på kvällskvisten.

Anders Backlund
Dacke/Frösön

Illustration: Anders Högström

MITT FÖRSTA SOMMARJOBB
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Den som inte har egna trädgårdsland att påta 
i kan besöka de gårdar som tar emot kunder 
när de har något att sälja. Lidentidningens re-
daktion har besökt två gårdsbutiker som lig-
ger ungefär lika långt från hemmet i Järkviss-
le, nämligen Rögrinna gård i Hammarstrand 
och Gårdtjärns gård i Kovland. Vid båda till-
fällena har vi kommit hem med fina och goda 
grönsaker.

Rögrinna gård

På Rögrinna gård finns ett krukmakeri och den 
helgen vi besökte gården ställde keramiker Ann 
Holmberg Björk, bördig från trakten men bo-
satt i Göteborg, ut sina alster. Rögrinna är en 
av de första KRAV-cerifierade gårdarna i Jämt-
land med produktion av både grönsaker och 
Herefordkor. Grönsakerna säljs när det är sä-
song men köttlådor levereras året runt. Gården 
är ansluten till en REKO-ring (rejäl konsum-
tion) som är en affärsmodell för direkthandel 
mellan konsumenter och lokala och småskaliga 

producenter. Administrationen sker genom 
slutna Facebook-grupper och varorna lämnas 
ut under en kort tid där producenter och kon-
sumenter träffas. När gårdsbutiken är öppen 
finns också möjlighet att ta en fika för den kaf-
fesugne, vilket vi gjorde och kom sedan hem 
med bland annat vitbetor i bagaget. Betorna 
såldes knippvis, så det blev mycket blast och 
den använde vi till att göra dolmar av.

Gårdtjärns gård

Gårdtjärns gård lockade med självplock av 
sockerärtor och brytbönor. Även denna gård 
har KRAV-godkända grönsaker av olika slag 
till försäljning. På gården finns också får. 
Här går det också att ta en fika i gårdsbuti-
ken. Gårdtjärn har en annan affärsmodell än 
Rö’grinna. Här kan man ansluta sig till ett 
andelsjordbruk. Detta innebär att konsumen-
ten köper in sig på en andel, vilket betyder att 

SKÖRDETID
Hösten är här och sommaren är över, en sommar som vi sent kommer att glömma 
med värmerekord över hela landet. Trots värmen och torkan har vårt lilla äppelträd 
givit en överdådig skörd. Hur det har gått i trädgårdslanden i den här delen av 
Norrland har Lidentidningens redaktion inte tagit reda på och vi odlar inte heller 
någonting själva. Dock vet vi att bönderna har det svårt och en del måste låta fler 
djur än planerat gå till slakt då skördarna inte blivit tillräckligt stora för att föda alla 
djur under vintern.
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hen köper grönsa-
ker av bonden un-
der en hel säsong. 
Detta ger bonden 
trygghet och möj-
lighet till lång-
siktig planering. 
A n d e l s ä g a r e n 
(konsumenten) 
och bonden delar 
såväl risker som 
belöningar. Blir 
skörden riklig av 
en gröda får kon-
sumenten mycket 
av den, det mot-
satta gäller om 
det är ett dåligt 
år. På Gårdtjärn 
gör man i ordning 
kassar som levereras på två utlämningsställen 
en gång i veckan från och med slutet av juni 
och fram till oktober.

Att besöka gårdsbutiker har givit Lidentid-
ningens redaktörer mersmak och nästa år 
kommer vi nog att köpa in oss på en andel i 
Gårdtjärn. Då kommer det att bli lika spän-
nande vid varje leverans att undersöka vad 
som finns i påsen!

Text och bild
Eva-Rut Lindberg

Långa rader med bönor och ärter på Gårdtjärns gård i Kovland.

Gårdsbutiken 
vid Rögrinna 
gård i Hammar-
strand. Här kan 
man få sig en 
fika när butiken 
är öppen.

Smörstekta 
sockerärter 
med flingsalt, 
en enkel förrätt 
och delikatess!
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Arrendatorsbyggnaden 
brinner

”Våranna”, den bråda tiden på försommaren i 
en bondgård när sådd och potatissättning skall 
ske pågick som bäst hos prästgårdsarrenda-
torn. Klockan kvart i elva på förmiddagen den 
4 juni ser de från åkern hur eldslågor plötsligt 
slår ut genom taket på arrendatorsbyggnaden. 
Hjärtat måste ha stannat i kroppen på dem. En 
fullt utvecklad brand i hemmet! Arrendatorn 
den fyrtiofemårige David Löfgren kastade allt 
vad han hade för händer och rusade med sitt 
gårdsfolk hemåt för att mot alla odds försöka 
få stopp på branden. Och folk kom springande 
från olika håll för att hjälpa till med släcknings-
arbetet: från Prästbordet, från Bispgården och 

DET BRINNER, DET BRINNER!
Kyrkoherden i Fors, Per Johan Strindberg, hade i de där första junidagarna år 1895 
nyss fyllt femtio år. Hur han firat bemärkelsedagen är för mig obekant. Kanske var 
det inte så vidlyftigt? För han har beskrivits som en fridsam och försynt man, en-
kel, folklig och anspråklös. Han åtnjöt stort förtroende bland sina sockenbor. Han 
bodde med sin mycket avhållna hustru Kristina (född Tirén) och de sex barnen i 
Fors prästgård. 

från Byn. Men förgäves, arrendatorshuset var 
utom räddning. Det var den första byggnaden 
som den dagen blev lågornas rov.

Prästgården brinner
I stället fick man inrikta sig på att rädda den 
närliggande prästgården. Men oturligt nog 
rådde stark vind vid tillfället och snabbt fick 
lågorna även fäste i det stora huset. Snart stod 
det i lågor tillsammans med gårdens brygg-
stuga! Tre trähus stod i brand. Med den tidens 
enkla redskap att bekämpa en eldsvåda var nog 
inte annat att vänta. Fanns det ens tillräckligt 
med vatten att tillgå? Knappast. 
I tidningen dagarna efteråt kunde man läsa att 
”skådespelet var ett af de hemskaste. Lågorna 
slingrade sig i väldiga eldpelare mot den klar-

Av den år 1895 nedbrunna prästgården i Fors finns inte några foton. Här är den nya präst-
gården, som fortfarande existerar idag. Mannen i hög hatt på fotot är förmodligen Kyrko-
herde Strindberg. Numera är byggnaden i privat ägo. Foto (sepiatonad): okänd.
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blåa himlen och gnistorna yrde vitt omkring 
för blåsten och regnade formligen ned öfver 
allt”. Och ”ett ögonblick sedan elden upptäck-
tes voro alla tre byggnaderna omvärvda af lå-
gor, och vid l-tiden voro de totalt nedbrunna”. 

Oförsäkrat och försäkrat
Eftersläckning pågick åtminstone hela onsda-
gen. Här stod nu alltså två familjer utan tak 
över huvudet. I tidningarna dagarna efteråt 
stod att läsa att David Löfgrens hela lösöre 
brann upp, och att han inte hade någon försäk-
ring. Kyrkoherde Strindberg däremot lyckades 
få största delen av sitt bohag bärgat ”och hade 
sin egendom försäkrat”. Nåväl, varken djur el-
ler människor hade omkommit. En arrendator 
”vid Sunds” Carl Johan Ekengren i Byn hade 
dock skadat sig mycket svårt när han skulle 
hjälpa till vid släckningen ”och skolat gå upp 
på en höskulle, fallit ned och skadat sig så att 
han en längre tid varit oduglig till arbete”. 

Okänd brandorsak
Brandorsaken var vid tidningens tryckning 
okänd. Ungefär nio månader efter branden, 
närmare bestämt den 13 mars år 1896, medde-
las att Jämtlands Läns Brandstodbolag till Fors 
sockenmän betalat ut Kr 6.302:50 för präst-
gården och att kyrkoherde Strindberg fått ut 
Kr 1.694:–, för hans uppbrunna lösöre. Och 
Löfgren hade nog en försäkring ändå, trots 
vad som stod i tidningen, för hans ersättning 
blev Kr 355:--. En särskild ersättning, kallad 
”gratifikation”, beviljades faktiskt åt arrenda-
torn Ekengren som hade skadat sig så svårt 
vid eldsvådan. Då inställer sig frågan: Var för-
säkringsbolagen ”snällare” förr i tiden? Jag har 
nämligen svårt att tro att någon ”gratifikation” 
skulle betalas ut idag av ett försäkringsbolag, 
hur behjärtansvärd motsvarandeinsats ändå 
skulle vara.

Sören Nilsson
Bispgården

Skansborg Järkvissle 
Lördag 24 november, kl 19.00

50, 60, 70-talsshow  
om Julen

1956 
Jul, jul, strålande jul, sjunger radiokören. 

Mamma har sytt en sammetsklänning 
till lilla Solveig som är på väg till 

söndagsskolan för att läsa bibeltext ur 
Jesaja.

1966 
Solveig trotsar pappas förbud och smiter 

ut på juldagskvällen. På Folkets Hus 
spelar orkestern upp till dans med ”Ett 
litet rött paket” och Roland bjuder upp.

1976 
Solveigs lilla dotter Cecilia, klädd i 

plyschdress, sitter famför den svartvita 
teven i vardagsrummet. Tjuren Ferdinand 

och björnen Baloo är favoriterna i Kalle 
Ankas jul. 

Medverkande  
Cecilia Kyllinge 

Solveig Bergqvist Larsson 
Anders Larm 

Jan-Olof Jonsson

Förköp Tempo Liden 0692-100 26 
eller Maria Kilander 070-606 66 15 

Pris: 220 kr, fika ingår. 
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JONAS ENGMAN
VIRKESKÖP LIDEN

jonas.engman@galloskog.se
Tfn: 0693-180 19

SEMESTERN ÄR ÄNTLIGEN 
ÖVER, VÄLKOMNA HEM!
Dags att stänga av sommarvattnet och ställa undan resestrykjärnet.  
Kila sedan gärna förbi hos mig på HUSÅSVÄGEN 14 I LIDEN så 
planerar vi höstens skogliga insatser tillsammans. Eller så delar 
vi bara några sommarminnen över en kopp kaffe. Ses på byn!

www.galloskog.se
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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

Våra öppettider

Mån-Fre 10.00-17.00

Lördag 10.00-13.00

Tel 0696-100 69
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

F d Posthuset Liden

060-15 90 40, Peter@plb.se

P L B Bygg AB

För lediga lägenheter 
är ni välkomna att 

kontakta oss
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Din lokala  
virkespartner

Just nu har vi stor efterfrågan på virke.  
Funderar du på att avverka eller behöver  

du kanske en skogsbruksplan?

När du väljer oss får du en samarbetspartner som är  
trygg, lokal och långsiktig. Våra tjänster täcker skogsägarens 

hela behov – från skogsbruksplan och skogsvård till  
gallring och slutavverkning.

Ring oss så berättar vi mer om vad vi  
kan göra för dig och din skog!

Jonas Eriksson 
Virkesköpare  
Kovland/Indal/Liden 
Tel 060-19 34 86

Mikael Kullström 
Virkesköpare  
Kovland/Indal/Liden 
Tel 060-19 34 83
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Indals Kulturstipendium 2018 har tilldelats 
Marie-Louise och Stig Bergkvist. De har se-
dan starten 1983 varit involverade i Indals-
stämman. I hela 35 år! Juryns motivering: 
”För att under många, många år spridit glädje 
och kunskap genom sin musik. Otaliga mu-
sikframträdanden som solister, med varandra, 
i band men också som ackompanjatörer till 
andra, kursverksamhet och som text och låt-
skrivare”. De hyllades med ett fint diplom 
och 2.000:- kronor (1.000:- kronor från resp. 
förening). 

En härlig anekdot är att Stigs bror fick som 
barn ett dragspel, men han var inte så intres-
serad av att spela, så Stig fick ta över drag-
spelet. Det var dock inte någon som visade 
honom hur man skulle spela, så Stig började 
med att hålla det upp och ned. Det positi-
va var ju att han blev en hejare på att spela 
melodier på basen. Ryktet förtäljer att paret 
Bergkvist träffades när Marie-Louise var elev 
på en dragspelskurs hos Stig. Redan nu passar 
Lidentidningen på att gratulera Stig som fyl-
ler 85 år i februari 2019.

Text och bild: Arne Johansson, Järkvissle.

INDALS KULTURSTIPENDIUM 2018
För femte gången utdelades INDALS KULTURSTIPENDIUM i samband med den 
årligt återkommande Indalsstämman (tidigare Indals Spelmansstämma) på Indals 
Hembygdsgård söndagen den 29 juli 2018. Stipendieutgivare var Indals Hem-
bygdsförening tillsammans med Kulturföreningen Vaduvill (Häresalonger). Stipen-
diet instiftades för kulturella gärningar i Indal med omnejd till fördel för ungdomar. 
Även kulturellt arbete som sång, musik, dans, skrivna ordet mm. Tidigare stipen-
diater har varit Janne Öhrlund med Indals finest, Jennifer Karlsson, Elin Lindberg 
och Gabriel Landin. Stipendiejuryn bestod av Leif Högberg, Christer Ölén och Eva 
Falberg.

Indals Kulturstipendiemottagare 2018 Marie-Louise och Stig Bergkvist.
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Bakgrund
Det har tidigare ordnats julbord på Häreborg, 
men utan scenframträdande. Det efterfrågades 
något nytt. Med papperslappar i brevlådorna i 
Indal eftersöktes lokala förmågor som ville vara 
med och skapa en julshow.  Det blev napp. En 
av dem som hörde av sig var regissören och då-
varande Micksäterbon Jens Nilsson. Idag fram-
gångsrik skådespelare i Sundsvall och Härnösand 
m.fl. platser.

Manusskrivare och 
skådespelare

Flera i Häre Salonger-ensemblen har skrivit spex, 
sånger och tokerier genom åren och alla medver-
kande har bidragit med idéer. Idag är det huvud-
sakligen Eva Falberg och Maria Åman som sätter 
våra skratt på pränt. Eva är slutligt ansvarig för 
manuset. Redan på våren under spelåret börjar 
”spånandet” till nästa revy. Under hösten vidtar 

sedan en mycket hektisk period med ändringar 
och tillägg till ett delvis ”flytande” manus. Fram-
gångarna har inte låtit vänta på sig. Häre Salong-
er har flera gånger inbjudits att delta i Revy SM.

Evas historia
Vem är då Indalsbon Eva Falberg, 60 år? Eva, 
med maken Anders och två utflugna söner, bor 
idag i Östloning i Indal. Hon föddes i Säter, fort-
farande Indal, och gick tre år i varje skola (inte i 
varje klass); Arklo, Stige och Liden. Sedan blev 
det Hedbergska i Sundsvall, social linje, och stu-
dentexamen 1975. Nu blev det arbete i Timrå 
simhall, Solgården (köket), som dagmamma 
och sedan som elevassistent i Liden. Eva bör-

EVA FALBERG OCH HÄRE SALONGER
FÖR 10:E ÅRET I RAD

Häre Salonger har premiär dagen före 1:a advent. Det blir det tionde året i rad!!!! 
Sedan starten 2009 är formatet en helaftonskväll på Häreborg i Indal med under-
hållning, spex och sång samt julbord. Arrangör är kulturföreningen Vaduvill i Indal.

Eva Falberg, 
manusför-
fattare och 
skådespela-
re i Häre Sa-
longer. Foto: 
Karolina 
Sjöström.

Här gick det hett till för några år sedan! 
Motspelaren, Linda Meijer, klarade sig med 
mindre blåmärken. Foto: Arne Johansson.
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jade samtidigt studera enstaka kurser på distans 
(Mitthögskolan) i ämnen som Bild, Musik och 
Pedagogik. Utbildningen gav Eva möjligheten 
att bli bildlärare i Liden. Vän av ordning påpekar 
dock att Eva även är musiklärare. Inte så konstigt 
eftersom hon har spelat dragspel i 30 år! Men 
starten var på piano. Hos Stig Bergkvist (en av 
årets kulturstipendiater) började hon sitt musi-
serande med dragspel. Denna brokiga bakgrund 
har format en framgångsrik manusförfattare till 

många sketcher/revyer och dessutom uppskattad 
skådespelare i Häre Salonger i 10 år i rad.

Nytt ansikte
Häre Salonger-familjen blir fler i höst. Christer 
Cavallius från Härnösand kommer att stärka 
ensemblen. Han har tio års erfarenheter från tea-
terscenen. Christer är 46 år, gillar att jogga, älskar 
musikaler och skräckfilm.

Arne Johansson
Järkvissle

SÖKES
MUSIKER TILL START AV 

FOLKROCKBAND

Gitarr, bas, fiol, klaviatur, trummor 
och/eller percussion. Och även sång förstås. 

Alla åldrar!
Maila Lidentidningens redaktion för vida-

rebefordran av kontakt.

lidentidningen@telia.com

Christer Caval-
lius är i år ett nytt 
ansikte i skåde-
spelarensemblen. 
Foto: okänd.

Finalen i 2015 års Häre Salonger. Eva Falberg i mitten. Flankeras på sin vänstra sida av 
sonen Daniel Falberg. Foto: Arne Johansson.
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Kejserlig hovleverantör 
Vad är det som intresserar hos oss? Jo, den 
ryske tsarens skräddare var Jon Petter Ersson 
Lidvall (1827-1886), som var född i Boda by 
i Lidens socken i Medelpad. Han utbildade 
sig till skräddare och flyttade så småningom 
till Sankt Petersburg. Skrädderiet blev vida 
känt. Lidvall blev rik och kallades för kejserlig 
hovleverantör. Uppskattningsvis finns 500 – 
1000 dräkter/textilobjekt kvar efter J. P. Lid-
valls skrädderi i Eremitagets samlingar.

Informera och samarbeta
Nina Ivanovna Tarasova ville bl.a. bilda sig en 

RYSKT CELEBERT BESÖK
Dräktchefen vid Eremitaget i Sankt Petersburg gjorde ett privat besök i våra byg-
der under några dagar i mitten av augusti i år. Eremitaget är ett av världens främ-
sta konstmuseer. Museet ansvarar även för en omfattande textilsamling, med bl.a. 
uniformer och högtidkläder från tsartiden. 

uppfattning om trakten, som den store skräd-
darmästaren kom ifrån, och under vilka om-
ständigheter han levde och verkade. Hon ville 
även informera om hans verksamhet och al-
ster under tiden i det ryska imperiets huvud-
stad. Tanken är dessutom att knyta kontakter 
och möjliggöra ett eventuellt samarbete med 
Eremitaget i Sankt Petersburg.

Avsikten är att i kommande nummer fortsät-
ta den dramatiska berättelsen om den fram-
gångsrika släkten Lidvall i Ryssland.

Arne Johansson
Järkvissle

En avkopplande paus på Vättaberget i ett digert dagsreseprogram lördagen den 11 augusti 
2018. Från vänster: Mikael Lidvall, jordbrukare i Järkvissle, Eva Oskarsdotter Lidvall, jord-
brukare i Järkvissle, Johan Hedman, reseledare, Östnyland, Sollefteå, Nina Ivanovna Tara-
sova, dräktchef vid Eremitaget i Sankt Petersburg, Olga Peshkova (Hedman), reseledare, 
Östnyland, Sollefteå och Sören Nilsson, hembygdsforskare i Bispgården. Mikael Lidvalls 
exakta släktskap med skräddaren J. P. Lidvall är ännu höljt i dunkel. Foto: Arne Johansson. 
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Imponerande paraduniform från Jon 
Petter Lidvalls Skrädderi. Paraduni-
formen återfinns i Eremitaget i Sankt 
Petersburg. Foto: okänd.

Vår industri i Kälarne  
går för högtryck
Vår industri i Kälarne, Octowood, förädlar ditt virke lokalt

Gallra din skog nu!  
Vi kvalitetsgallrar och förädlar din massaved till Octostolpar.

 Funderar du på att avverka? 
Vi har stort behov av lednings-stolpar samt stamblock.

Kontakta oss!

Peter Zwahlen
0696-68 11 50
peter.zwahlen@ 
rundvirkeskog.se

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

Andreas Zetterström
0696-68 11 52
andreas.zetterstrom@
rundvirkeskog.se
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Husåsvägen 14

Helena 070-610 64 37

Medicinsk  fotvård
Fotvårdsprodukter

Jag finns också i
Bispgården, Indal och Kälarne
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25Lidentidningen

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

• Grävning för grunder

• Vatten och avlopp
• Dränering

• Snöröjning och sandning
• Klippning vägar
• Matjordsförsäljning

22 Lidentidningen

Niclas 073-044 79 42 

Lasse 070-647 15 07


