
Juni 2014 • Årgång 17,  NR 3Juni 2014 • Årgång 17,  NR 3Juni 2014 • Årgång 17,  NR 3

Glad Midsommar!
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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

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

Ring för kostnadskalkyl.
 Baksida i färg kostar      1970:- 
 1/9 sida 43 x 59 mm stående      238:-
 2/9 sida 86 x 59 mm stående      456:-
 1/3 sida 130 x 59 mm liggande   565:-
 1/2 sida 130 x 91 mm liggande   793:-
 1/1 sida 130 x 184 mm stående  1550:-
 Köp och Sälj ca 20 ord  50:-

Alla priser exkl moms

Vill du prenumerera? 
Kostnad 175:-/år. 
BG 5176 -8414  

 Adress till tidningen: Lidens Tidning   
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
 Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  
 E-postadress:  tidning@telia.com   
 Ansvarig utgivare/artiklar: Tore Löfvenius   
 Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
 E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
 Annonser:      070 - 277 36 40 
 Tryckeri:  Accidens i Sundsvall

Nästa Lidens Tidning
utkommer

25/8

Manusstoppdatum 31/7
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila ditt bidrag 

tidning@telia.com

Många skickar mail till tidningen och skriver då 
tidningen men så här skall mailadressen se ut:

tidning@telia.com

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com

Omslagsmontage:
Lisa Hådén. Foto: Tore Löfvenius

Vättaberget. Foto: Arne Andersson, Enviken
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Åsendanserna 2014

Callinaz
Midsommarafton 

Fredag 20/6 kl. 21-02 
King Edwards

Lördag 28/6 kl. 21-01
Thor-Görans

Lördag 2/8 kl. 21-01

Föreningsnytt

MARKNAD
Lidens Centrum

Lördag 30 Augusti kl:11-16
Plats 3x3 meter 200:- 

Bord tillhandahåller ni själva
Bokning av utställarplats:

Lotta Evrung 072-5430777
Marknadsgruppen.

Lidens PRO
 Gudstjänst 3/8  kl 13.00 
    Oxsjögården
 Dagsresa 6/8 

Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening

 Kamsen  10/8  kl 15.00
   Bygdegården 

  Allsång  28/6 13-16
  Hembygdsdag 20/7 12.00

 Vättaberget

HEMVÄNDARDAG 
BJÖRKBACKEN BODA

Lördagen den 19 juli kl. 16.00
Anmälan och frågor till 

Jan och Vivi 0692-40116
eller till  Nisse och Cina  0692-40124

Sista anmälningsdag   6 juli.
VÄLKOMMEN

Kjell Lönnå med Confettikören 
kommer att hålla konsert i 

Lidens kyrka till hösten

Söndagsdanser 2014
Ånäsparken

19.00 - 22.30

 Datum  Orkester
 22/6  Finezze
 29/6  BarraBazz 
 6/7  Jonnys
 13/7  Junix
 20/7  Finezze
 27/7  Janders
 3/8  Jonnys
 10/8  Matz Rogers
 17/8  BarraBazz
 24/8  Samzons
 31/8  Junix
 7/9  Strike
 14/9  Hedins
 21/9  Billys

Entré 100:- inkl. fi ka
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NÄRA OCH PERSONLIG 
HELHETSLÖSNING!

PER NYBERG
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

Tel: 0693-180 19
Mobil: 070-270 26 86

per.nyberg@galloskog.se

DITT SKOGLIGA PROFFS I HAMMARSTRAND
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www.galloskog.se

Vi samarbetar 

med Boda 
Grävtjänst.

Personlig service på telefon.
Öppet alla dagar, dygnet runt.

Handelsbanken Direkt Privat
0771 - 77 88 99

Handelsbanken
Hämta en kod via internettjänsten 

eller på kontoret.
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Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

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

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

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

Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan 
för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

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

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07
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Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Handla hos

Malous Ting Stuga
Vi finns både i Liden och

på Tempo Indal.
Här hittar du presenter till alla.

”Inget onödigt spring,
det mesta finns häromkring”

Tempo
Indal

Öppet som butiken
0702 - 640195

Holms Jaktskytteklubb
Välkommen till ett nytt år med 

Holms JSK.

Boka jaktskyttebanan för jaktlag 
och enskilda, helger och vardagar via

Ulf Andersson, 070-679 20 48 / 
073-801 95 57

Avgift = medlemsavgift, 150kr/år

Om ni kommer ihåg förra numret av tid-
ningen så presenterade vi ”Nästan 76 Li-
fehacks”. Nu har SM varit på Stockholms 
mässan 27/5-2014. Mässhall C var full-
proppad med massa kreativa ungdomar från 
hela landet . 

Kvällen avslutades med galamiddag och 
prisutdelning, lite trist att inget pris gick till 
Västernorrland, men jag tror att Peter och 
dom andra var nöjda med att sälja en hel 
del böcker och framför allt  att det här var 
det sista innan mösspåtagningen den 28/5 
som innebär att betygen är satta och snart 
är gymnasietiden över.

Sanna RybankPeter Rybank-Högberg och Alexandra  
Wiberg vid montern på Älvsjömässan.. 

Foto: Sanna Rybank

UF = Unga företagare

Husåsvägen 14
Liden

Onsdagar 13-18
0708 - 800434
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Sommartider
f.r.om 23/6

Musik i Liden
27/6-5/7

Hotell/Pensionat
Året runt till bra priser

Restaurant + 
Pubkvällar

Alltid välkommen med beställningar 
och Catering av alla sorter.

0692 - 103 40
wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

0692 - 104 08, 070 - 262 59 53  

Husåsvägen 2, 86041 Liden

klippstugan@wastfelt.net

Ring och boka eller titta in.
Varmt välkommen!

Klippstugan har öppet:
Tisdag - Torsdag

Inger Wästfelt

Semester vecka 29 - 32
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Vi har fått många förfrågningar om vad som 
händer i och kring Liden och när då det plöts-
ligt börjar byggas hos Håkanssons i Dacke 
kännerjag mig lite nyfikna på detta.

Starx efter åtta på morgonen anländer jag med 
kameran i högsta hugg för att ta reda på vad 
och varför man bygger till. 

Bertil hänvisar till sönerna eftersom dom ändå 
skall ta över driften vad det lider. Detta är en 
investering för framtiden talar Christer om för 

Vad händer ?

Bröderna Christer, Simon och Tomas Håkansson

mig. Benämningen på nybygget är plansilo 
där man kör in foder under slåttern. En trak-
tor packar det hela tills det  blir fullt och sedan 
täcker man med plast.

Förhoppningsvis så räcker 
sedan fodret hela vintern. 
Det är skönt att se tre grab-
bar med framtidstro och 
vi önskar dom lycka till i 
sin gärning att få fram god 
mjölk till oss kunder.

Text och foto: 
Tore Löfvenius
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Vad händer 2 ?

Vi har nog alla sett den stå på skolgården 
eller efter vägen, tandläkarbussen. Det pra-
tas om bussen på byn, är det bara skolbar-
nen som får gå dit? Jag beslöt mig för att ta 
reda på detta och stegade glad i hågen in i 
bussen där jag träffade chauffören och tand-
hygienisten Marie Englund Lindberg. Hon 
berättar för mig att bussen finns i Liden 4 
dagar, 2ggr/termin. Man 
har i nuläget bara tid med 
eleverna men blir det något 
återbud så kan man kalla 
någon från Rutsgården som 
inte heller har det så lätt att 
ta sig till staden. Just ur det 
perspektivet måste detta ha 
varit en befrielse för många 
elever och föräldrar när bus-
sen kom. Marie berättar att 
planer finns på att köpa en 
buss till som skall serva våra 

Längst t.v, tandläkare Jane Chu, sittande tandsköterskan Anki Andremo och 
bakom henne chauffören och tandhygienisten Marie Englund Lindberg

äldreboenden i första hand. Eftersom bus-
sarna är relativt dyra (3 miljoner/st) så kan-
ske vi inte kan räkna med tandläkarbussar 
i alla byar, men detta räcker ju en bit i alla 
fall.

Text och foto: Tore Löfvenius
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BÅTSMÄNNEN 
BOSTRÖM 

BODASKOG
del 2

Den andre båtsmannen 
163 Boström

Roten blev vakant men redan den 17/12 1870 
antas 21 åringen Anders Jonsson, bördig från 
Hällesjö i Jämtland men boende i Västanå, 
som båtsman på roten 163 med soldatnamnet 
Boström. Anders Jonsson var dock inte släkt 
med övriga ”Boströmmare”. Anders Jonssons 
hustru Anna-Lisa Jonsdotter från Brudsjön i 
Liden var känd i bygden som ”Knapp-Anna”. 
Hon hade härkomst från båtsmanssläkten 
Knapp på roten 164. En ättling var Märta 
Gerdin i Järkvissle. 

Tiden, som båtsman på roten 163, blev dock 
kort för Anders Jonsson. Den 21/11 1873 
blir roten åter vakant. Efter båtsmanstiden 
arbetade Anders Jonsson med reparationer av 
flottningsrännor och skogsarbete åt dåvarande 
Skönviks AB. 

Den tredje båtsmannen 
163 Boström

Släktforskaren Hans Boströms farfars far ar-
betaren Anders Boström (son till båtsmannen 
Erik Boström) i Sillre flyttar nu in i torpet år 

Hans Boström, född 1936 och boende i Bergsåker, har forskat om sina förfäder. På fäderne-
sidan har han kartlagt sin farfars farfar resp. farfars far. Båda var båtsmän och indelta knektar 
vid flottan med båtmanstorp på Bodaskog i Liden på 1800-talet. Utredningen (daterad 2010) 
finns i ett 30 sidigt häfte (A4-format) i färg, med titeln – Båtsmännen 163 Boström. Med för-
fattarens tillstånd har Lidens Tidning gjort en sammanfattning av utredningen. Den som vill ta 
del av ytterligare information kan med fördel kontakta Hans Boström, tel. 060 – 55 23 61. Del 
1 av artikeln publicerades i Lidens Tidning nr 1 i år och här följer nu den avslutande delen.

1874. Han är gift med Brita Kristina (född 
Bergström i Byn i Liden). Båtmanstorpet kom-
mer att bli deras hem några årtionden framåt. 
Soldatlivet fortgick med allt vad det innebar. 
Tre barn växte upp: Lars Helmer (Hans Bo-

Fd. båtsmannen Anders Boström (egentligen 
Jonsson) med hustru Anna-Lisa (född Jonsdot-

ter) under 1920-talet
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ströms farfar), systern Katarina Ingegerd och 
brodern Erik Teodor. Långa kommenderings-
perioder på stationen i Stockholm innebar att 
Brita Kristina fick dra det tunga lasset att hålla 
ihop familjen med barnuppfostran och allt. 

Vid kommenderingen, som tilldrog sig på ör-
logsstationen på Skeppsholmen i Stockholm, 
fick båtsmännen inhämta kunskaper i läsning, 
skrivning, räkning, utbildning i sjömanskap 
och hantering av olika vapen. Anders Boström 
var med i besättningen på fem örlogsfartyg, 
som t.ex. Af Chapman II, fregatt med 36 
kanoner, linje(skol)fartyget Stockholm samt 
korvetten Eugenie m.fl. Manskapet på farty-
gen kunde uppgå till trehundrafemtio man. 
Var och en hade sin uppgift som märs- och 
båtgast, skansgast, kanonservice, ordonnans-
tjänst och vakttjänstgöring.

Uppstudsighet mot överordnad straffade sig. 
Korpralsbefattningen försvann för Hans Bo-
ströms farfars far illa kvickt den 16/6 1881. 
Han fick 5 dagars vaktarrest för ”fel mot för-
man”. Karriären inom flottan tog ett abrupt 
slut. Nu var han matros. Redan i juni 1875 
hade han bäddat för degraderingen. Han fick 
då en varning för ”otillbörligt uppförande mot 
korpral ”. 

Båtsmannen Anders Boström tjänstgjorde bl.a. på 
linje-(skol)fartyget Stockholm

I slutet av 1880-talet och i början på 1890-
talet påbörjades den succesiva avvecklingen av 
Indelningsverket (det ständiga knektehållet). 
Allmän värnplikt infördes i landet. För roten 
163 och de övriga rotarna i Lidens och Holms 
socknar innebar det att dessa blev vakantsatta 
den 29/1 1892. Båtsmannen 163 Boström fick 
avsked den 25/4 1892, och därmed avveckla-
des båtmanshållet Boström på Bodaskog efter 
55 år. Det ständiga knektehållet hade då varit 
i funktion i 231 år! 

Epilogen
Nu börjar ett civilt liv för den förre båtsman-
nen Anders Boström och hans familj. Åren 
1892 -1900 bodde familjen troligen i ett 
torp invid Skälsjön. Kanske drog sig Anders 
Boström fram som daglönare hos bönder i 
bygden. Troligen lyfte han en slant ur pen-
sionskassan för avskedade båtsmän i Väster-
norrlands län.

År 1899 fick han anställning vid Skönviks AB, 
och försörjde sig på att un-derhålla och bygga 
nya flottningsrännor i Sillre och Oxsjö. Från 
år 1900 arrenderade han skogstorpet Rem-
men, Skälsjödammet, av bolaget. Familjen 
odlade den lilla jordplätt som tillhörde torpet. 
Nödvändighetsvaror köptes i en butik knu-
ten till Oxsjö sågverk. Kostnaderna kvittades 
mot dagsverken, som utfördes åt Oxsjöåns 
flottningsförening. Anders Boström repare-
rade flottbåtar, högg s.k. props (timmer), som 
användes att stötta upp gruvgångar i engelska 
kolgruvor. Anders Boströms son Lars Helmer 
lämnade hemmet och fick arbete vid tim-
mersorteringsverket Bergebom i Bergeforsen. 
Han blev där en danskväll i september 1903 
på ”Lukullen” i Fjäl, bekant med Bertha Fors-
berg från Lenhovda i Småland. Hon skulle 
mycket snart bli hans hustru. 

År 1909 blev familjen vräkt från Remmen. Fa-
miljen och hemmavarande sonen Erik Teodor 
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bosatte sig i Sillre. Anders Boström fick 
nu anställning vid Wivstavarvs AB, Fager-
viks sulfitfabrik, med en årslön om 1.281 
kronor. Den 13 juli 1913, 61 år gammal 
omkom förre båtsmannen och torparen 
Anders Boström (Hans Boströms farfars 
far), i en tragisk arbetsplatsolycka (”kros-
sad i elevator”) på Fagerviks sulfitfabrik.

Arne Johansson Båtsmannens beväpning var bl.a. hug-
gare m/1903. (2 bilder)

UNIK BOK OM
ÅNGBÅTAR PÅ INDALSÄLVEN

ÅNGBÅTAR PÅ INDALSÄLVEN UNDER 
1800- OCH 1900-TALEN – av Gun Ham-
marberg, Östanskär i Indal. Den unika boken 
har tagit flera år att färdigställa. Inbunden, for-
mat liggande A 4, 70 sidor, rikt illustrerad med 
ett 50-tal foton, kartor m.m. Flera av bilderna 
är från maken Bengt Hammarbergs omfattande 
vykortssamlingar. Är du intresserad av att köpa 
boken (pris 250:-) så kontakta Gun Hammar-
berg per telefon 060 – 92 118. För postleverans 
tillkommer porto och emballage. Boken finns 
även att köpa på Sundsvalls Museum.

Sundsvall upplevde i slutet av 1800-talet ett 
ekonomiskt uppsving av sällan skådat slag. I 
Sundsvallsbukten fanns drygt 40 sågverk - då 
ett av världens största sågverksdistrikt. Det 
fanns också flera skeppsvarv. Hundratals skepp 
byggdes på varv i Sundsvallsregionen. 

Under 1800-talet existerade varken bilar eller 
bussar. På vägarna som var i dåligt skick var 
hästskjuts det enda färdmedlet. Det bekvämas-
te sättet att resa var med båt. Även transport 

av varor utfördes sjövägen. Båttrafiken var en 
av förutsättningarna för att kontakter mellan 
olika byar och samhällen kunde upprätthållas. 
Turismen blev under den här tiden en närings-
gren på frammarsch och många turister reste 
med ångbåtarna. Längs Indalsälven gick det 
båtar mellan Utanede i Jämtland och Sunds-
vall i Medelpad. Boken berättar om båtarna 
som trafikerade Indalsälven och om några av 
de människor som fanns i båtarnas närhet.

Arne Johansson
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Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

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

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

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

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

Pelle, Carola, 
Gun, Jannice och Annie

Järkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

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

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

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 � 860 41 Liden

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

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 

Jag finns även i Bispgården och Indal

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Lions
Indal-Liden-Holm

Lions 
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87
  060 - 92 352

”Hjälp oss Hjälpa”
”Vi jobbar ideellt för att 

kunna bidra till 
bygdens framtid”

070-3221768
0692-10058

Henke har tyvärr 
slutat hos oss, men 

vi har en kraft i 
Magnus Borg som 

kommer att arbeta i 
verkstaden.

0692- 100 16
rpfordonsservice.se

Liden

Macken mitt i byn
Automatstation
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Besöksadress :  
Bussgaraget

(F.D Vägverket) 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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GÄSTBÖCKER 
FRÅN ”PANGET” I LIDEN

Louis Armstrong, ibland även kallad ”Satchmo” (1901-1971) var en världsberömd amerikansk jazztrum-
petare, kompositör och sångare. Han, som var barnbarn till före detta slavar, växte upp i in mycket fattig 
familj i New Orleans, Louisiana. Under 1930-talet och en bit in på 1940-talet ledde Armstrong stora 
orkestrar som fick ett stort antal skivframgångar och även turnerade i Europa. Till Sverige kom han första 
gången 1933. Efter andra världskriget bildade Armstrong mindre grupper, vilka flera gånger besökte Sve-
rige. Louis Armstrong är en av jazzens verkligt stora legendarer och stilbildare.

Det känns overkligt att den musikaliska giganten Louis Armstrong med sin orkester har spelat på Åsens 
Skyttepaviljong, som dansbanan kallades på den tiden. Det var fredagen den 21 augusti 1953! Enligt vad 
som berättats åt Louis Armstrong en måltid på Panget, men övernattade inte. Stämningen var tydligen god 
av texten i gästboken att döma. Om det var en önskan eller ett konstaterande beror nog på när på dygnet 
måltiden avåts!  Tack Anita Lindberg som lånat ut gästböckerna. / Arne Johansson



27/6 - 5/7 2014

www.musikiliden.se

Bild från Vättaberget av Arne Andersson, Enviken



Söndag 29/6 klockan 11 firar vi Lidenmässan i Lidens kyrka, den på 
höjden. Mässan skrevs av Anne-Lise Lindberg Sjödin som tog spelmanslå-
tar från trakten, skalade bort ”kruset” (som man säger i Dalarna, d v s drillar 
och alla andra utsmyckningar) och gifte ihop låtarna med nattvardsguds-
tjänstens texter. Resultatet blev en folkmusikmässa som är lättsjungen även 
om man aldrig hört den förut. Det vi gör är inte en konsert med åhörare utan 
en gudstjänst där alla är delaktiga, men där den ”vanliga” musiken är bytt 
mot spelmanslåtar och där bygdens musik får ta plats. Det finns även rum 
för allspel i gudstjänsten,  och alla intresserade är välkomna att öva allspels-
låtarna på kyrkbacken kl 10.30. Vilka låtar det blir kommer att postas på 
Indalens pastorats hemsida   

Tisdag 1/7 kl 18.00 händer något helt annat i kyrkan. Då börjar vi att 
spela ”Vexations” av Eric Satie, ett stycke som tar i runda slängar 18 tim-
mar att framföra. Konserten kommer att pågå hela natten, kyrkan är öppen 
och du är välkommen att komma och gå som du vill. Ta gärna med sitt- eller 
liggunderlag,  eller kom på onsdagens förmiddag och följ oss i mål. En an-
norlunda upplevelse,  en konsert att förlora sig själv i.  

Onsdag 2/7 kl 18.00 är det konsert i Gamla kyrkan. När den byggdes 
och började användas blåste nya vindar på kontinenten, och de nådde ända 
upp till Liden.  Medeltiden gav vika för renässansen och sedan barocken, 
och det vi idag kallar ”klassisk” musik föddes. En intim konsert i fantastisk 
miljö.=



Anders Stenström

Fredag 27/6
Restaurang & PUB
Livemusik 21.00
Trio Total

Fredag 4/7
Restaurang & PUB
Livemusik

Vid fint väder även grill

www.wardshusetliden.se

0692 - 103 40

Trio Total:
Christer Wahlund, Jörgen Lindqvist, 

Björn Gimstedt
Foto lånat av Harvs Bygdegård.



Vättaberget 28/6
13.00 - 16.00

sjunger och spelar.
Allsång.

Sundsvalls Dragspelsklubb

Tage Sehlberg m.fl

Tunnbrödsförsäljning, 
Servering.



27/6   Trio Total på Wärdshuset   kl 21  

28/6   Allsång och underhållning med        
          Ronnie Sahlén på Vättaberget kl 13-16
        Sundsvalls Dragspelsklubb

28/6   Dans i Åsen  kl 21-01                                                          

29/6  ”Lidenmässan” i Lidens kyrka   kl 11                                           
  
1/7   Konserthappening i Lidens kyrka  kl 18            

2/7   Kammarkonsert i Lidens gamla kyrka   kl 18                     
  
4/7  Blues o Jazz på Värdshuset   kl 21                                    
 
5/7   Sommarkväll i Trollbyn  kl 19-22                                           
 På scenen: Smalare än Tord

Wärdshuset i Liden

Hembygdsföreningen

Skyttefören, ILSK, 
Holms SK
Pastoratets församlingar

Pastoratets församlingar

Pastoratets församlingar

Wärdshuset i Liden

Trollbyn i Järkvissle

Arrangör:
Program

Välkommen!



Åsen - Liden
SOMMARDANS

105
år med
dans

Lördag 28 juni 
kl 21 - 01

Övriga Sommardanser:
Midsommarafton 20/6

21-02
Callinaz

Buss 
Navet 20.10 (150:-)
Kovland 20.30 (140:-)
Indal 20.40 (120:-)
Liden 21.00 (100:-)

Åter 01.10
Buss t.o.r.

Arr: Lidens SKF, Indal Lidens SK, Holms SK

Servering

Tombola

www.asendansen.se
Lördag 2/8

21-01
Thor Görans



Juli

 Äta

  Roas   

   Kväll

    Vackert

     Indalsälven

      Skratta

       Samvaro

        Lördag

         Evenemang

Sommarkväll
i

Trollbyn
5 juli

Grillen öppnar 17.oo
Ansiktsmålning

Servering av kaffe, korv, 
glass m.m.

Barntombola.

På scenen från 
kl 19.00:

Inträde 100:-
under 15 år gratis

Arrangör: Föreningen Järkvissle Trollby

Buss 
Navet 15.20
Kovland 15.40
Indal 15.55
Liden 16.15
Järkvissle  16.30

Åter 21.45
Buss t.o.r.



Vi stöder Musik i Liden:
GIF Sundsvall
Lidens Tidning

Järkvissle Film & Media
NCM

Tommy Strid
SCA Skog AB
Nilssons Grus

Mitthem
Östanskär Jakt & Konferens

Y-Buss
Boda Grävtjänst
JSP Consulting

ICA Liden
Transformer

Westerlunds Buss

Här ligger Liden.
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Välkommen att kontakta oss!

������������
�������������������
��Vi kvalitetsgallrar och ökar 

värdet på din skog

��Barrmassaveden förädlas till 
Octostolpar vid vår industri 
Octowood i Kälarne

��Bra priser och Premier

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

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

Sållad matjord 
2000 kr/lass inkl frakt inom Indal/Lidenområdet

Ring eller maila för mer info och beställning
Markus 070-340 89 66
Andreas 073-181 43 07
jord@xjentreprenad.se
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VÄTTABERGET  LIDEN        
sommaren 2014 

• Vi har en enklare dagens 
rätt mellan kl 11-14 
 Öppet 11-19 alla dagar  

From 5//6-15/8 
Vi har även glutenfritt 
och mjölkfritt 
Hjärtligt välkommna till 
oss på berget. 
Vi tar även emot 
beställningar vid dop och 
bröllop 
Birgitta med personal 
0705124491 

DAX ATT UPPDATERA
DIN SKOGSBRUKSPLAN?

BERNT LINDSTRÖM
VIRKESKÖP HAMMARSTRAND

Tel: 0693-180 23
Mobil: 070-584 20 06 

bernt.lindstrom@galloskog.se

DITT SKOGLIGA PROFFS I HAMMARSTRAND

d
u

p
lic

e
ra

.n
u

www.galloskog.se

Vi samarbetar 

med Boda 
Grävtjänst.
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Lammkött från Åsen

Nu har vi kött till 
försäljning från vår egen 

lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla, 
Åsen 136, Liden Välkomna

Jeanette & Thomas Eriksson
070-5516752

Från charken!

Fårkorv och 

rökt lammbog

Återförsäljare för 
Skoter, Atv, Moped och Marin

Dick´s Motor och Mekaniska 
utför reparationer av motorfordon

Svetsning och smidesarbeten
(Även aluminiumsvetsning)

          
   

070 - 651 79 15

Hälsocentralen Liden

Hälsocentralen håller öppet som vanligt under sommaren men med reducerad perso-
nalstyrka under semesterperioden 16/6-15/8.
Vi hälsar Kristine Haukeli, at-läkare välkommen.
Hon kommer att arbeta hos oss från 30/6 till 15/8.
Indals distriktssköterskemottagning är stängd från 16/6 till 15/8, öppnar igen måndag 
den 18/8.

Rådgivning/tidsbokning tfn: 0692-439 20

Trevlig sommar önskar personalen!
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Skogsrådgivare Stöde/Holm 
David Sörman
david.sorman@norrskog.se
0691-308 08

Norrskog förstärker! 

Jag heter David Sörman är Norrskogs nye skogsrådgivare 
Stöde/Holm området. Jag har många års erfarenhet som 
skogsrådgivare bakom sig inom Norrskog, men byter nu 
geografiskt område. På det här viset får du som Norr-
skogsmedlem i området ännu bättre service och hjälp i 
ditt skogsbrukande. Välkommen att höra av dig!

www.norrskog.se
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Stuga 4 rum och kök uthyres dygn eller veckovis. 200 m från 
    huvudbyggnad.

Tel: 070 - 214 49 52
www.tessanisillre.se

Efter väg 86 ca. 7 km norr om Liden

Bed & Breakfast
2 dubbelrum. 

1 fyrabäddars rum.

Uthyrning av betongblandare 250 liter + övrig betongutrustning.

Färdigkluven ved.

Skärbrädor och serveringsbrädor.

Tessans Loppis & Antik

Allt möjligt modernt och antikt t.ex barnkläder, 
leksaker, konst, porslin och verktyg m.m.
Köper även in hela flyttbon och dödsbon.
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Jens Nilsson, som är frilansande skådespelare 
från Örnsköldsvikstrakten, kommer i sommar 
att spela huvudrollen som Vildhussen i före-
ställningen med samma namn. Jens är född 
1979 och attraherades tidigt av teater. Han 
är utbildad vid Stockholms Elementära Tea-
terskola (1999) och Tea-terhögskolan i Luleå 
(2001-2005). Efter skotiden jobbade han bl.a. 
med Staffan Westerberg på Norrbottenstea-
tern. Därefter följde Stockholms Stadsteater, 
Uppsala stadsteater och Teater Västernorrland. 
Just nu syns han som programledare (sedan 
2011) för SVT:s Myror I Brallan. I höst skall 
han regissera Vinterfrossa hos Teater Väster-
norrland.

Häresalonger
Men det är som manusförfattare och regissör 
för Vaduvillteatern Häresalonger på Häreborg 

INDALSBO I HUVUDROLL
i Indal som vi lokalt känner Jens. Under fem 
säsonger (2009–2013) har Jens starkt bidragit 
till framgångarna för revyerna i december må-
nad varje år. Jens var en tid dessutom bosatt i 
Indal med sin familj. Så småningom erbjöds 
sambon Ida, som är byggnadsingenjör, arbete i 
Örnsköldsvikstrakten och flyttlasset gick norr-
ut. Men på en direkt fråga om Häresalonger är 
ett definitivt avslutat kapitel blir svaret mycket 
svävande. Vi kan nog glädjande se fram emot 
ett deltagande även i fortsättningen.

Sann bakgrund
Fram till 1796 fanns det storslagna vattenfal-
let Storforsen, med en fallhöjd av 35 meter, 
nedanför den tidigare tre mil långa Ragun-
dasjön i Indalsälven. Det väldiga vattenfallet 
omöjliggjorde all timmerflottning. Magnus 
Huss, född 1755, var en idérik och handlings-
kraftig köpman i Sundsvall. Han hade en plan 
att leda timret förbi forsen via en grävd kanal. 
En oväntad kraftig vårflod fick vattennivån i 
Ragundasjön att stiga så högt att vattnet bröt 
igenom en grusbarriär sommarnatten den 6 
juni 1796. Sveriges största naturkatastrof var 
ett faktum. En 25 meter hög flodvåg sköljde 

Reklamaffischen för Vildhussen med 
huvudrollsinnehavaren Jens Nilsson.

Häresalonger 2010. Foto: Tore Löfvenius.
Regi: Jens Nilsson.
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fram och på fyra timmar forsade 1000 mil-
joner kubikmeter vatten och tömde hela Ra-
gundasjön! Storforsen tystnade och blev Döda 
Fallet. Stora skador uppstod längs älven men 
märkligt nog omkom inte någon människa. 
Magnus Huss fick smeknamnet Vildhussen. 
Året efter katastrofen drunknade han vid en 
båtfärd på Indalsälven och är begravd vid Li-
dens Gamla kyrka. 

Myten 
Författaren Per Hallström gjorde Vildhussen 
år 1902 till en övermänniska och Per Nils-
son-Tannér var inne på samma spår igen men 
40 år senare. Under flera sommarsäsonger har 
skrönan om Vildhussen spelats för utsålda hus. 
Platsen har varit Döda Fallet i Ragunda med 
Sveriges enda ut-omhusvridläktaren (360 °). 
Kända skådespelare såsom Sven Wollter, Vi-
veka Seldahl och Ingmar Virta mfl. har med-
verkat. Premiären var vid midsommar 1992.

Teater i sommar
Nu är det, efter 20 år, åter dags för en ny 
uppsättning av Vildhussenspelet i Döda Fal-
let. Föreställningen är kortad från fem till 
tre timmar inkl. paus. Lennart Lidström har 
skrivit pjäsen. Musiken är ny och ensemblen 
omfattar inte mindre än tjugo personer. I hu-
vudrollerna finns Jens Nilsson som Vildhus-
sen och Lars T. Johansson som industriman-
nen Pehr Hellzén. Historien om Vildhussen 
är en blandning av fakta och sägen och kan 
be-traktas som antingen galenskap eller dröm-
men om att uträtta stordåd. Fö-reställningen 
Vildhussen spelas under tiden 19 juni – 19 
juli 2014. Vildhus-sen 2014 är ett samarbete 
mellan Teater Västernorrland, Estrad Norr 
och Destination Ragundadalen.

Info: www.scenkonstbolaget.se/vildhussen

Arne Johansson

Vildhussen står staty i Hammarstrand. Skulptör är 
Torsten Fridh. I ena handen har Vildhussen åran 
som skulle staka honom till rikedom och i den an-

dra skriftrullen med bevis på sitt stordåd

Jens Nilsson vid fontänen Vängåvan i Sundsvall 
idogt studerande teater-manuset till Vildhussen. 

Foto: Arne Johansson.
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FORS
Hembygdsförening

FORS HEMBYGDSGÅRD 
SOMMAREN 2014 

MIDSOMMARFIRANDE - Fredag 20 juni kl 13.00
Traditionellt firande på Fors Hembygdsgård, Bispgården. Kl 13.00 reser vi midsommarstången 

som följs av dans och ringlekar runt densamma. 3badurerna spelar, det blir folkdans och 
smedjan är öppen. Kams, korv, kaffe och lotter finns till försäljning.

MUSIKKVÄLL - Onsdag 2 juli kl 19.00
Ann-Cathrine Wiklander & Erik Lihm. Entré 80 kr. Fika 40 kr.

FORSDAGEN - Torsdag 10 juli kl 11.00 - 16.00
Försäljning av bland annat kams, tunnbröd, rullrån, fika och lotter. Under dagen kan ni 

lyssna på Sommarorkestern, besöka Skolmuseet samt åka häst och vagn. 
Dessutom uppträder Mr Cassy och smedjan har öppet.  

DANS - Fredag 11 juli kl 21.00-01.00
Nostalgikväll på Gerålund med bland annat fika, lotteri, tombola.

MUSIKKVÄLL - Onsdag 23 juli kl 19.00
GUBBAND. Entré 80 kr. Fika 40 kr.

HEMBYGDSGÅRDENS DAG - Söndag 3 augusti
Firandet börjar efter gudstjänsten i Fors kyrka. Hasse Thor spelar, serveringen och 

smedjan håller öppet. Kulturpremium och pris i fototävlingen delas ut och naturligtvis 
blir det husförshör. Dessutom har Ragundadalens Konstförening sin tavelauktion 

på logen och Fors församling har loppis i sockenstugan.

I samarbete med

Servering av våfflor och kaffe kl 11.00-16.00 hela juli
VÄLKOMNA!

Mer info finns på www.hembygd.se/fors och facebook
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Stig Åströms handelsbod i Järkvissle under 1950-talet
Från vänster: Margot Gerdin, Edit Åström (Stigs fru), Olga Åström (Stigs mamma) och 

Kerstin Åström ( dotter till Stig och Edit)

LAMM I SUNNÅS

Foto: Maja Tuohimaa, 15 år.
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Järkvissle kraftverk byggdes av Statens Vatten-
fallsverk i slutet av 1950-talet. Det skapades 
hundratals arbeten under några år. Arbetssö-
kande kom från när och fjärran. Från hembyn 
kom Lars Olof Larsson, 18 år, och från Järvsö 
i Hälsingland kom Sven Persson, 22 år. Deras 
arbetsuppgift blev att köra stora truckar med 
namnet EUCLID.

VID RATTEN EFTER 60 ÅR

Lidens Tidning bjöd in herrarna för berät-
telser och fotografering vid en autentisk EU-
CLID-truck från 1950-talet på Traktormuseet 
i Indal. Det blev ett kärt återseende med EU-
CLIDen efter 60 år. Trots sin ålder svingade 
sig herrarna med lätthet upp i förarhytten i 
den höga trucken för fotografering.

Lars Olof hade 1954 tagit vanligt körkort och 
fick direkt börja köra truck på bygget. Det 
krävdes inte något speciellt körkort som idag. 
Sven som var något äldre hade tidigare bl.a. 
provat på stora schaktmaskiner. Samstämmiga 
minnen från kraftverksjobbet var motorbull-
ret, skakigheten, svarta dieselavgaserna, dra-

Arbetsförhållandens var många gånger 
besvärliga. Här vid bygget av kraftverksvägen 

vid Bärmon. Chaufför okänd. 
Foto 1955-09-13 av Åke Redin.

Sven Persson t.vä. och Lars Olof Larsson vid 
en EUCLID R22-truck på Traktormuseet i Indal. 

EUCLID R22 var den typ av truck som användes 
på Järkvisslebygget. Här av 1958 års modell, 300 
hästkrafter, lastar 20 ton, servostyrning och ma-

nuell växellåda. Foto: Arne Johansson.

gigheten och skiftgången. Tufft jobb för unga 
pojkar.
Lars Olof arbetade på kraftverket 1954 – 
1960. Efter några år som anställd i en privat 
rörelse arbetade han sedan hos Statens Vatten-
fallsverk till sin pensionering. Han har varit 
sin hemby Järkvissle trogen i alla år. Sven kör-
de EUCLID-truckar vid flera tillfällen under 

åren 1955 – 1958. Under sin yrkesverksamma 
tid arbetade han sedan som grävmaskinist på 
många platser i Sverige. Sven blev kvar i trak-
ten och bor sedan kraftverksåren i Liden. Tack 
vare en Järkvissleflicka!

Undertecknad som vid den här tiden var i 
10-årsåldern fick flera gånger olovandes åka 
med Sven i EUCLIDen. Det var ju extra 
spännande eftersom det inte var tillåtet. Nu 
är emellertid regelbrottet tack och lov dubbelt 
preskriberat!

Arne Johansson
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Lars Olof Larsson i förarhytten 60 år ef-
ter premiären. Foto: Arne Johansson.

Sven Persson vid ratten i en EUCLID 
ännu en gång. Foto: Arne Johansson. 

�����������������������������������������������������������������������

Zorbing, fyrhjulingar, grävmaskin och offroad med jeepar, 
Team-building, tre- och femkamper, fiske och god mat.

Det perfekta stället för konferens och äventyr. 
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Frida Lidholm 
f. 1883 i Sillre. 
Dotter till Erik Olof 
Lidholm i hans för-
sta äktenskap med 
Cristina Olivia född 
Olsdotter.  När Frida 
är 5 år så avlider hen-
nes mamma. Erik 
Olof gifter om sig 
och Frida får därmed 
en ”styvmamma”. 

I unga år arbetade Frida i fäbodarna under 
sommaren och sedan som piga hos bonden 
Mats Jonsson och hans hustru Stina Märta 
Lindqvist i Sillre. 

Under början av 1900-talet träffar hon Per 
Gustaf Berggren från Bölestrand i Timrå. Ef-
ter en tid flyttar Frida till Bölestrand och hon 
börjar arbeta hos Per Gustafs föräldrar. Den 
6 mars 1904 förlovar paret sig. Förhållandet 
bröts under våren och Frida flyttade hem till 
Sillre by och under sommaren 1904 så föder 
hon sitt första barn Gustav. 

Frida börjar arbeta som piga hos Hugo Person 
i Sillre och hon och sonen Gustav bor i en 
mindre byggnad på gården. Fridas pappa och 
”styvmamma” bor bara någon kilometer från 
gården och Frida får säkert hjälp med barn-
passningen medan hon arbetar hos familjen 
Persson. 
Frida håller kontakt med Per Gustav Berggren 
och paret får ännu ett barn tillsammans då so-
nen Anton föddes 1911 i Sillre.  

Sillre bys första telefonväxel.
Frida bodde på fd Skogsskolan i Sillre med 

sina två söner. Växeln placerades i hennes bo-
stad och hon sköter om växeln vid sidan om 
skötseln av hemmet. 
Hon är nu ensamstående tvåbarns-mamma 
och ”föreståndare” för Sillre,s första telefon-
växel. Vid sidan om arbetet som förestån-
dare sköter hon också om mätning av älvens 
vattenstånd inför kommande bygge av Sillre 
kraftverk. 

Utvecklingen av telefonväxelns verksamhet 
kan vara en bidragande orsak till att Frida be-
stämmer sig för att bygga ett nytt hus för sig 
och sin familj. Hon köper sin tomt 1928 en-
ligt köpehandling 23 augusti 1928.  År 1929 
tog Frida ett lån på 2500 kronor med löpande 
6 procent årlig ränta. Som säkerhet lämnades 
inteckning i huset enligt ett skuldebrev daterat 
1 april 1929.

Televerket övertar ansvaret för telefonanlägg-
ningen under mitten av 1940-talet och Frida 
blir anställd som föreståndare för telefonväx-
eln fram till 1950 då hon blev pensionär vid 
67 års ålder.  Hennes sonhustru Helny Lid-
holm efterträder Frida som föreståndare fram 

Telefonväxeln i Sillre by 1911 – 1963
Bönderna i Sillre by har bestämt sig för att införskaffa en telefonväxel och bilda en privat telefon-
förening.  Frida Lidholm erbjuds att sköta om växeln och bönderna betalade henne för uppdraget 
som föreståndare.  

Frida Lidholm 

Helny Lidholm vid växelbordet 1930-talet
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tills automatiseringen 1963. 
I slutet av maj 1963 fanns en artikel i ST med 
texten. 
”Slutväxlat i Lidenområdet ”
I Lidenområdet förlorade man på måndagen åtta 
telefonstationsföreståndare. I stället fick man en 
automatstation att tröstra sig med. Konfunde-
rade och lätt vemodiga abonnenter ringde till 
sina ”växlar” och ville ha råd inför kopplingen 
av ”utombys” samtal Och … en pratstund.

De manuella växlarna lades ner i Liden, Sunn-
ås, Järkvissle, Lidensboda, Sillre, Långliden, 
Anundgård och Loviken i maj 1963. 
 

Telefonnummer 1-20 i Sillres växel 
under 30- och 40- talet

 1   O.B Andersson Skogvaktare i  Oxsjö  
 2   Anton Persson Lantrukare, handlare 
 3   Viktor Eriksson Handlare, taxirörelse
 4   Selma Lidhammar Lärarinna vid 
 Sillre skola 
 5    Gottfrid Sillerström Lantbrukare, 
       handlare
 6   August Nilsson i Kvarnån 
 Lantbrukare

  7   Hugo Persson Lantbrukare, handlare
  8   Mjölnaren Lorensson i Kvarnån
  9   Sågen i Brudsjön 
10   Sillre handel 
11   Sillre kraftverk 
12   Ernst Backlund Lastbilsåkeri 
13   Konsum               
14   Sillre kraftverk
15   Gunnar Åström  Poststationen
16   Gottfrid Norberg Bussägare 
17   Otto Bodén Lärare vid Sillre skola
18   Helmer Lidholm Tumningsförman
19   Tengvalls Lantbrukare, handlare, 
 åkeri 
20   Faktor Berglund på Herrgården i 
 Oxsjö

Tack Birgit Eliasson, Långsele för informatio-
nen om telefonväxeln i Sillre och möjligheten 
att få skanna av foton ur Lidholms fotoal-
bum. 

Birgit har själv arbetat i telefonväxeln under 
sin ungdomstid och Frida Lidholm är Birgits 
farmor. 

Text och bilder

Håkan Backlund 
Sollefteå 2014

Telefonväxeln i Sillre 1930-talet
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UR BENGT HAMMARBERGS
VYKORTSSAMLINGAR

UTSIKTEN I SILLRE

En av Medelpads klassiska vyer är utsikten över Indalsälven vid Utsiktens Turistgård i Sillre. 
Gottfrid Lind i Stordalen byggde 1932 ett sommarcafé och drev det under några år. År 
1936 såldes caféet till Märta och Paul Lidgren från Järkvissle och en lång epok i familjen 
Lidgrens regi tog sin början. Caféet blev den naturliga samlingsplatsen för bygdens ungdom 
på onsdagskvällar och helger. Bussarna på sträckan Sundsvall – Bispgården – Hammar-
strand stannade alltid för kaffepaus. Chaufförerna hade sina givna platser och kaffe med 
sockerkaka var ett måste. År 1948 invigdes Pensionatet ovanför vägen. Sommarcaféet revs 
1976 när nuvarande riksväg 86 byggdes. Av textningen på vykortet att döma hade det fotats 
och framkallats av Mauritz Lidberg i Järkvissle (trollmålaren Rolf Lidbergs far). På baksidan 
framgår att vykortet var daterat 24 juli 1936 i Sillre.

Text: Arne Johansson
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 1000-1730

Lördag 1000-1300
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Ljumma sommarvindar smeker, varm asfalt som steker,
ge foten det bästa i sommar”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden

 

2:a ledig i augusti.




