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Järkvissle Trollby fick celebert besök i juli-
månad. Ett unikt ekipage angjorde Trollbyn 
med det karakteristiska motorljudet av två 
stora Honda maskiner. Trollet Schalander 
(ja, han heter faktiskt så ! ) tillsammans med 
sambon Carola och deras dotter Teresia (som 
även heter Trolldotter ! ) var ute på en semes-
terturné i Norden. Lidens Tidning hade nog 
inte uppmärk-sammat familjen om det inte 
varit för alla målade Rolf Lidberg troll. På i 
det närmaste varen-da fri yta på motorcyk-
larna och medföljande husvagn resp. släpvagn 
fanns Rolfs populäraste trollbilder sprutlack-
erade. På dessa extremt dyra motorcyklar och 
i en för Rolf Lidberg helt annorlunda värld 
reser hans konstverk nu runt i Europa. Tala 
om marknadsföring! Trollet Schalander är en 
fanatisk samlare av Rolfs alster och när det 

DET FINNS SAMLARE
Å´ SÅ FINNS DET SAMLARE …..

Ett exklusivt sätt i vår tid att samla Rolf Lidbergs trollbilder. Rolf fick en gång möjlighet 
att i verkligheten se denna unika uppskattning av sina älskade troll. 

Foto: Arne Johansson.

Trollet Schalander med sambon Carola 
och deras dotter Teresia Trolldotter 

vid besöket på Järkvissle Trollby i juli 
2009. Foto: Arne Johansson.
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gäller figurinerna så fattas inte ett enda exem-
plar överhuvudtaget. Trollet är givetvis ord-
förande i Figurinernas vänförening i Sverige. 
Fattas bara! Till vardags i Handen, söder om 
Stockholm, är det rörmokeri och elekt-riska 
installationer som gäller. Du som är särskilt 
intresserad rekommenderas ett besök på Trol-
lets hemsida: www.trollet.nu, icke att förväxla 
med Trollbyns hemsida: www.trollbyn.se.

Arne Johansson
Järkvissle

TROLLBO - en minihusvagn till motorcykel och 
självklart dekorerad med bilder från troll-teck-
ningarnas mästare. Foto: Arne Johansson.
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Intresset stort för Häre Salonger 2009
I början av juni tillkännagav Häreborgs Byggnadsförening sin satsning på att starta en showgrupp i Indal med 

målsättningen att genomföra en julshow, Häre Salonger, i december månad. Just nu pågår rekryteringen av 
lokala förmågor som vill vara med i showgruppen och ett flertal personer har anmält sitt intresse.

Rivstart under ledning av professionell regissör
Söndagen den 30 augusti rivstartar vi med en workshop som leds av regissören och skådespelaren Emma Berg, 
aktuell med Det susar i säven som spelats på Norra Berget i sommar. Vi kommer att få ta del av en värdefull 

kompetens genom Emmas medverkan. Tillsammans med gruppen kommer hon att arbeta med teambuilding 
och dra upp riktlinjer för hur vi ska arbeta under hösten. Emma kommer att leda ett flertal workshops under 

arbetets gång.
Gruppen kommer att träffas kvällstid på tisdagar och tanken är att vi tillsammans formar showen från noll till 
succé. Idémöten där kreativiteten flödar och idéer föds kommer att utgöra grunden och under hösten jobbar vi 

fram Häre Salonger 2009.

Teaterapor och andra lokala förmågor är varmt välkomna i gänget
Alla som vill vara med är välkomna att delta i showen. Vi söker allt från teaterapor, dansare, musiker, vokalister 

till dig som hellre målar kulisser, syr kläder eller håller ordning på rekvisitan. Alla besitter unika talanger och 
kompetenser, anmäl dig i dag på hareborg@home.se eller ring Maria Åman på telefon 070-661 74 41.

I skrivande stund har vi ett glatt gäng med bred kompetens som anmält sitt intresse. Talanger med erfarenhet 
av showverksamhet, sång och musik. Talanger med vana av att leda barn och ungdomar. Talanger som har en 
sprudlande energi och som bjuder på sig själva. Häng på du med! Vi behöver dig. Ju fler, desto roligare. Väl-

kommen till en jätterolig höst!

IndalsÄlvis lever på Facebook
Jodå, Älvis lever! Vårt affischnamn och ansikte utåt är IndalsÄlvis och genom att bli vän med honom på face-
book.com kan du följa Häre Salonger under hösten. Sök på Indals Älvis. Välkommen med din vänförfrågan.

Härelokalens Byggnadsförening. Styrelsen genom Maria Åman, suppleant
Tfn 070-661 74 41 


