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Föreningsnytt

Hej!
Efter att ha firat
1 år så är skyltarna
nu på plats och
Bystugan håller
verkligen på att
bli det nav i Liden
som vi trodde vid
starten. Dessutom
har vi kommunens
godaste glass, så
var inte rädd att
komma och prova.

Spelmanskväll Joel Böhlens musik i Ängom
28/7 2010 kl16.00
Spel av Bertil Westlund och Sanna mfl. Berättelse av Sören Nilsson.
Fri entre . Fika samt varmkorv säljes. Grillplats . Medtag egen stol.
Skylt vid väg 86 mellan Järkvissle och Lidensboda .
Info B Westlund 070-8541024 och P Nägele 070-5466175

Hembygdsdag på
Vättaberget 25/7

Tore Löfvenius
Omslagsbild:
Fotograf: Emmelie Åslin
www.emmelieaslin.se
Modell: Tifa DeLeone
www.TifaDeLeone.com

Annonspriser

Nästa Lidentidning
utkommer
30/8
Manusstoppdatum 2/8
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.
Du kan posta eller maila ditt bidrag,
tänk bara på att faxade original
ger ett sämre slutresultat

Köp fem annonser, betala för fyra!
Föreningar får dela på en helsida, varför vi är
tvungna redigera material om utrymmet är begränsat. De föreningar som vill ha sitt material
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats.
Ring för kostnadskalkyl.
Baksida i färg kostar
1700:1/9 sida 43 x 59 mm stående
198:2/9 sida 86 x 59 mm stående
396:1/3 sida 130 x 59 mm liggande 495:1/2 sida 130 x 91 mm liggande 693:1/1 sida 130 x 184 mm stående 1386:Köp och Sälj ca 20 ord 40:Alla priser exkl moms

Adress till tidningen

Lidens Tidning
Bodacke 143, 860 41 Liden
Besöksadress:
Husåsvägen 9A (Gamla Posten)
E-postadress:
tidning@telia.com
Ansvarig utgivare / artiklar :Tore Löfvenius
Historiska artiklar:
Arne Johansson
E-post
arne.jarkvissle@telia.com
Annonser:
Tryckeri:

Prinfo

12.00 – 18.00
Försäljning av hantverk, Tunnbrödsbakning
Kolbullar, Tombola, Fiskdamm, Lekar
Loppmarknad
13.00
Emilie Wibron uppträder med dans på lina
14.00
Sång och musik av Ukuleleorkestern
15.00
Prisutdelning i Företagarlotteriet
Inträde: 20:Serveringen öppen 12.00 – 18.00

31/7

13.00

Invigning i kyrkan. Traktor med lövad vagn och
spelmän avgår från Hembygdsgården kl 12.00
Efter invigningen allspel och buskspel vid
Hembygdsgården. Uppvisning av Joydancers som visar hur man dansar bugg.

1/8

13.00

Scenprogram, allspel och buskspel. Medverkar gör Boppen Karström, Två Visa,
Sundsvalls dragspelsklubb, Sten Sandin
samt Njurunda Dragspelsklubb m.fl.
Inträde söndag 60 kr.
Servering, tombola, Kolbullar båda dagarna.
Inf: 060 - 971 57, 060 - 925 79

Holms PRO

0692 - 10 123
070 - 277 36 40
Vardagar 13-17

17/8 kl 10.00 Boulemästerskap Holmvallen Anundgård

0692 - 101 23
0692 - 210 75

26/8 13.00 Medlemsmöte
Församlingshemmet Anundgård
Danserna på Åsen:
25/6
Midsommarafton
Micke Ahlgrens
4/7
Casanovas
31/7
Svänzons
8/8
Sannex

0692 - 10 123
070 - 63 102 77
Accidenstryckeriet i Sundsvall

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

Sommarens tips är Allkortet med bl a
bonus på alla köp
reseförsäkring
avbeställningsskydd
månadsfaktura

Jag heter Maria
Nilsson och är den
som har börjat arbeta efter Birgitta.
Eftersom jag härstammar härifrån
Liden, känns det
bra att nu kunna
återvända med min
familj. Jag ser verkligen fram emot att få möta
sommaren i Indalsälvens vackra dalgång.
Samtidigt hälsar jag våra kunder välkomna
under sommaren.

Tecknar Du allkortet under
juli-augusti bjuder vi på
första årsavgiften (värde 250 kr.)

Välkommen in!
Linda och Maria

 

Börje Albertsson
Virkesköpare

Ti l l s a m m a n s s k a p a r v i v ä r d e n p å D i n S k o g

Låt skogen skapa sitt eget
Börje Albertsson
värde!
Tel
Mobil





0692-220 01
070-347 66 07

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.

Renovera

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

Bygg Om
Bygg Till

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

Jag ordnar avdraget,
du kan få jobbet för halva priset

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

Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750,
par@hanssonbygg.se,
www.hanssonbygg.se
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Årets Härefestival blir en riktig sommarfest!

Bystugan

Härefestivalen firar fem år och går i år av stapeln den 30–31 juli. Det blir en riktig sommarfest för alla åldrar i det vackra parkområdet bakom Häreborg i Indal. Vackert väder är
beställt och programmet är starkare än någonsin.

Liden

Bredare musikprogram
än vanligt.

Lokalt servicecenter
Öppettider :
Mån - Tors 8 - 17
Fredagar 13 - 17
Tel. 0692 - 101 23

Målsättningen är att det ska finnas något för
alla smaker och det blir ett bredare program
än vanligt. På musikfronten blir det allt från
vispop med Stefan Sundström till punkrock
med legenderna Noice, hårdrock med AB/CD
samt schlager med Nanne Grönwall och The
Playboys. Lokala hjältar som The Confusions,
Smalare än Thord, Up The Chimney, Another
Side, Yellow Rat Bastards, Trakdor, och Last
Leaf spelar och från Stockholm kommer One
Arm Short.

Teater: Kanske Romeo & Julia
Ta chansen att på lördagseftermiddagen se
Jens Nilsson i rollen som clownen Stefan i teatern ”Kanske Romeo och Julia”. En fantastisk
version av en gammal klassiker som i originalversion är drygt tre timmar lång. Här får du
den serverad på 45 minuter ute i det gröna.
Upplev Romeo på ett sätt du aldrig tidigare
gjort. Skrattvarning!

Noice

Discomusikal med Junis och massor av kul för barnen.

”Den lilla krogen i skogen”
Öppet hela året, mat mot beställning.
Sommarkafé 1 - 28 juli kl 12.00-1700. Måndagar stängt.
Gårdsbutik. Gårdsmuseum.
Eva och Dan Forslund 0696/40104

Dans till Jive.

www.grannaset.se

För er som vill svänga era lurviga så finns det
ett dansbandsalternativ. Inne på Häreborgs
dansbandsscen spelar Jive, dansbandet från
norr, upp till dans både på lördagen och söndagen.

Beläget 6 km utanför Kälarne mot Stugun.

Varmt välkomna.
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Stefan Sundström
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För den yngre publiken kommer det att finnas mycket kul att göra. Det blir islandshästridning, sumobrottning, frågesport, tävlingar,
uppträdande av rappande ungdomar, ankrace
och mycket mer.
Särskilt glada är vi över att kunna presentera
Showtime, en discomusikal som handlar om
jämlikhet, vänskap och respekt och som framförs av sju tjejer från Junis i Indal. Showgruppen är resultatet av vårens arbete med Projekt
Indal (NBV och Junis) och musikalen kommer att visas på lördag förmiddag då det är fri
entré på området och ingen alkohol serveras i
restaurangtälten.

Ett gott samarbete som bär frukt.
Årets Härefestival är resultatet av ideellt arbete
från kulturföreningen Vaduvills sida och visar
7

Nanne Grönvall

att ett gott samarbete med olika aktörer bär
frukt. Vi vill att Härefestivalen ska fortsätta att
vara ett återkommande kulturinslag i bygden
varje sommar och har under våren jobbat hårt
för att bredda det kulturella utbudet och öka
antalet barnaktiviteter.
Travrestaurangen i Bergsåker AB ansvarar för
resturangtälten och barerna. De är grymma på
att laga gott käk för många och vi är jätteglada
över ett gott samarbete med Karin, Kent och
deras ﬁna personal.
Andra starka samarbetspartners är Indals IF
som kommer att ha försäljning på området,
Sensus som hjälper oss med scenen och ljudet,
Hall & Kapell som ﬁxar tält och banderoller,
Musikbörsen och många ﬂer! Tack alla, ni vet
vilka ni är och ert stöd är värdefullt för Indal!
Program och mer information:
www.vaduvill.nu
Kulturföreningen Vaduvill genom
Maria Åman

Klippning, färgning, slingning, bryn och fransfärg

Gästartist:

NANNE
GRÖNVALL

THE CONFUSIONS

FREDAG 30 JULI 17 – 01 | LÖRDAG 31 JULI 11 – 01
SOMMARFEST. MUSIK. TEATER. DANS. BARNAKTIVITETER. RESTAURANGTÄLT. MARKNAD.
DANS: Jive. BAND: One Arm Short, Baggy Jeans, Saints of Corpulence, Yellow Rat Bastards, Last Leaf,
Trakdor, Another Side, Up the Chimney, Indals Musikforum m.fl. PROGRAM: WWW.VADUVILL.NU

OBS!
Jag utökar i nya lokaler
för massage, hudvård,
benvax m.m.

IngerSjöström

0692 - 104 08
070 - 262 59 53
8

STEFAN
SUNDSTRÖM

FÖRKÖP BILJETTER: Ica Kovland, Tempo Indal, Ica Liden, Entré Sundsvall, Ticnet, Travrestaurangen, Musikbörsen.
BILJETTPRIS: 1 dag 245 kr. 2 dagar 395 kr. Medlemspris för medlemmar i Vaduvill: 1 dag 195 kr. 2 dagar 315 kr.
Fri entré till kl 18 på lördagen. Fri entré för barn under 12 år. Bussar till och från festivalen.
Samarbetspartners:

Lidens Tidning
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Arrangörer:
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Ballastmaterial
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
Detta händer i sommar:
4:e juli finns jag på Murberget i H-sand.
5:e juli börjar jag med försäljning på härbret.
16:e juli Marknad i Hammarstrand

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

0692 - 400 67
070 - 341 35 36

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

LIDEN

Öppettider
Mån - Fre
10 - 19
Lör
10 - 16
Sön
12 - 16
0692 - 100 26

Midsommarmaten handlar du hos oss!
Paket
utlämning
Vi är ombud för

Pelle, Carola,
Gun och Jannice

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg: 070 - 534 00 04
Andreas Norberg: 073 - 036 74 75

Med bred och mångårig erfarenhet
tillhandahåller vi genomtänkta lösningar som minimerar kundens totalkostnader på kort och lång sikt.
Micke tel: 070 - 209 38 66
Mail: l i d e n m i c k e @ t e l i a . c o m
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Företagshuset

52 år i skogens tjänst

Liden

plocka kottar på sommaren. Under vintern
var det diverse jobb som gällde. Efter att ha
gjort lumpen så blev det helstammslunning
(timberjack) på vintern och på sommaren var
det markberedning.
1975 blev det till att gå en 10-veckorskurs på
nya skogsmaskiner. Arvo fortsatte sedan att
köra skogsmaskiner fram till 1989, när SCA
sålde maskinen han jobbade på, och då blev
det till att ägna sig åt manuell skogsvård, röjning, plantering m.m. till början av 90-talet.
Då påbörjades Lögdöprojektet som vildmarksguide som innebar tillsyn av tre stugor,

Arvo Pylväinen fyller 65 år i oktober. Då
har han jobbat 52 år åt samma arbetsgivare
nämligen SCA. Är det månne någon form
av rekord?

Besöksadress: Lidenvägen 89

Arvo ﬂyttade till Sverige från Finland med
sina föräldrar 1956. Började jobba 1958,
endast 13 år gammal med plantering och

Boda Grävtjänst

Jan Backlund

0692 - 400 84

Rör & Svets

En skördare modell 80-tal

Konfirmationskortet

fem husvagnscampingar och ﬁskevårdsområdet. Eftersom Lögdö Vildmark består av
50000 hektar så förstår man att det inte är
gjort på en kvart. Under sommarhalvåret så
kan det bli mycket jobb, framförallt med sophanteringen.
Jag tror det är många i dessa tider som är avundsjuk på Arvo som haft samma arbetsgivare
och jobbat med saker han tycker om hela livet.
Vi passar på att gratulera så här lite i förskott.

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97

Lidenfoten
070 610 64 37

Tore Löfvenius
12
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Våra öppettider:
Mån - fre 8.00 - 21.00
Lördag 10.00 - 18.00
Söndag 11.00 - 18.00

F.D.Posthuset Liden

Liden
I vår verkstad reparerar och servar allt mellan himmel och jord.

Inget jobb är för litet eller för stort.
*
*
*
*
*
*

Öppettider i sommar
Från v.26 tom v.32 har vi öppet:
WÄRDSHUSET LIDEN
Vi önskar våra
kunder en
Glad Sommar!

bilreparationer
däckbyten
uthyrning av släpvagnar
biltransporter
reparationer av gräsklippare, mopeder, släpvagnar, husvagnar m.m.
Vi hyr ut gallergrindkärra och biltransporter 1500 kg och 2000 kg totalvikt.

VARDAGAR KL 11-18
HELGDAGAR KL 13-18
Övriga arrangemang under sommaren meddelas via
hemsida och infoskyltar.

VÄLKOMMEN
Övrig info: Midsommar stängt.
9-11/7 är Wärdshuset abonnerat och har stängt för övriga gäster

0692- 100 16

w w w.w ard sh u set lid en .s e
Anders & Eva-Sofie
Johanna

0692-103 40

rpfordonsservice.se

Lex Juri
JURIDISK UNDERSÖKNING

Phone: 0761045653
LIDENS
BLOMSTERFOND
0692—100 27
Din gåva
ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3
14

Vi tackar Lars-Åke och Annica samt
byborna för all hjälp vid övertagandet
och hälsar alla gamla och nya kunder

Välkomna!

E-mail: legal.juri@hotmail.com

Lions
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”
0692 - 103 87
060 - 92 352

Rickard

www.lex.juri.dinstudio.se

Henrik

Micke

Olika språk
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Kyrkogården

LIDENS GAMLA KYRKA
1510 500 2010

Runt kyrkan har funnits en bogård. Ingången av trä, stegporten, är från 1693. Det
har tidigare funnits kyrkstallar och sockenstuga. Kyrkogården med begravningsplatserna låg huvudsakligen i öster och söder.
På kyrkogården ﬁnns en minnessten rest
över Vildhussen, som ligger begravd här.

ÅR

Tänk att få vara med om gamla kyrkans 500-års jubileum!
Redan på 1200-talet fanns det en liten träkyrka i Liden. Kruciﬁxet på södra väggen i
nuvarande stenkyrkan är bevarat från den tiden. År 1314 nämns Liden eller Lid. Gravar
och fornfynd avslöjar att Indalsälvens vackra
dalgång har bebotts av människor åtminstone
tusen år före vår tideräkning. Under 1400 &
1500-talen fanns i Liden 20 - 24 bönder. En
ny helgedom behövdes och sockenmännen
hade under sina färder sett, säkert med viss
avund, de imponerande kyrkobyggnader som
fanns nere vid kusten, t ex på Alnö. När det
gällde Guds och hans helgons ära och själens
välfärd ansågs inga uppoffringar för stora.

annexförsamling. Han blev arkitekt och
byggmästare för Lidens nya stenkyrka. Byggnadstiden var 1483 – 1510, i hela 27 år! Pater Josefus drunknade i Indalsälven innan
kyrkan stod färdig och han är begravd vid Indals kyrka. Gravstenen ﬁnns kvar ännu idag.

Gamla kyrkan är uppförd i rektangulär form
och något skev. Väggarna av sten är 1,4 meter tjocka. Till fönster och portöppningar,
strävpelare och valvbågar använde man tegel. Kyrkan blev invändigt målad först 1561.
På norra väggen ovanför sakristian ﬁnns en
serie målningar föreställande bl a Adams
respektive Evas skapelse. År 1760 togs det
Pater Josefus –
upp ett större fönster på norra väggen av
arkitekt & byggmästare
Kyrkoherden pater Josefus, född i Fin- Nilsböle byamän, för att de som hörde till
land, verkade i Indal med Liden som Indals socken skulle få kyrkorätt i Liden.

”Ödesstämman den
12 december 1802”

Midsommarfirande 2009 på tunet vid Lidens Gamla Kyrka. Foto: Arne Andersson.

Inte predikstol eller kyrkbänkar
Medeltidens kyrkor saknade oftast predikstol och kyrkbänkar. År 1755 ﬁck kyrkan
en ny predikstol och altaruppsats, utförd av
bildhuggaren Jonas Granberg från Klövsjö
i Jämtland. På södra sidan i kyrkan fanns 9
bänkar för män och ända fram till västra gavelväggen fanns det 15 bänkar för kvinnor.

Sockenstämman den 12 december 1802 beslöt
att riva stenkyrkan och uppföra en ny kyrka i
Liden. Det dröjde dock 50 år innan slutgiltigt
beslut om nybyggnation togs. Underhållet av
stenkyrkan eftersattes. Valven förstördes, för
att ge tegel till uppförandet av den nya kyrkan.
Inventarier och inredning släpades ut och blev
liggande på kyrkvallen. Församlingens kyrkoherde A E Lindeman tog då hand om inventarierna och lät förvara dem. I början av 1900talet förvarades det tidvis slåtterhö i kyrkan.
Tack vare intresse och energi från kontraktsprosten och kyrkoherden Lars Hoﬂin, som
tjänstgjorde i Liden i 32 år (1898 – 1930),
och ﬁlosoﬁe doktorn Erik Salvéns omfattande arbete kunde den gamla stenkyrkan renoveras under åren 1911 – 1928.

Vi har idag all anledning att vara
mycket stolta över vår vackra
medeltidskyrka.
Kerstin Åhström
Ordförande
Lidens Kyrkoråd

Lidens Gamla Kyrka, östra gaveln.
Foto: Arne Johansson.

Delar av interiören i Lidens Gamla Kyrka. Foto: Arne Andersson.
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Har din skog
utsatts för Granbarkborre angrepp?
Bekämpningen av Granbarkborren är en
angelägenhet för alla skogsägare i de
områden de slagit till. För att hejda
angreppen är det viktigt att söka
upp och avverka skog som är
angripen så fort som möjligt.
Kontakta oss på Primaskog
så kan vi med vår erfarenhet
och kompetens att göra vad vi
kan för bistå dig för att
bemästra problemet.
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”När solen blir varm vill foten vara sval,
då passar det bäst med en ny sandal”

Den 24:e Sommarsäsongen är igång!

pettider
Våra öp
30
0930-17
Mån-Fre 30-1400
09
Lördag

Representationsmiddagar
Högtidsmidddagar
Bröllop
Konferenser
Trädgårdsfester
Övernattning mm

tel 0696-10069
www.stooks.se
Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

Urban Andersson

TAXI
Liden och Holm
Färdtjänst och sjukresor

Lördag den 3 juli ”No Comments” i trädgården
Fredag den 16 juli ”Copycats”

Telefon : 070 - 257 50 25

Boka taxibuss med plats för 22 personer,
Sjöströms Busstrafik, tel 070 - 325 76 90
Bokning Värdshuset Idyllen, Åstön, tel 060 - 480 20

Välkomna önskar Hjördis Brandt med personal
22
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L I D E N H I S T O R I E R
Modern Botilda Eriksson
med sönerna
Johannes, Erik
och Olle.

Här fortsätter berättelsen från förra numret av Lidens Tidning om guldgrävaren i Kanada Olle Hammar.
Sven Söderqvist i Sunnås har skrivit artikelserien efter intervju med Olle Hammars son Billy Hammar i
Långliden. Olle Hammar var född 12/3 1889. Efter brokiga ungdomsår gör han sin första resa till Amerika
och Kanada 1911. /AJ.

GULDGRÄVARE I KANADA
OLLE HAMMAR FRÅN LÅNGLIDEN
Del 2
Åter i Långliden 1924
År 1924, efter 13 år, kom Olle hem från sin första Kanadavistelse. Han hade då en klockkedja,
gjord av rent guld. Guld som han själv vaskat fram.
Varje länk var gjord av en guldsten (nugget). Kedjan var 2-3 dm lång och förmodligen representerande en förmögenhet. Det låg en väldig status att
ha en klockkedja av guld hängande ur västﬁckan.
Den här var av det slaget att den stärkte krediterna och imponerade stort. Olle sålde klockkedjan. Han ﬁck antagligen ett bud han inte kunde
motstå. Under fyra år fanns nu Olle i Sverige. År
1926 ingick han äktenskap med Agnes Johansson
född 3/12 1900. År 1926 föddes sonen Ingemar.

raten var ute i egna ärenden, då någon krafsade på
dörren med ett stönande läte. Olle trodde först att
det var någon som befann sig i en nödsituation.
Attackerna mot dörren blev allt aggressivare och
Olle förstod att han fått besök av en björn, som
tänkte ta sig in i stugan. När dörren började svikta, fattade Olle beslutet att försöka skrämma iväg
björnen. Han tog sin timmeryxa i handen och satsade all sin kraft på att öppna dörren. Dörren ﬂög
upp och Olle hamnade på marken. Han lyckades
i sista stund få se björnen slinka förbi husknuten.

Grannar från Långliden träffs i
Kalifornien
Olle hade gjort en resa till Kalifornien, San Francisco. I Kalifornien fanns två av hans grannar i

På nytt till Kanada 1928
År 1928 gjorde Olle åter en resa till Kanada.
Nu grävde han efter guld vid Bakerwille. Det
fanns guld, men det låg utspritt och krävde
mycket arbete. Vintertid grävde de ungefär som
man gräver en brunn. Massorna lades på hög
tills bäckarna slog loss. Vattnet utnyttjades sedan på klassiskt vis för att sortera fram guldet.
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Det här är ju en fantastisk händelse. Tre personer från lilla Boda, träffas i detta jätteland vid
en ﬂod i Nevada. Kalle Westman fanns en tid i
en stad, som hette Yuma. Han berättade om en
skylt på järnvägsrestauranten - Gratis mat alla
dagar då inte solen skiner. Hjalmar Lindh var
ägare till en cowboykostym. När det var fest i
Boda brukade han visa sig i den munderingen.

Laxfiske vid Stillahavskusten
Guldgrävandet var så lönande att han beställde en ﬁskebåt på ett varv i Vancouver. Båten är registrerad med OH 326 ToT. OH står
för Olle Hammar. När Olle ﬁck besök av folk,
som saknade bostad brukade de få bo på båten.

Den här gången var det meningen att hans fru Agnes skulle komma efter. Olle hade ordnat biljetter
och bostad. På avresedagen upptäckte grannarna
att frun kom vandrande genom byn med en ko,
som ville till tjuren. ”Skulle Du inte åka till Kanada
idag?” frågade byborna. ”Inte kan jag väl åka till Kanada när koa vill till oxen!” svarade hustrun. Tydligen var Agnes inte så intresserad av att följa med.
År 1930 började en ny guldgrävarepok. Olle hamnade tillsammans med en kamrat Frank Freeman
på en plats, som hette Hard Scrable Creek. Kam-

Långliden Kalle Westman och Hjalmar Lindh.
Den senare hade ett spelkasino i Reno, Nevada
och hade förmodligen hjälp av Kalle Westman.
De här två kumpanerna dök upp hos Olle när
han tillsammans med några indianer var sysselsatt
med att röka ﬁsk vid en ﬂod i Nevada. Olle ﬁck
erbjudandet att följa med sina grannar, men tackade nej. Han stannade hellre kvar hos indianerna.
Hjalmar Lindh tillhörde de första, som etablerade ett kasino i Reno. Reno utvecklades sedan
till en skilsmässostad och ett spelcentrum. Rörelsen var attraktiv för kriminella. Efter att ha
blivit hotade och beskjutna fann Hjalmar och
Kalle att det var säkrast att återvända till Sverige.

Olle Hammar ombord på den egna fiskebåten i Vancouvers hamn i aug. 1936.
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Olle skötte på egen hand den stora ﬁskebåten när
han ﬁskade lax vid Stillahavskusten. Där hängde
det på håret många gånger att Olle inte skulle klara
sig. På första resan var han lärling. Inloppet till
Vancouver är trångt och man hade glömt ebb och
ﬂod. Det tog 36 timmar att ta sig in till hamnen.
Olle hade en kompis Viktor Eriksson, också han
Lidens Tidning

med egen båt. En natt överraskades kompanjonerna av en storm. Viktors båt drev mot land och
slogs sönder mot klipporna och Viktor omkom.

Åter i Långliden 1939
Året var 1939 och det började dra ihop sig till storkrig. Olle beslöt att återvända till Sverige. Nu var
Olle tillbaka på ruta ett. Det blev världskrig och
Olle återvände till Långliden och skogsarbete. Det
fanns ett problem. Olle var skriven i Kanada och
han hade inga ransoneringskort. Även om det fanns
ett litet jordbruk, så behövdes andra saker, som krävde ransoneringskort. Men som skogsarbetare och
guldgrävare i Kanada, var han van vid svårigheter.
Nu ﬁck han hjälp av sina jordbrukande kojkamrater. Så småningom ﬁck han även ransoneringskort.
Åren 1939-1948 fanns Olle på hemmaplan. Det
här var ju den stora ofredstiden. Det fanns då inga
förutsättningar att bege sig till den andra sidan
av Atlanten. Olle sa alltid: ”I Sverige ﬁnns ingen
mat och inget ﬂäsk och har heller aldrig funnits.”
Som en kuriositet kan nämnas att han ﬁck brev
från Kanadensiska Ambassaden i Stockholm,
som ville ha honom som nattvakt. Men Olle låg
i skogen och besökte hemmet endast på helgerna
och var då förmodligen inte så intresserad att han
ögnade igenom posten. När han så småningom
läst brevet och kom till Stockholm, var tjänsten
redan tillsatt. Olle ﬁck i alla fall betalt för resan.

Faksimil av
Olle Hammars
inmutningsbevis i Hardscrabble Creek,
daterad den
3 november
1933. Giltighetstid 20 år.

Fortsättning i kommande nummer.
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STÖRST I SVERIGE PÅ SPECIALSORTIMENT

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

• Gallra din skog nu! Vi kvalitetsgallrar och förädlar din
massaved till Octostolpar.
• Tänker du slutavverka tall? Vi har stort behov av el- och
telestolpar samt stamblock.
Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@rundvirkeskog.se
www.rundvirkeskog.se

Välkommen att
kontakta mig!

Oscarson Skog AB har bytt telefon nummer och mail adress .
Markberedaren är som vanligt igång, all markberedning mäts med GPS för
att ingen överdebiterng sker och för att få exakta kartor. Hör av er nya och
gamla kunder även när det gäller avverkning röjning och plantering.
Med vänlig hälsning

Jan Oscarson

Oscarson Skog AB



NTC är nu återförsäljare till Olsson i Ellös
kontakta vår säljare Torbjörn Staaf för snabb leverans!
tel. 060-52 52 64
framaxeldelar, motordelar, kopplingar, vattenpumpar, filter,
kraftöverföringsaxlar, startmotorer o generatorer, hydraulik
delar från de mest ledande varumärkena.
givetvis fraktfritt!!

Tel 0104010951 / 0104010976
Mail oscarsonskog@gmail.com
Web www.oscarsonskog.se

Stampuddsvägen 7
863 33 Sundsbruk

Vi serverar: pajer, soppor och hembakat bröd,
våfflor, härliga smörgåsar, kaffe och kaffebröd.
Alla torsdagar:
Ärtsoppa och ugnspankaka
med hemkokt sylt och vispgrädde.
&««iÌÊ>>Ê`>}>ÀÊ£Ó£n
-ÌÀÀiÊÃBÃ>«]ÊL>Ê«F\ÊäÈÓ£äÓÊää

6B>tÊ>ÃÃiÊV ÊÀÃÌ>Ê

www.ntcab.com Tel 060 - 52 52 64

www.lidenshembygdsforening.com
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Funderar du på att avverka eller har du behov av gallring
eller röjning? Är det dags att plantera eller behöver du en
genomgång av din skogsekonomi?
Norrskog har sedan 40 år tillbaka hjälpt sina medlemmar med allt detta.
Vi finns dessutom till hands när det är dags för generationsväxling och
vi erbjuder kostnadsfri rådgivning. Vilka behoven än är, finns Norrskog
där, för Din skull.
Kontakta oss om du vill veta mer!

Mitthems finaste pärla?

Planerar du ditt framtida boende? Du kanske går i tankarna att
sälja ditt hus? Då tycker vi att du ska höra av dig till oss, för vi kan
boende i Liden.

Joakim Björnehall
Indalens SBO
060-16 72 76

Gun-Marie Johansson
Indalens SBO
0692-102 34

Johan Dammström
060-16 72 82

Mitthem har en av sina finaste fastigheter i Liden. Underbart
fräscha lägenheter med hiss. Nära till både apotek, vårdcentral och
mataffär. Dessutom slipper du skotta och klippa gräs och kan lägga
tiden på det som du verkligen tycker om att göra.
Intresserad? Kontakta vår säljare Margaretha Ruda på tfn.
060-13 95 26 - så berättar hon allt du behöver veta!

www.mitthem.se
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LIDENS KYRKOKÖR
1910
100 2010
ÅR

Lidens kyrkokör 1911. Foto ur Lidens
Hembygdsförenings bildarkiv.

Förste körledaren
Lidens Kyrkokör startades av folkskolläraren
Jonas Sundén. Han tillträdde sin tjänst som
folkskollärare, k1ockare, organist och kyrkosångare den 1 juli 1910, vilket datum betraktas
som tillblivelsedatum för Lidens Kyrkokör.

Odhner, kassaförvaltare E. Melander och sekreterare Axel Strömbäck. Alla medlemmar
betalade en medlemsavgift. År 1946 höjdes den till 1: - krona per medlem. Kören
anordnade i en lång följd av år sångaftnar,
vanligtvis på valborgsmässoafton. Inträdet
var från början 50 öre för vuxna och 25 öre
för barn. Vid årsmötet 1939 konstaterades
att körens ekonomi var god. Kollekt togs
upp i kyrkan till kören. Kollekten uppgick till 14:80 kronor. Körens kassabehållning år 1940 var 69:18 kronor. Fr.o.m. år
1944 ﬁck kören100: - kronor per år från
kyrkorådet till ”Kyrkokörens uppmuntran”. Första året kören beviljades anslag till
verksamheten var 1952 om 300: - kronor.

Montage från utställningen i Lidens kyrka. Foto: Arne Johansson.

Köruppslutningen
Vid körens årsmöte 1947 föreslogs, att medlem
skulle få böta 25 öre vid frånvaro från körövning utan giltigt skäl. År 1949 funderade man
på att lägga kören vilande eller ombilda till den
till en damkör pga. för få deltagare, särskilt manliga. År 1975 beslöts om utträde ur Medelpads
Allmänna KörFörbund (MAKF) och Sveriges
Körförbund pga. körens ringa verksamhet.
Trots periodvis sviktande uppslutning har
Lidens Kyrkokör bemästrat motgångarna
och blomstrar på nytt med bl a medverkan i Domkyrkan i Härnösand den 4 juli.
Under senare år har sex CD-skivor med Lidens Kyrkokör givits ut. Den sjunde, som

Helmer Lidhammar var körledaren
som innehade tjänsten den längsta tiden, 1922 – 1960, i närmare 38 år. År
1940 utsågs folkskollärare Alf Hector till
2: e dirigent, och år 1950 utsågs överlärare Carl-Gustav Kalm till 2: e dirigent.

är årets jubileumsskiva, kommer i oktober.
Den 18 april i år hölls i Lidens Kyrka en Jubileumskonsert med anledning av kyrkokörens
100: e verksamhetsår. Dagen till ära hade en
särskild utställning om körens 100-års jubileum färdigställts. Utställningen ﬁnns till beskådande i ”nya” kyrkan under hela det här året.
Arne Johansson
Järkvissle
Tack till körmedlemmarna Kerstin Berglund,
Eva Mellin och Berith Nylander, som färdigställt utställningen i kyrkan och bidragit med
material till denna artikel.

Lidens kyrkokörsfond
Den 3 januari 1927 ﬁck kören en donation om 1000: - kronor till bildandet av
Lidens kyrkokörsfond. E. Eriksson i Kväcklingen donerade pengarna i samband med
sin 70-årsdag. Fonden förvaltades av kyrkorådet och den årliga räntan utbetalades
till kören för inköp av noter eller ”annat
för dess utveckling gagnande ändamål”.

Föreningen Lidens Kyrkokör
Kyrkokören verkade i föreningsform under
åren 1934 - 1988. Ordförande 1934 var E.
30

Lidens Kyrkokör vid Jubileumskonserten
i Lidens Kyrka söndagen den 18 april
2010. Foto: Tore Löfvenius.
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Montage från utställningen i Lidens kyrka. Foto: Arne Johansson.
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ÅRETS MEDELPADING

LIDENS GAMLA KYRKA 500 år
Musikprogram i sommar

Utdelning av utmärkelsen ”Årets Medelpading” söndagen den 18 april 2010. Fr.
vä. Yvonne Uhlin, ordförande i Lidens
Hembygdsförening, ”Årets Medelpading”
Kerstin Åhström och Margareta Johansson, ordförande i Medelpads Hembygdsförbund.
Foto: Arne Johansson.

Lördag 26 juni kl 11.00

Traditionell Midsommargudstjänst med Spelmanslag.

Lördag 3 juli kl 18.00

”Nu är kommen den härliga tid”.
Vokalgruppen Ton i Ton sjunger medeltida hymner och
sommarsånger.

Lördag 17 juli kl 18.00

Barockens toner.
The Linnaeus Baroque Ensemble grundades 2009 och
består av Linnéa Markgren, Sopran, Sara Wilander, Cembalo, Thomas Schützer, Traversflöjt och Lucia Capellaro, Cello.
Den internationella kvartetten har specialiserat sig på barockmusik
och vill förutom musik av mer välkända kompositörer som Bach
och Händel även sprida musik av de lite mer okända, i år med fokus på bland annat den svenske tonsättaren Johann Helmich Ro
man. Ett program fyllt av sprudlande melodier.

Lördag 31 juli kl 18.00

Lördag 7 aug. kl 18.00

Orgelmusik på kyrkans orgel.
Anne-Lise Lindberg Sjödin spelar.

Kerstin Åhström f. 1933, är en välkänd person i Liden. Hon är synnerligen aktiv och räds varken
traktor eller ordförandeklubba. Kerstin kommer ursprungligen från Holm men ﬂyttade efter giftermål till Liden och har sedan dess visat ett stort intresse för Liden och Lidenbygden.
Alltsedan Lidens Hembygdsförening bildades för drygt 50 år sedan har Kerstin Åhström engagerat
sig i föreningens verksamhet på olika sätt. Kerstin och hennes framlidne make har skänkt den smedja
som nu ﬁnns uppförd på Vättaberget och senare donerades även en gammal körvandring till Hembygdsgården. Kerstin verkade under åren 1998 till 2007 som driftig ordförande i Hembygdsföreningen. Hon var också en av de drivande krafterna i projektet ”Lidenbygdens framtid”.
Kerstin Åhströms samhällsengagemang är stort och kyrkoverksamheten i Liden, f.n. som ordförande
i Lidens Kyrkoråd, ligger henne varmt om hjärtat. Inom den verksamheten är hon sedan många år
ansvarig för Blomsterfonden och många övriga aktiviteter. Kerstins senaste engagemang för Liden rör
PRO, där hon är nyvald ordförande.

”Strängaspel”.
Musik i folklig ton från förr och nu.
Claes B Nilsson, gitarr och Jörgen Nilhamn, teorb.
Musik av bl a Gärdin, Höglin, Mellberg och Nordensson.

Utmärkelsen ”Årets Medelpading” utdelades vid Medelpads Hembygdsförbunds årsmöte i Liden
söndagen den 18 april 2010. Förutom Diplom och blommor överlämnades Svenska Hembygdsförbundets hedersnål.

Yvonne Uhlin, Ordförande Lidens Hembygdsförening

Följ med oss på en guidad skogspromenad

Samling kl 08.00 vid kyrkan. Sträcka Ropnäsvägen - Liden (ca 15 km)
Transport ordnas. Ta med egen matsäck

Arr: Indalslidens Sportklubb

Kö r kstigen
21 /8

Kan köpas på
Bystugan i
Liden
100:Info
Hans-Olof Jonsson
070 - 579 51 03

Ytterligare information och anmälan senast 18/8 till:
Lasse Lindh (200 75) eller Mona Öberg (103 84)
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KERSTINS KALLA MORD
Att dramatisera Medelpads historia har upptagit en stor del av manusförfattaren Kerstin
Hultins tid de senaste decennierna. Totalt 11
pjäser har det blivit. Hon är aktuell med två
nya teateruppsättningar i sommar. Först ut är
”Landet mellan älvarna”, dramatiserade skrönor från västra Medelpad av Hjalmar Höglund
som spelas på Hussborg i Ljungaverk i juni
samt i slutet av juli ”Svartdjefulen i Ljustorp”
som är en ryslig historia om ett mord år 1865.
Kerstins bakgrund inom kultur, journalistik,
historia, ﬁlm och teater har lett henne in på manusförfattande för amatörteatergrupper i länet.
”Det har väl blivit min specialitet att skriva
manus utifrån lokala historiska händelser. Dels
för att jag själv är intresserad och dels för att jag
tycker att det är ett bra sätt att väcka människors
intresse för sin egen närhistoria. Många teatergrupper tycker dessutom att det är roligare att
sätta upp något ’eget’ specialskrivet för dem.”
Några pjäser under årens lopp har berört
Medelpads ”skogsﬁnnar” i Gransjön, Borgsjö skans, Väckelserörelsen i Loböle, heliga

Premiären på pjäsen
”Armsjömordet”, 2007
i Galtström. Blommor
delas ut till ensemblen
och Kerstin Hultin tackar publiken.
Foto: Arne Johansson.

Manusförfattaren Kerstin Hultin med den
adopterade ”hittekatten” Mirre

Birgitta som spelades efter Sankt Olofs pilgrimsled och Armsjömordet i Njurunda.
”I krigets skugga” om de ﬁnska krigsbarnen
berörde mig så starkt att det var omöjligt att
hålla igen tårarna. Förra året gav Kerstin ett
lokalt bidrag till uppmärksamheten kring
1809 års krig; ”Härnösand i krig och kärlek”,
som uppfördes på Murberget Länsmuseét.
Även i Ljungaverk uppfördes en pjäs baserad på en verklig historia om ett misstänkt
sabotage år 1944: ”Fabriken som sprängdes.”

Premiären på
”I krigets skugga”,
2008 i Galtström.
Foto: Arne Johansson

Kerstin med familj har nyligen ﬂyttat från
Sundsvall till Skåne. Drömmen om att få till en
pjästrilogi, ”Medelpadska mord”, ligger henne
varmt om hjärtat. Pjäserna och allt forskningsmaterial tror hon skulle bli en intressant bok att
läsa för framtida generationer. ”Har Du något
på gång om våra trakter?” frågade jag nyﬁket.

Premiären på ”Fabriken som sprängdes”, 2009 i Ljungaverk . Foto: Arne Johansson.
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nande när inte ens du Arne hade hört talas
om det. Så nog rasslar det en hel del skelett
i den Medelpadska bygdens garderober. För
den som vågar glänta på dörrarna, förstås.”
Arne Johansson
Järkvissle

”Det ﬁnns så många oberättade händelser
runtom i bygderna. Sista efterforskningen jag
gjorde så snubblade jag över några rader om
en galgbacke i Liden. Den kom för många år
sedan till användning för rättskipningen av
ett begånget mord, och det lät ju lite spänLidens Tidning
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