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H Ä R E F E S T I VA L E N 5 å r

Hej!
Skolstart, Björn och älgjakt och gula löv, då
vet man att det snart är jul igen.
Trollnatta ordnades som vanligt och va lika
trevligt som det brukar. Kunde bara ”kusarna” stanna hemma hade det varit perfekt.
Härefestivalen fick bättre väder och förhoppningsvis får vi uppleva båda tillställningarna nästa år igen.
Den enda smolken i glädjebägaren är att det
anordnades tre publika evenemang under
samma helg i närområdet och till nästa år
borde väl dessa kunna prata med varandra.
Man kan ju inte vara överallt!

Föreningsnytt

Färdknäpp på Häreborg i Indal
Scenkonstbolaget besöker Indal med teatern Färdknäpp den 29 september kl 19 på Häreborg.
Biljettpris: 150 kr. Fikaförsäljning i pausen. Kom och se en komedi i radhusidyll. Välkommen.
Läs mer på www.vaduvill.nu
eller www.hareborg.se

Västanå-Korsåmons Bygdegårdsförening

Omslagsbild: Smalare än Thord
Fotograf: Maria Åman

Nästa Lidentidning
utkommer
22/11
Manusstoppdatum 25/10
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.
Du kan posta eller maila ditt bidrag,
tänk bara på att faxade original
ger ett sämre slutresultat

Roger Pontare under Trollnatta

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:
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Prinfo

14 nov
5 dec

13-15 Julmarknad
17.00 Julsånger

Bygdegården
Bygdegården

Annonspriser

Tore Löfvenius

Tryckeri:

Arr:

PRO Holm
2 okt
21 okt
25 nov
16 dec

Höstfest
Medlemsmöte
Medlemsmöte
Lilla julafton

Gimåfors Bygdeg.
Församl.hemmet
Gimåfors Bygdeg.
Församl.hemmet

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

tidning@telia.com

Ett stort Tack till alla som på olika sätt hjälpt till i Trollbyn 2010.
&
Tack till alla er som gjorde Trollnatta möjlig!
Nästa Trollnatt lördagen 9 juli 2011

Maria Kilander Ordf. Järkvissle Trollby

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

Ett stort tack!

Till våra trogna kunder under våra verksamhetsår
från Lidens Bensin & Allservice.

0692 - 101 23
0692 - 210 75

Lars-Åke och Annika

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

Vad betyder det gamla uttrycket …

Vill du prenumerera?

”Stått i gången”

Kostnad 125:-/år. PG 15 89 07-6

Svar på sidan 18.
Lidens Tidning

Lidens Tidning
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Hej!
Nu i september kommer Tobias Wiklund
tillbaka från sin föräldraledighet.
Jag hälsar honom välkommen åter och vill
passa på att tacka för min tid här på kontoret i Liden. Det har varit oerhört roligt att
jobba med Er kunder.
Nu när höstmörkret kommer, passa på att
boka tid för placeringsgenomgångar och
annat.

Börje Albertsson
Virkesköpare

Linda

Välkommen in!

Maria

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

Tobias, Linda och Maria

 

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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ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG
Lidens Tidning

Lidens Tidning
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Bystugan
Liden

Lokalt servicecenter
Öppettider :
Mån - Tors 8.30 - 17
Fredagar 13 - 17
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Paddock i Liden

För landsbygdens bästa, välj det gröna alternativet!

Tisdagen den 27 /7 invigdes den första
Paddocken i Liden. Den finns hemma hos
Sjöström på Löta i Klärke. Meningen är
att alla hästintresserade skall få komma
och rida här.

Kryssa i din lokala kandidat i
kommunfullmäktigevalet.

Ta med hästen och kom
eller ring oss med dina
frågor.

0692-10116

i
Liden, Indal-Holm, Sättna.
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Tel. 0692 - 101 23

Nr 4 Mats Mehlin, Liden (se bild)
Nr 6 Kjell Bergkvist, Sättna
Nr 8 Maria Åström, Indal
Nr 12 Helen Löfblad, Sättna
Nr 17 Göran Söderblom, Indal
Nr 19 Jörgen Unander, Liden
Nr 22 Roland Hultman, Holm
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Lidens Gamla Kyrka 500 år
Jubileumssommaren 2010

Foto: Tore Löfvenius, Arne Johansson och Joachim Matthes.
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Ballastmaterial

Järkvissle Ekokött

i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet
NCM i samarbete med SVEVIA,
Vi vänder oss till dig som är
behov utav ballastmaterial till

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
www.jarkvissle.se

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

LIDEN

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

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

Välkommen till oss!
Paket
utlämning
Vi är ombud för

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

Pelle, Carola,
Gun och Jannice

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

BJÖRNFROSSA

Liden

BJÖRNFROSSA

F.d. polishunden Liston har s.k. ”faststånd” framför björnidet. Foto: David Stenholm.

Det är tidig eftermiddag måndagen den 14 december 2009. Vi befinner oss i skogarna på norra (egentligen
östra) sidan av Indalsälven. Det regnar som det gjort hela dagen. Ett riktigt surväder. Småkymigt. Det
börjar skymma.
Kompisarna Jerry Wikström (med rötter i Järkvissle) och Per Lockner, båda boende i Sundsvall, har tagit
med sig den av Per ägda, tidigare polishunden, Liston. Avsikten är att testa Liston för jakt på fågel. Båda
männen har stor vana med hundar och gör ofta skogsturer.
Jerry får en puﬀ av Liston. Ögonkontakten bekräftar att det är något på gång. Kanske har Liston talang att
bli en bra fågelhund. Jerry följer efter i ca 150 meter och plötsligt stannar Liston. Han står absolut blickstilla. Jerry gissar att en tjäder ligger och trycker alldeles framför dem. Men istället ser han på 30 meters
håll ett stort svart hål i en myrstack
Inne i myrstacken ligger säkert en björn och sover. Listons beteende avslöjar att det finns något där inne.
Det är ett björnide! Jerry har haft kontakt med björn på avstånd vid ett tidigare tillfälle. Han vet att nu är
goda råd dyra. Omedelbart backar han och kompisen Per försiktigt genom skogen. Liston står fortfarande
stilla och skäller inte. Han är lärd att endast inta s.k. ”faststånd”. När kompisarna retirerat ca 300 meter
blåser Jerry i signalpipan. Liston färdas som ett skott genom terrängen. Nu kommer björnfrossan! Tänk
om björnen kommer efter! Nu vill de bara nå bilen så fort som möjligt. De lämnar med bestämda steg
”björnområdet”. Lyckligtvis vaknade inte björnen, men upplevelsen av att vara så nära en sovande björn
känns länge i kroppen.
Fyra månader senare kan kompisarna, nu utökad med David Stenholm från Sundsvall, inte stilla sin nyfikenhet längre. De åker upp till det sedan några veckor tomma björnidet. Enligt sägnerna lämnar björnen
idet den 14 april på Tiburtiusdagen. När de närmar sig idet tvärstannar Liston på ca 20 meters avstånd.
Om han minns eller känner vittring från idet låter vi vara osagt. Då passar David på att fota Liston framför
björnidet. Det blir en mycket suggestiv bild och en utmärkt illustration av äventyret i decembermörkret
i fjol.
Arne Johansson, Järkvissle
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Besöksadress: Lidenvägen 89
Boda Grävtjänst

Jan Backlund

0692 - 400 84

Rör & Svets

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97

Lidens Tidning

Lidenfoten
070 610 64 37
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Härefestivalen 2010 blev en riktig sommarfest för hela familjen
Vädrets makter var med oss och Härefestivalen blev en sommarfest som präglades av värme och trevliga
aktiviteter för hela familjen. Några uppfriskande regnskurar avskräckte inte Indalsborna, vi är ju trots
allt inte gjorda av socker även om försäljningen i godisståndet vittnar om motsatsen…
Först ut på scenen på fredagen var Saints of Corpulence och Baggy Jeans. Sedan rockade stockholmsbandet One Arm Short skiten ur byborna och många förvånades över röstresurserna hos den relativt lilla
sångaren med den stora rösten.
Ingen Härefestival utan Smalare än Thord och som vanligt var de enastående. En närhet till publiken som
känns så självklar är inte lätt att bygga upp. Men Smalare än Thord lyckas. Varje gång.

Stjärnor från förr och ett band på uppåtgående
En riktig nostalgitripp till åttiotalet blev det när Noice gav järnet på scenen och gamla godingar som t.ex.
”Dolce Vita, det ljuva ljuva livet” väckte minnen från förr.
Innan AB/CD avslutade fredagkvällen, nästan bättre än AC/DC, fick vi förmånen att lyssna till kritikerrosade Yellow Rat Bastards som gjort grymt bra spelningar den här sommaren.
Inne på dansgolvet var det många som svängde sina lurviga både fredag och lördag kväll när Jive spelade
upp till dans.

En lördag för hela familjen
Under lördagen var det starkt fokus på barnen fram till klockan 16. Islandshästridningen var ett populärt
inslag och såväl hästarna som Måns och Mia Bromé fick jobba hårt. I Häre Barnby vid Kvarnån ansiktsmålade vi drygt fyrtio barn under några timmar och nära sextio barn gick frågeslingan. (Vinnarna är nu
publicerade på www.vaduvill.nu.) Sumobrottningen blev en succé som många tyckte var jättekul.
”Kanske Romeo och Julia” med Clownen Stefan lockade till många skratt och var en ansats till att bredda
festivalens kulturella utbud med ett teaterinslag. Ett lyckat drag.
Nanne Grönvall bjöd på en väl tilltagen soundcheck till stor glädje för att den yngre publiken som passade
på att få autografer efteråt.
Trakdor, Last Leaf, Another Side och Up the Chimney levererade musik av hög kvalitet under eftermiddagen och kvällen innan Stefan Sundströms konsert. Visor med grymt bra texter präglade hans framträdande. Att mannen inte har världens bästa sångröst är sekundärt när han skriver som en gud.
The Confusions var riktigt, riktigt bra. De har spelat förr på Härefestivalen och vi vill absolut se dem igen
på scenen i Indal.
The Playboys med Nanne Grönvall som gästartist var kvällens och helgens höjdpunkt. Vad ska man säga?
Lilltrollet är ett proﬀs som förtrollar sin publik. Vilken energi! Vilket drag! Vilken kvinna!
Arrangörerna Kulturföreningen Vaduvill och Travrestaurangen i Bergsåker passade på att tacka festivalbesökarna och Håkan Alfredsson ställde frågan som blivit en tradition på samma sätt som festivalen: ”Vill ni
ha Härefestivalen nästa år igen?” ropade han. Ett rungande ja från publiken avgjorde saken och vi ser fram
emot nästa sommarfest i Indal.
/Maria Åman
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Tack för att du bidrog till en fantastisk Härefestival! Vi vill tacka samarbetspartners, sponsorer,
artister och alla festivalbesökare som bidrog till
att göra Härefestivalen i Indal till ett så lyckat
event den sista helgen i juli. Vilken stämning.
Vilket väder. Vilken helg. Tack alla!
Kulturföreningen Vaduvill
och Travrestaurangen i Bergsåker
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KLOCKSTAPELN VID LIDENS GAMLA KYRKA
Lidens Gamla Kyrka, som i år fyller
500 år, saknar som bekant kyrktorn.
Kallelse till kyrkliga ceremonier sker
därför från klockstapeln intill. Enligt
sägnen förstördes en gammal klockstapel år 1721. Förödelsen skall ha
skett i samband med de s.k. rysshärjningarna längs med Sveriges ostkust.
En ny klockstapel uppfördes 1729,
men dess betydelse avtog i samband
med att Lidens Nya Kyrka stod färdig
1858. Exakt 100 år därefter uppfördes en ny klockstapel vid den gamla

Samtliga svartvita foton är tagna av dåvarande kyrkoherden i Liden David Oreland.

kyrkan. Iwar Andersson ritade den
nya klockstapeln efter en äldre förebild. Frits Backlund, Österﬂygge i Liden, och bröderna Gunnar
och Stig Sundman, Anundgård i
Holm, byggde klockstapeln, som
idag bär en kyrkklocka från 1798.
Arne Johansson, Järkvissle
Tack till Märta Backlund, Österﬂygge i Liden, för lånet av fotona
från 1958.
Toppen är nådd och årtalsvimpeln i metall
pryder sin plats. Gunnar Sundman (med
ryggen mot kameran) och Frits Backlund.

Unik utsikt från klockstapeln över Lidens
Gamla Kyrka mot Lidenbron.

Foto (2010): Arne Johansson
Nästa sida nederst t.v.:
Stig Sundman (t.vä.) och Gunnar Sundman i arbete med den nya klockstapeln.
Byggnaden i bakgrunden är Lidengården
som brann 1982.
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Nästa sida nederst t.h.:
Gunnar Sundman med timmerverktyg. I
bakgrunden står en mycket ung Gunnar
Oreland, son till dåvarande kyrkoherden i
Liden David Oreland. Gunnar är idag kyrkoherde i Tuna Församling.

Lidens Tidning

Lidens Tidning
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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

Höstöversyn!

Vi gör en översyn av din bil och byter motorolja + filter
från 695:- (ex VW Golf)
Dags för vinterdäck! Boka tid nu!!

Helgpåse varje helg under september
Chips 200gr, dricka 1,5l, lösviktsgodis 1kg. Ordinarie pris 129:- Nu 99:-

Svampexkursion

0692- 100 16
rpfordonsservice.se

med kännaren Jan-Olof Tedebrand från Silje

Lördagen den 25 september 2010 i Lidenskogarna
Samling vid Lidens kyrka kl. 10.00
Medtag ﬁka. Avgift 30 kr.
Välkomna önskar Lidens C-avd.

Husåsvägen 2
86041 Liden

”Stått i gången”
LIDENS
BLOMSTERFOND
0692—100 27
Din gåva
ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3
18

0692 - 104 08
070 - 262 59 53
klippstugan@wastfelt.net

är ett gammalt uttryck för att ha blivit konﬁrmerad.
Efter konﬁrmationen betraktades
”den som gått och läst” som en vuxen person.
Tack Birgitta & Sven Söderqvist i Sunnås för ordtipset.
/AJ
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Har din skog
utsatts för Granbarkborre angrepp?

,QGDOV,)WDUWDFNVDPWHPRWDOOWVlOMEDUW'RFNHMYLWYDURU

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.

'HWNDQYDUDIUnQKHPPHWVWXJDQJDUDJHWORJHQKlEUHWODGDQPP

6DNHUQDNRPPHUVHQDUHDWWDQYlQGDVWLOOHQVWRUEXGORSSLVSn
+lUHYDOOHQWLOOVDPPDQVPHGHQKHOGHONULQJI|UVlOMQLQJRFK
DUUDQJHPDQJ,QWMlQDGHSHQJDUNRPPHURDYNRUWDWJnWLOOI|UHQLQJHQV
IRUWVDWWDXWYHFNOLQJ

Kontakta oss på Primaskog
så kan vi med vår erfarenhet
och kompetens att göra vad vi
kan för bistå dig för att
bemästra problemet.

7DFNI|UGLQDVDNHU
7DFNI|UGLQDVDNHU
6DNHUQDOlPQDVLQSn,QGDOV,3HOOHU
HIWHU|YHUHQVNRPPHOVHDWWYLKlPWDUGHPKRVHU
7HOHIRQ,QGDOV,)
.DQVOLHW
7KRUEM|UQ
/DUV
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SPELMANSMUSIK I ÄNGOM
MED UNIKT CD-SLÄPP

”Låt hösten plaska och slaska,
med nya skor kan du ändå framåt traska”
pettider
Våra öp
30
0930-17
Mån-Fre 30-1400
09
Lördag

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

Urban Andersson

TAXI
1

Liden och Holm
Färdtjänst och sjukresor
Onsdagen den 28 juli 2010 träﬀades spelmän från när och fjärran i Ängom (mellan Järkvissle
och Lidensboda) för att vid Joel Böhléns tidigare bostad vid Indalsälven spela och minnas en av
vår bygds största spelmän.

Telefon : 070 - 257 50 25

Joel Böhlén (1889 – 1969) bodde i Ängom från 1917 och ca 40 år framåt. Han var självlärd och
hans kompositioner ansågs så avancerade att få spelmän kunde klara av hans verk.
Samlaren Bernt Nyström i Sundsvall spelade, med en rullbandspelare, in Joel Böhlén i hans nya
hem i Lidensboda söndagen den 4 juni 1961 . Det har nästa gått 50 år sedan dess. För att ge flera
möjligheten att ta del av denna autentiska ljudupptagning ställde Bernt Nyström materialet till
förfogande för en CD-utgivning. Järkvissle Film & Media har med sakkunnig hjälp valt ut 19 av
Joels kompositioner. Till CD-skivan finns även ett 24-sidigt häfte med bakgrundsfakta.
Joel Böhlén var riksspelman och i år uppmärksammas att Zornmärket i silver, som berättigar till
titeln riksspelman, firar 100-års jubileum.
Arne Johansson
Järkvissle
22
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L I D E N H I S T O R I E R
Här fortsätter den tredje och avslutande berättelsen om guldgrävaren i Kanada Olle Hammar. De övriga två
artiklarna har publicerats i Lidens Tidning nr 2/2010 och nr 3/2010. Sven Söderqvist i Sunnås har skrivit
artikelserien efter intervju med Olles 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. 13 år senare återvände Olle Hammar till Långliden, men efter bara några år bar det iväg igen. Det
annalkande världskriget drev dock hem Olle till Långliden 1939. /AJ.

GULDGRÄVARE I KANADA
OLLE HAMMAR FRÅN LÅNGLIDEN
Del 3
Ny resa till Kanada 1959
År 1959 gav sig Olle iväg för att hitta sin fyndighet. Han anställde då för 100 dollar två
medhjälpare med båt. Med på resan fanns
även Willie Mc Loud och en tysk fotograf.
De skulle till Nahanny Rivers biflod Flat River. De färdades längs Nahanny River. Resan
var besvärlig och det tog tre veckor innan de
nådde målet, Virginia Falls. Olles reskamrater var dåligt utrustade med proviant. För att
dryga ut matsäcken sköt man tre grisslybjörnar, en svartbjörn och en vildren. Båtägarna
roade sig på kvällarna med att öva skytte med
sexskjutare. Det bar sig inte bättre än att båtföraren sköt sig i foten. Han var nu tvingad
att komma under vård. Eftersom han var
förare och inte i skick att manövrera båten,

Billy Hammar vid faderns hus i Långliden. Olle Hammar bodde här till sin död
år 1971. Foto (2010): Arne Johansson.

kom det på Olles lott att klara den sysslan.
Resan som hade tagit tre veckor, klarades
nu av utför Nahanny River på 14 timmar.
Olle köpte en kanot och skulle bege sig på
samma resa på egen hand. Men här satte
myndigheterna stopp. Han var ensam och
sjuttio år och dessutom inte utrustad för
övervintring. Olle var försedd med ”Free
Miners Certificate nr 7040 fr. midnight
28 june 1959 to midnight 31 may 1960”.

Hunden tvärdog

Artikelförfattaren Sven Söderqvist (t.vä.) och
berättaren Billy Hammar vid Olle Hammars
mors hus i Långliden. Olle Hammar bodde
här tills han var 14 år (1903), då äventyren lockade. Foto (2010): Arne Johansson
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fast i armen och släppte inte taget. Det var
mycket snö och Olle kände att han höll på att
förlora matchen. Som den skogsman han var,
hade han på sig en slidkniv. Den lyckades han
få upp och stack hunden i bringan. Hunden
tvärdog. Hundägaren menade att avlivandet
av hunden varit djurplågeri. Veterinären i Liden Lillemor Forsgren upplyste, att det var
ett perfekt stick. Fåren hade säkert plågats
mera än hunden. Olle hade arbetat i skogen
tills han blev 78 år och hade säkert varit med
om värre saker. Men den här händelsen gjorde att han gick till historien. I varje fall blev
han världsberömd i Långliden med omnejd.

År 1969 inträﬀade en händelse som visade
vad slags karl Olle Hammar var. En granne
hade en hund, som rev får. Hunden kom till
sonen Billys gård i Långliden och satte igång
en massaker på fåren. Olle nu 80 år gammal
fanns på gården. Han försökte jaga iväg hunden, men blev själv anfallen. Hunden högg
Lidens Tidning

Tiden har gått hårt åt Olle Hammars sista bostad. Foto (2010): Arne Johansson.

Stetsonhatten
Olle var mångsysslare bl.a. gjorde han ett par
snöskidor, som skulle kunna få pris på en utställning. Skidorna finns hos sonen Billy Hammar. Olle sökte tydligen guld även i Sverige. Det
finns lämningar efter hans försök. Stetsonhatten har sin egen historia. Olle hade köpt den i
Vancouver. Staden växte snabbt. Här var man
sysselsatt med asfaltering av gatorna. Det blåste starkt och när Olle kom ut ur butiken blåste
den nyinköpta hatten av. Olle spurtade ifatt
hatten, som dock var skadad av asfalten. Han
brydde sig aldrig om att putsa till den. Hatten
fick leva kvar med minnet från asfalteringen.

Olles inmutning vid
Hard Scrable Creek

med dotter Sara och hennes man Micke Hammar till Kanada och Bakerwille för att söka rätt
på Olles inmutning. Den fanns i väglöst land
vid Hard Scrable Creek. Gångavståndet var en
mil. Billy hade endast inmutningskartan att
orientera efter, men kom så småningom till
gruvan. Enligt Billy var det dottern Sara, som
med telepatisk kontakt med sin farfar ledde
fram till Claimen. Olle hade säkert berättat
om den här vägen många gånger för Billy.
Detta var också förmodligen till lite hjälp.
Olles bror Erik studerade till ingenjör och
var i huvudsak sysselsatt med järnvägbyggande ”over there”. Han fick familj och blev
en ”riktig” Amerikan. Erik besökte en gång
hemmet i Långliden. Olles andre bror Johannes blev hembygden och Långliden trogen.
Herman, Olles son, blev plåtslagare i Ragunda
och var den som lade plåttak på Apoteket i
Liden. Olles andre son Billy blev jordbrukare och hemtrakten trogen i Långliden.
Olle Hammar avled tisdagen den 23 februari
1971 och ligger begravd på Skogskyrkogården
i Fors. Olles son Billy Hammar har berättat
den här historien om sin far och godkänt artikeln för publicering.
Sven Söderqvist
Sunnås

Olle Hammar är begravd på Skogskyrkogården i Bispfors. Foto (2010): Arne Johansson

År 2000 åkte sonen Billy, född 25/7 1940,
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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
Stampuddsvägen 7
863 33 Sundsbruk

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

Öppettider:

NTC är nu återförsäljare till Olsson i Ellös

Vardagar
10.00–17.00

kontakta vår säljare Torbjörn Staaf för snabb leverans!
tel. 060-52 52 64

Lördagar
10.00–13.00

framaxeldelar, motordelar, kopplingar, vattenpumpar, filter,
kraftöverföringsaxlar, startmotorer o generatorer, hydraulik
delar från de mest ledande varumärkena.
givetvis fraktfritt!!

Höstnyheter i butiken!

www.ntcab.com Tel 060 - 52 52 64

www.kalarnetextil.se
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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!

Joakim Björnehall
Indalens SBO
060-16 72 76

Gun-Marie Johansson
Indalens SBO
0692-102 34

Johan Dammström
060-16 72 82
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