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Hej!
Sommaren är här hoppass man eller blir det
som förra året? Lite lagom varmt är ändå
bäst.

Nästa Lidentidning
utkommer
26/8
Manusstoppdatum 31/7
Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

I år kommer undertecknad att närvara vid
Trollnatta så ni kan kamma till er innan fotoblixten smäller av.

Du kan posta eller maila ditt bidrag
Omslagsbild:
Två spelmän på Vättaberget
t.vä: Karin Näsberg
t.hö: Paula Lundgren

Detta nummer av Lidens Tidnning är nummer 74, så nästa nummer blir ett litet jubileumsnummer. Håll ut!!!
Nu håller äntligen ”Vägverket” eller vad
dom nu heter på med vägen. Undrar hur
många av Sveriges sämsta vägar vi har i området. Någon som varit till Torpshammar
nyligen?
Ha en trevlig sommar så hörs vi i augusti.
Tore Löfvenius
Vinnare av en trisslott för
rätt korsordslösning blev:
Ingela Åsén i Tomming
Grattis!

Foto: Tore Löfvenius

Annonspriser

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
1870:1/9 sida 43 x 59 mm stående
218:2/9 sida 86 x 59 mm stående
436:1/3 sida 130 x 59 mm liggande 545:1/2 sida 130 x 91 mm liggande 763:1/1 sida 130 x 184 mm stående 1520: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:

Accidens i Sundsvall

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

tidning@telia.com
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0692 - 10 123
070 - 277 36 40
0692 - 101 23
0692 - 210 75
0692 - 10 123
070 - 63 102 77

Vill du prenumerera?
Kostnad 150:-/år.

Lidens Tidning

Föreningsnytt
Indals PRO

16 aug Utﬂykt
Fre 21 juni
Sön 21/7

Midsommarﬁrande
G:la kyrkan
14.00
Hembygdsdag
Vättaberget
11.00

SOMMAR I GIMÅFORS
BYGDEGÅRD
Midsommarﬁrande 21/6 kl 14
Kakbuﬀé
13/7 kl 14
Minikonstrunda 19-21/7 kl 10-16
Baklluckeloppis 27/7 kl 12-15

Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening
21 juli 13.00 Gudstjänst, Bygdegården
11 aug 15.00 Kamsen, Bygdegården

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com

Med ett fång rosor vill vi tacka
Lions i Indal-Liden-Holm

för alla gåvor vi har fått genom åren som
har förgyllt våra dagar.

Boende och Personal på Rutsgården i Liden

Höstmarknad i Liden
Lördag 31 Augusti kl:11-16
Bokning av utställarplats:
Lotta Evrung 072-5430777

Åsendans
Midsommarafton
Fredag 21/6 kl. 21-02
Svänzons

Spelmansstämma

Indals Hembygdsgård
2–4 augusti 2013

Allspel, buskspel, musikquiz, Häre Salonger, uppträdanden, marknad, camping.
Programledare: Tullamaja Fogelberg, Christer Ölén. Allspelsledare: Janne
Pettersson, Stig Bergkvist. Info: www.vaduvill.nu, www.indalsinfo.se/sida10.html

Nytt samarbete för en starkare stämma

Indals Hembygdsförening arrangerar årets spelmansstämma i samarbete med kulturföreningen Vaduvill
den 2–4 augusti. Välkommen till en Spelmansstämma med full fart i buskarna och på scenen.
Spel, musik, uppträdanden och familjedag med marknad
Det blir allspel, buskspel, musikquiz, uppträdanden, familjedag med marknad och mycket annat. Häre Salonger med Revy-SM-aktuelle Åke Gran uppträder på söndagen och Tullamaja Fogelberg är programledare
tillsammans med Christer Ölén. Musik och sång i alla tänkbara miljöer. Full fart i buskarna och på scenen
i dagarna tre.
Mer information:

Eva Fahlberg 073-024 57 31. Stig Bergkvist 060-971 57.
www.vaduvill.nu, www.indalsinfo.se/sida10.html

Lidens Tidning
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Nå oss hur och när du vill i sommar:
-

Mobilapp
Handelsbanken Direkt
Internet
Telefonbanken
Kontoret

Alla självbetjäningstjänster
får Du dessutom gratis.

Välkommen!

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
Tel 0692-609 60
www.handelsbanken.se/liden

NYplantering
Den 1 januari 2013 pånyttföddes en aktör på
skogsmarknaden i Hälsingland och Medelpad.
Med ledord som stora möjligheter i det lilla formatet
lanseras en organisation med samma människor
och samma trevliga bemötande som alltid.
NYgammalt helt enkelt...

Läs mer om oss och hur vi kan hjälpa dig med
alla dina skogliga åtgärder på www.galloskog.se.

www.galloskog.se
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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.
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.
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
Lidens Tidning
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Liden Bästa Hälsocentralen

Catharina Backlund
Distriktssköterska

Ingrid Eriksson
Lokalvårdare

Barbara Granroth
Läkare

Britt Karlsson
Verksamhetschef

Merja Karvonen
Medicinsk sekreterare

Ann-Marie Kvarnström
Undersköterska

Katarina Nilsson
Distriktssköterska

Ing-Marie Nordberg
Distriktssköterska

Pia Nägele
Distriktsarbetsterapeut

Lena Olsson
Distriktssköterska

Annika Persson
Distriktssjukgymnast

Margareta Sandström
Distriktssköterska

Bertil Sjöberg
Distriktsläkare
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Annelie Sundin
Distriktssköterska

Lena Wikholm
Medicinsk sekreterare

Lidens Tidning

LIDEN BÄSTA HÄLSOCENTRALEN
Lidens hälsocentral får bästa totalbetyget i Västernorrland
i den Nationella patientenkäten i primärvården 2012.
Den Nationella patientenkäten är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvård. Den första undersökningen genomfördes i primärvården hösten 2009. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas
av Sveriges Kommuner och Landsting. Den årliga mätningen som genomförs i september månad ger ett stort underlag för att användas i det ständiga förbättringsarbetet.
Totalsiﬀran (för Lidens Hälsocentral 91 av 100) är ett sammanvägt värde av mätningar av bemötande, delaktighet, information, förtroende, upplevd nytta och helhetsintryck. Graderingen
för svaren har varit 1–100 där 100 är bästa resultat. Den sammanlagda rankingen för de 16
hälso- resp. vårdcentralerna i Medelpad placerade Liden på första plats.
Totalt har 111 000 patienter som varit på läkarbesök runtom i Sverige besvarat enkäten med en
svarsfrekvens på 52 procent. I Västernorrland grundar sig enkäten på 3 355 patienter med en
svarsfrekvens på 55,6 procent. Undersökningen är obligatorisk för samtliga landsting varje år.
Förutom Västernorrland deltog 13 andra landsting.
Lidens Hälsocentral är ett väl sammansvetsat team. Att bli bästa hälsocentral kräver en laganda
utöver det vanliga. Förutom ett individuellt uppoﬀrande arbete måste även samarbetet vara på
topp. Arbetsglädje och trivsel hör ihop. Lidens Tidning imponeras av framgången och väljer att
i bild hedra samtliga i det vinnande laget på Hälsocentralen i Liden.
Text: Arne Johansson

Foto: Tore Löfvenius

GRATTIS!
Lidens Tidning
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rstängt
Semeste -32.
9
Vecka 2 kunder en

Husåsvägen 2, 86041 Liden

Vaxa ben och bikinlinje
inför sommarens sol och bad!

ar alla
Jag önsk ön sommar!
sk
t
g
ti
rik

Ring och boka eller titta in.
Välkommen!
0692 - 104 08, 070 - 262 59 53
klippstugan@wastfelt.net

Öppe�der:
Tisd—Sönd 11-19
Måndagar: Stängt
Midsommara�on: Stängt

Servering av hembakt, våﬄor. Dagens soppa �s—fre 11-14.
Ring för andra önskemål.

070—422 14 17

Lidens alldeles
egna Y.

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
8

Lidens Tidning

Vaduvill tog chansen och kammade hem
sponsorpengar i Energichansen!
Under maj månad pågick tävlingen Energichansen där Sundsvall Energi lät föreningar tävla om
sponsorpengar. Vaduvills bidrag ”Mer ljud” kammade hem en tredjeplats med 2 289 röster. Se
tävlingsbidraget på www.vaduvill.nu
– Vi vill tacka alla er som kämpade med oss och röstade, säger Maria Åman, ordförande i Vaduvill kuturförening som driver Häre Salonger.
Resultatet av Energichansen betyder för Vaduvills del att föreningen får 9 400 kr i sponsorpengar. Ett välkommet bidrag då föreningen i år kommer att delta i Revy-SM i Skövde.
– Tanken med att delta i Energichansen var att vi hoppades ﬁnansiera ny ljudutrustning, men
då visste vi inte att vi skulle gå till ﬁnal i Revy-SM. Nu prioriterar vi deltagandet där, det är ju
inte varje år vi tävlar i SM, säger Maria.
Föreningens förhoppning är att andra sökta bidrag ska bidra till ﬁnansieringen av ljudutrustningen. Framtiden får utvisa hur det går. Håll tummarna!
Du som vill stötta föreningens verksamhet genom att bli medlem, gör så här: Sätt in medlemsavgiften på Bg 623-4892. Ange namn, telefonnummer, mailadress och ålder. Medlemsavgift:
Vuxen 100 kr, familj 250 kr, ungdom under 18 år 50 kr.

Lidens Tidning
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INDALS KYRKA 250 ÅR

Indals kyrka 250 år. Invigd 1763.

Bygden i Indal började få bofast befolkning på
800 - 900-talet, vilket fastställts från utgrävningar av forngravar. Kristendomen spred sig
tidigt bland befolkningen längs med Indalsälvens dalgång. Indals kyrka har en historia långt
tillbaka i tiden. Redan på 1200-talet var Indal
en egen församling. Senare införlivades Lidens
och Holms församlingar under Indals pastorat. Ett förhållande som varade till år 1889, då
församlingarna ånyo blev åtskilda. Idag omfattar det återupprättade pastoratet även Sättna
församling.

utseende som nuvarande Lidens gamla kyrka
med högt spetsigt tak och små fönster.

Äldre kyrkor
Den äldsta kända kyrkan från 1200-talet var
en träkyrka i Glömsta, ca 300 meter västerut
från den nuvarande kyrkan. Den andra (förmodligen tredje) kyrkan var en stenkyrka och
byggdes ca år 1480 på samma plats som dagens kyrka står. Den var 50 fot lång och 24 fot
bred. Kyrkobyggnaden hade ungefär samma
10

Predikstolen från år 1729 är ett rokokoarbete
med förgyllda ornament och rikt sirade fält, utfört
av Olof Gietting, Sundsvall.

Lidens Tidning

Interiören av Indals kyrka.

Kyrkobyggaren Pater Josephus
Kyrkan byggdes av f.d. munken, pater Josephus, Han var den förste kände prästen i Indal
och var även en ﬂitig kyrkobyggare. Ljustorps,
Sköns, Selångers, Lidens och Fors kyrkor
bär hans signum. När pater Josephus skulle
återvända till Indal, från kyrkbygget i Fors,

Altaruppsatsen från år 1750 är ett rokokoarbete
utfört av bildhuggaren Jonas Granberg, Klövsjö.
Altartavlan med Nattvarden och Korsfästelsen är
utförd av Carl Hofverberg.

Lidens Tidning

drunknade han vid Edset i Indalsälven. Han
återfanns vid Ännetsnacken i Östanskär och är
begravd vid södra ingången till Indals kyrka.

Indals nuvarande kyrka
Indals nuvarande kyrka uppfördes under åren
1761- 1763 av byggmästaren Daniel Hagman. Regent i Sverige vid den här tiden var
kung Adolf Fredrik. Kyrkan invigdes den 6
mars 1763 av biskop Kiörning. Kyrkobyggnaden kan således år 2013 ﬁra sitt 250:e år.
Söndagen den 1 september kommer den nuvarande biskopen i Härnösands stift Tuulikki
Koivunen Bylund att medverka vid en jubileumshögtid i Indals kyrka.
I mitten av 1800-talet försågs kyrkan med
torn och förlängdes 24 fot åt väster med rum
för orgelläktare. Tidigare hade klockringningen ägt rum från den gamla fristående klockstapeln från år 1692. Den nuvarande kyrkan
har åtskillig inredning och inventarier, som
ursprungligen tillhört den äldre medeltidskyrkan. Vid restaurering 1937-38 sänktes
prediktstolen och orgelläktaren. Altaret ombyggdes och altarringen ﬁck då sitt nuvarande
utseende. År 1946 lades nytt golv av betong
11

Arbetet att bygga en piporgel påbörjades 1861, av den tidens stora namn inom orgelbyggarkonsten
Johan Gustav Ek i Torp. Denna orgel tjänade i församlingen till omkring 1905.
Orgeln renoverades under åren 1920-30 och även på 1950-talet. Under mitten av 1990-talet byggdes orgeln om till samma konstruktion som 1861, dvs. en mekanisk orgel med slejfIådor.

med övergolv av trä. Under det gamla golvet
påträﬀades den första stenkyrkans grundmurar. Under åren 1988-92 utfördes omfattande
yttre och inre restaureringar.

Kyrkklockorna
Av Indals två klockor är den mindre (höjd 82
cm, diameter 92 cm) tillverkad år 1706 av Gerhard Meyer i Stockholm. År 1821 omgöts den
av Esaias Linderberg i Sundsvall. Den större
klockan (höjd 105 cm, diameter 115 cm) är
gjuten 1863 av N P Linderberg i Sundsvall.

Ovanlig klockringning
Indals kyrkas klämtningsfond har som uppgift
att återuppliva och vidmakthålla klämtningen
i Indals kyrka. Klämtningen leder sitt ursprung
från medeltiden och har varit en böneringning,
en påminnelse och en uppmaning till varje
kristtrogen att be för hem och församling, för
12

Indals kyrkas äldsta dopskål är från 1764
gjuten i tenn av Lars Fredrik Fahlander i
Hudiksvall. Dopfunten är tillverkad 1946 av
konstnär Tor Carlsson, Tranås.

Lidens Tidning

Dörren till sakristian
var tidigare placerad i
vapenhuset till gamla
kyrkan. Dörren är utförd
och skänkt 1755 av ett
par från Harvom.

helt automatiskt. Tornluckorna öppnas kl. 8
på morgonen och kl. 18 på eftermiddagen för
att sedan klockans nio slag (var för sig) skall
tona ut över bygden. Indal är en av få församlingar som håller denna tradition vid liv.
Text & Foto
Arne Johansson

land och folk, för jordens länder och människor. År 1987 installerades en automatisk
klämtningsanordning. Det som förr skedde
manuellet sker nu under sommarmånaderna

Fakta är hämtad ur: skrifterna – Indals kyrka
– från 1993, Orgeln i Indals kyrka och sajten
Wikipedia.
Kortfakta: Kung Adolf Fredrik av ätten Holstein-Gottorp regerade i Sverige från 1751 till
sin död 1771. Han föddes 1710 i Tyskland.
Hans företrädare var Fredrik I och efterträdare
Gustav III. Under Adolf Fredriks regeringstid
var det ständiga strider mellan stånden Mösssor och Hattar. Adolf Fredrik är nog mest
känd för att ha ägnat mycket tid åt att svarva
snusdosor. När han vägrade skriva på kungliga
beslut användes en namnstämpel med kungens namnteckning. Enligt sägnen föråt han sig
på en fettisdagsbulle vid sin sista måltid.

Kung Adolf Fredrik regerade Sverige
när Indals kyrka byggdes.

FESTGUDSTJÄNSTER I HÖST
Indals kyrkas 250-års jubileum ﬁras med festgudstjänster i månaderna tre nu under hösten.
Kyrkan kommer att fyllas med musik som blickar både framåt och bakåt. Den 1 september
framför Indals kyrkokör tillsammans med instrumentalister den Nicaraguanska bondemässan. Musiken är centralamerikansk folkmusik på indalsvis, och det ﬁnns starka band mellan
Indal och bondemässan, då den framförts vid ﬂera tillfällen tidigare i kyrkan. Vår biskop
Tuulikki Koivonen Bylund predikar och efteråt bjuds församlingen på lunch.
I oktober följer sedan en kyrkokonsert och festligheterna avslutas i november med en nyskriven jubileumskantat med text av Jermunn Solem och musik av Fredrik Nestorsson Pettersson.
Kyrkoherde Lars J Huss

Lidens Tidning
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Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Jan Backlund
Rör & Svets

070 - 326 07 74

Modins Byggservice
0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Besöksadress:
Lidenvägen 89

Lidens Tidning

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

LIDEN

Lions

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

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

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:

60L Björkvedsäckar,
Fågelholkar

070-3221768
0692-10058

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

POST

Vi är ombud för

Pelle, Carola,
Gun, Jannice och Annie

Husåsvägen 14
Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter
Benvaxning
Jag finns även i Bispgården och Indal

Helena 070
Lidens Tidning

- 610 64 37
15

Du kan vinna en trisslott om du löser detta korsord. Eftersom vi förmodar att du

tidning@telia.com eller posta till Lidens Tidning, Bodacke 143,, 8
16

Lidens Tidning

att du inte vill klippa sönder tidningen räcker det med att maila de gula orden till:

43,, 86041 Liden senast 31 juli. Lycka till! Vinnare förra numret se sidan 2.
Lidens Tidning
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Zorbing, Zipline
Boende, Bad och
bastu, Kanoter,
Offroad, Fyrhjulingar
Klättring,
Fiske m.m
ts
Missa inte åre
traktorrace!
16-17 juli
Ni hittar Zorbcenter i Döviken, Hammarstrand
85 km öster om Östersund vid riksväg 87
Välkomna till oss!
www.zorbsweden.se | 070-5895507 | info@zorbsweden.se
18
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LIDENHISTORIER
Båtkatastrofen i Sillreforsen
Midsommardagen den 24 juni 1785
På Midsommardagen 1785 inträﬀade i Sillreforsen vid Sillre såg en olycka, som ifråga om omkomna människor är den största någonsin inom Indalen. Att en så stor katastrof, kan gå så
spårlöst förbi och på så kort tid falla i glömska, är en gåta. En förfrågan, i Sillre med omnejd,
visade att olyckan var okänd.

11 drunknade och 2 avled senare
Gunilla Zetterlund forskade över markskador efter Vild Hussens tömning av Ragundasjön.
Hon gjorde då upptäckten att ovanligt många hade drunknat 1785. Vid det fortsatta arbetet
kunde hon konstatera att en båtolycka var orsaken. Gunillas forskning var ett jättejobb, som
lämnade viktig information till framför allt Sillreborna.

Det är i huvudsak Gunillas uppgifter, som ligger till grund för den här artikeln. Men riktigheten
är kontrollerad. Forskningen gav följande tragiska resultat: 11 direkt omkomna genom drunkning. Ytterligare en, kanske två, dog som en följd av olyckan.

Kyrkresa till Liden
Man skulle med båt färdas från Sillre till kyrkan i Liden. Året var 1785 och det var alltså frågan
om den gamla kyrkan i Liden. Vid Midsommartiden brukade vattenståndet i Indalsälven, på
grund av fjällﬂoden, vara som högst. Det kunde röra sig om tre till fyra meter över normalvattenståndet.
När man studerar listan över de omkomna, kan man dra den slutsatsen att ett fåtal, kanske
ingen, hade kunskap om hur man färdades i Sillreforsen. Var båtturen började vet vi inte. Men
eftersom många bodde i den östra delen av Sillre by och att frun till sågverksinspektoren på Sillre
såg var med, så startade man förmodligen vid sågen eller i närliggande Sandris.
20
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Ett dråpslag för Sillre
Eftersom så många som elva personer omkom, så måste det ha varit minst två båtar. Man vet
inte heller hur många som lyckades rädda sig i land. Förmodligen valde man fel spår och kom för
nära södra stranden, där det vid högvatten var gropigt. Det var Midsommar och om det fanns
alkohol inblandad vet vi inte. De, som drunknade var i huvudsak damer, som vid den tiden inte
umgicks med alkohol. Damerna var 10 stycken, endast en var man, den 78-årige Hindrik Isaksson. Med på en av båtarna fanns Per Persson, hans hustru Sara Simonsdotter och Per Perssons
mor Brita Persdotter. Per kunde endast rädda en av kvinnorna. Enligt traditionen valde han att
rädda sin mor. Detta styrks av anteckningar i dödsboken. Modern dog senare samma år den 11
oktober, innan hon fyllt 60 år. Kanske var hon det 13:e oﬀret för båtolyckan. Det är märkligt att
så många damer ger sig ut på en så pass äventyrlig resa på egen hand. Troligare är, att det fanns ett
antal män med, men att de lyckades klara sig i land. Om detta vet vi dock ingenting. Socialt var
det här ett dråpslag för en så liten by. Fyra var småbarnsmammor. Av en familj, på man, hustru
och fem barn fanns nu endast en son i livet. Inspektor Norsteins hustru och son omkom. Sonen
avled 25 dagar efter mammans bortgång. Endast 10 veckor gammal.

Fotnot. Forskaren Gunilla Zetterlund, född 1946, kommer från Sörberge i Timrå. Hon har
sina rötter i Liden. Mammans namn var Berta Zellin från Bodaskogen i Järkvissle. Gunilla är
ättling till en av de omkomna - Sara Simonsdotter. Gunillas morfars far kom från Sillre och
hette Per Persson. Av de, som idag bor i Sillre, är de ﬂesta ättlingar till någon eller några av de
omkomna. Gunilla har godkänt att vi utnyttjat hennes forskning och att den får publiceras.
Liden i januari 2003, omarbetat i juni 2013

Sven Söderqvist
Sunnås
(Sven är kusin till Gunilla Zetterlund
och släkt med den omkomna Sara Simonsdotter.)

Bilderna är animerade utdrag avseende katastrofen 1785, ur en kommande dokumentärﬁlm om
Sillre såg i produktion av Järkvissle Film & Media.

Lidens Tidning
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Anundgårds och Indals förskolor och Lidens ”I
Ur och Skur” förskola har nu blivit certiﬁerade
med Grön Flagg av stiftelsenHåll Sverige Rent.
Genom Grön Flagg lägger vi stor vikt vid natur
och miljövårds frågor och tillsammans med
barnen verkar vi för en hållbar utveckling. Grön
Flagg innebär att barnen blir delaktiga, samtidigt som vi jobbar mot målen i läroplanen.
Lilian Högberg

Den 8 maj blev de boende på Rutsgården bjudna på kaﬀe med hembakat bröd av Sillre med
omnejd Hem och Samhälle. För underhållningen stod gruppen Mylta ifrån Timrå. Det var
Devine, Kjell och Karin som sjöng och spelade cittra, vilket var mycket uppskattat. Föreningen Sillre m.o. Hem och Samhälle har som tradition, att växelvis en gång per år, förgylla
tillvaron för de boende på Rutsgården och Solgården. / Eva Mehlin

Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Boka gärna en pysselkväll!
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Husåsvägen 14
Liden
Onsdagar 13-18
0708 - 800434
--------------Tempo
Indal
Öppet som butiken.
0702 - 640195
Lidens Tidning

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

Lidens Tidning
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Hej kan du lägga till en bakgrundsbild på
ett
Tegeltak
eller
ett Shingeltak? ocheller
tar
Dags
för
nyproduktion
bort allt som är i rutan och själva ramen
av ert tak?
och omläggning
skriver.
Typ: Utnytta Rot-avdraget för takbytet!

Takarbeten med kvalité och garanti!

Tegel kvalité
• Shingeloch
• Papp
Takarbeten med
garanti!

ragett Välkommen att kontakta
d
v
a
TO
R
ja
tt
y
tn
U
Tegel, Shingel och Papptak
oss för gratis besiktning
för takbytet!
och offert!

073-0635491 • sundsvallstatskikt@gmail.com

Lammkött från Åsen
Nu har vi kött till
försäljning från vår egen
lammproduktion.
Ring eller kom förbi Hälla,
Åsen 136, Liden
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Välkomna
Jeanette & Thomas Eriksson

070-5516752
Lidens Tidning

”Ge trötta vinterfötter chansen att pigga
möta sommaren i midsommardansen...”
Gör en stöökresa till Hammarstrand ......
pettider
Våra öp
30
1000-17
Mån-Fre 00-1300
10
Lördag

tel 0696-10069
www.stooks.se

Centralgatan 16
HAMMARSTRAND

F.D.Posthuset Liden
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UR BENGT HAMMARBERGS VYKORTSSAMLINGAR
Österströmsbanan för drygt 100 år sedan

Övre bilden. Skogspatron Friedrich Bünzow på Skönvik lät 1856 bygga en hästjärnväg
för timmertransporter från Österström vid Holmsjön till Glimberget ovanför Indalsälven.
Hästarna (80-90 st) ersattes sedermera av två ånglok. Sista timmerlasset gick den 1 november 1920. På vykortets baksida anges foto: Norberg & Markström. Fotoriktning mot
söder.
Nedre bilden. Framme på Glimberget vältrades timmerstockarna av vagnarna och rutschade ut för den 653 m långa torrännan till Glimåns mynning i Indalsälven. Vattenkaskaderna gjorde platsen till en stor turistattraktion, som besöktes av ﬂera prominenser.
Timret buntades till ﬂottar och två s.k. ”utågångare” styrde ﬂotten mot kusten. Vykortet
är ett s.k. Brefkort poststämplat i Kristinehamn den 5 november 1903. Fotot är handkolorerat. Fotoriktning mot söder. Text: Arne Johansson
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Reparera
Bygg Om
Bygg Till
Jag ordnar avdraget,
du kan få jobbet för halva priset.

Vår industri i Kälarne går för
högtryck, vi ökar produktionen!
Välkommen att kontakta oss!
I Kälarne ökar vi vår produktion.
Det är främst Octostolpar samt
Peter Zwahlen
ledningsstolpar som behovet är stort.
Tel 0696-68 11 50

��Vid slutavverkning av tallbestånd eller fröträd tar vi ut
stor andel ledningsstolpar
��Gallra din skog nu!
Vi kvalitetsgallrar och förädlar
din massaved till Octostolpar.

peter.zwahlen@
rundvirkeskog.se

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

Även bra priser på övriga sortiment!
Lidens Tidning

STÖRST I SVERIGE PÅ SPECIALSORTIMENT

Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750,
par@hanssonbygg.se,
www.hanssonbygg.se
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Vi ger dig råd!
I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra
medlemmar skoglig rådgivning som ger
tillväxt såväl i skogen som på banken.
Som medlem i Norrskog har du alltid tillgång till kostnadsfri rådgivning och våra kunniga skogsrådgivare erbjuder dig hjälp och
stöd med allt som rör ditt skogsbruk.
Planerar du att avverka eller har du behov av
gallring eller röjning? Är det dags att plantera
eller behöver du en genomgång av din ekonomiska planering? Eller funderar du kanske på de miljökrav som ställs vid avverkning. Vilka behoven än är, ﬁnns Norrskog
där, för din skull.

Skogsrådgivare Indalens SBO
Johan Dammström
060-16 72 82

www.norrskog.se
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Lötbackens golfbana i Sillre.

”Lötbackssvedjan” ligger mitt i Sillre by med vacker utsikt över Indalsälven. Den gamla
körvägen mellan Sillre och Oxsjö går igenom ”Lötbackssvedjan” och över Kusteberget och var
den väg som användes av våra förfäder både för hästtransporter och promenader mellan
”Oxsjöfjället” och Sillre. Vägen används även i dag för promenader, ridning och transporter
med terrängfordon.

Min kamrat Karl – Henrik Backlund är född och uppvuxen på ”Lötbackssvedjan” och har som
pensionär ﬂyttat hem till Sillre. Karl-Henrik har anlagt en golfbana på sin fastighet sedan
några år tillbaka och banan har utvecklats efter hand. I dag ﬁnns det fyra utslagsplatser och
tre greener vilket gör att en runda på sex hål är ganska lagom för oss nybörjare. Golfbanan
omgärdas av gamla stenmurar och en vacker natur vilket ger en skön och avkopplande
stämning under golfrundan.
På fastigheten ﬁnns också en boulebana som Karl-Henrik byggde för c:a 10 år sedan. Att
spela ”boule” är också en trevlig aktivitet och som kan utföras av både yngre och äldre.
Är Ni intresserade av att prova på att spela boule eller golf så rekommenderar jag ett besök
hos Karl-Henrik på Lötbacken i Sillre .
Håkan Backlund
Sollefteå

Lidens Tidning
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Nico

salladsbar & glass
smörgåsar
hembakade pajer
hembakat fikabröd
Torget i Bispgården
������������������������������
������������������

Lava

www.nicolava.se

Kopiering & utskrifter i färg
Försäljning av fotoramar
Produktfotografering
Annonser & reklammaterial
Hemsidor, nyhetsbrev & facebook
Scanning, renovering & inramning av foton

Välkommen till Torget i Bispgården

FORS Krogen

tis-tors 10-18
fre-lör
12-21
sön
12-18
tfn: 0696-304 04

Bispgårdens nya matställe mitt emot ICA
kebab
pizzor
hamburgare
barnmeny
korvmeny
grillmeny
sallad

lunchpaket 65.från 60.från 65.från 39.från 39.från 45.85.70.-

Gäller vardagar 11.00-14.00
Pizza nr 1-23
Sallader
Kebabrulle
Kebabtallrik
Smör, bröd, dryck och kaffe ingår

Framtagen av NicoLava, www.nicolava.se

priser

Välkommen till Forsv 17 i Bispgården
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FORS

Hembygdsförening

HEMBYGDSGÅRDEN SOMMAREN 2013
Fredag 21 juni kl 13.00

Midsommarfirande

Traditionellt firande på Fors Hembygdsgård, Bispgården. Kl 13.00 reser vi midsommarstången som följs av
dans och ringlekar runt densamma. Smedjan är öppen och det finns kams, korv, kaffe och lotter att köpa.
Onsdag 26 juni kl 19.00

Musikkväll med Ingrid & Kent Wikberger
Onsdag 3 juli kl 19.00

Musikkväll med Standards
Torsdag 11 juli kl 11.00 - 16.00.

Forsdagen - Hembygdsföreningen firar 75 år!

Försäljning av kams, tunnbröd, fika och lotter. Under dagen kan ni höra Forskören sjunga, titta
på kaniner, åka häst och vagn, gå tipsrunda och besöka Skolmuseet, Fors kyrka och smedjan.

Onsdag 17 juli kl 19.00

Musikkväll med 3-badurerna
Söndag 21 juli kl 18.00

Berättarkväll

Onsdag 24 juli kl 19.00

Musikkväll med Hasse Thor
Fredag 2 augusti

Dans på Gerålund
Söndag 4 augusti

Hembygdsgårdens dag

Firandet börjar efter gudstjänsten i Fors kyrka. Under dagen hålls
serveringen och smedjan öppen och kulturpremium delas ut.

Servering av våfflor och kaffe kl 11.00-16.00 hela juli
I samarbete med

Hemsida: www.hembygd.se/fors
Lidens Tidning

E-post: forshbf@live.se
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Välkommen till den
lilla trädgården
med det stora
växtsortimentet
mitt i Bispgården!

Alla våra växthus är öppna och fyllda med sommarblommor, amplar och köksväxter
- allt från egen odling! Visningsträdgården är en källa till idéer och vi har ett stort sortiment av
härdiga fruktträd, bär och barrväxter. Kom och bli inspirerad på Vårstigen i Bispgården!
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