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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

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

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

Alla priser exkl moms

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

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

Omslagsbild: 
Utsnitt ur konstverk (1962) av skulptören 

Birgitta Ljungberg – Cosmatos 
(1940 - 1997) ingående i Aggegårdens 

samlingar.Foto: Tore Löfvenius

Nästa Lidens Tidning
utkommer

16/6

OBS!
Manusstoppdatum 19/5

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila ditt bidrag 

tidning@telia.com

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

tidning@telia.com

Hej!
Äntligen kommer Stadsbyggnadkontoret 
till Liden för genomgång av Översikts-
planen. Det var väl bara så där en tre år 
sedan vi fick den.

Bystugan vaknar ur vinteridet och har 
massor med spännande aktiviteter. Kolla 
in Bystugans Faceboksida för att få det 
senaste. 

Musik i Liden börjar ta form och det ser 
riktigt spännande ut. Åk inte på semester 
veckan efter midsommar för då kan du 
missa nåt!

Tore Löfvenius

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com
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Åsendanserna 2014

Callinaz
Midsommarafton 

Fredag 20/6 kl. 21-02 
King Edwards

Lördag 28/6 kl. 21-01
Thor-Görans

Lördag 2/8 kl. 21-01

Föreningsnytt      ( mer på sid 26-27 )

Holms PRO
 Vårfest 10/5  kl 17.00  
 Gimåfors bygdegård

Indals Blomsterfond
inbjuder till trivselträff  torsdag 15/5 

kl 13.00 på Solgården, Indal
Sång och musik med Karin och Åke.

Kaff eservering
Gratis för boende på Solgården, övriga 20 kr

Valborgsmässoafton Brudsjön
Brasan tänds 20.00

Lilla fyrverkeriet ca 20.30
Stora fyrverkeriet ca 21.30

Försäljning av korv, hamburgare, kolbulle, 
kaff e och kaka. Lotterier. 
Brudsjön Natur och Fritid

VÅRMINGEL för kvinns
Sunnåslokalen lörd. 10 maj kl 13 00 - 16 00

Försäljning av olika produkter, prova på 
Zumba, m.m.

Lättare förtäring m. dryck anm. sen. 5/5
070 6091421 el. 070 6242771 

 Sunnås Byalag

MARKNAD
Lidens Centrum

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

Bord tillhandahåller ni själva
Bokning av utställarplats:

Lotta Evrung 072-5430777
Ett stort tack till de företagare i Liden som var 

med och sponsrade julmarknaden.
Marknadsgruppen.

Lidens PRO
 Medlemsmöte 28/4  kl 13.00 
 Städdag  19/5 kl 10.00
 Friluftsdag 11/6 kl 13.00 
 Allt detta på Oxsjögården

Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening

 Valborg  30/4  kl 20.00
   Grillplatsen 
 Städdag  4/5 kl 11.00
   Bygdegården
 Grillfest  6/6 kl 18.00
   Grillplatsen

Valborgsmässoafton på Vättaberget kl 18.00
Vi serverar soppa och smörgås, 

kaff e och kaka
Musik och allsång till
Tage Sehlbergs Trio

Lotteri, majbrasa och fyrverkeri
Välkommen!

Övrigt som sker på Vättaberget:
  Städdag  17/5 09.00
  Gökotta 29/5 08.00
  Nationaldagen 6/6 13.00
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Kontoret har stängt 5-9 maj. 
Fr o m 12e maj - nya öppettider: 

Kassan öppen: 
Måndag: kl 10-14 
Torsdag: kl 10-16 

Tisdag, onsdag och fredag: 
Tidsbokning 

Telefon: 
Handelsbanken Direkt 
0771-77 88 99 – Alltid öppet! 

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
SwedSec Licenserade

Kontoret tel 0692-609 60
liden@handelsbanken.se

Vi renoverar våra lokaler! 

Husåsvägen 14
Liden

Onsdagar 13-18
0708 - 800434

Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Handla hos

Malous Ting Stuga
Vi finns både i Liden och Tempo Indal.

Här hittar du presenter till alla.

”Inget onödigt spring,
det mesta finns häromkring”

Tempo
Indal

Öppet som butiken
0702 - 640195

Årets företagare i Liden 2014. Entreprenör 
Lars Lidin fick mottaga en gratulationstårta 
tisdagen den 18 mars i samband med årets 
paketauktion av Lidens Centeravdelning. 
Passande nog var tårtan grön. 

Foto: Tore Löfvenius
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Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

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

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

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

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

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

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07



6 Lidens Tidning

 

 

 

HYRESLEDIGT  från 1 maj 2014 
Husåsvägen 2   860 41  LIDEN 

Två rum och kök på plan 2 inkl. kallförråd  

möjlighet till garage alt. motorvärmarplats. 

 

Kontakta: 

 Inger på Klippstugan för mer info 070-2625953 
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Hotell/Pensionat
Året runt till bra priser

Restaurant + 
Pubkvällar

30/4Valborgslunch
 med sill och tillbehör

Räkafton och
Morsdagsmiddag

i maj m.m.
Alltid välkommen med beställningar 

av alla sorter.

0692 - 103 40

wardshusetliden@live.se
www.wardshusetliden.se

0692 - 104 08, 070 - 262 59 53  

Husåsvägen 2, 86041 Liden

klippstugan@wastfelt.net

Ring och boka eller titta in.
Varmt välkommen!

Klippstugan har öppet:
Tisdag - Torsdag

Inger Wästfelt
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Nästan 76 Lifehacks
Vad är då Lifehacks? En del störs över engelska ord i vårt språk så jag tittade lite närmare och fann 
två översättningar. Det ena är ”tips för praktiska saker” och det andra kommer från Peter Rybank-

Högberg som är en av författarana till boken. Han säger att det helt enkelt rör sig om moderna 
husmorstips. Nästa fråga blir varför nästan 76? Det enkla svaret på den frågan är  för att boken 

innehåller 75 stycken och det är ju nästan 76.

Idén till boken kläcktes av fyra gymnasieung-
domar på Westermalms teknikprogram. Man 
kan hitta en massa roliga ”hacks” på Internet 
men finessen var att här skulle dessa samman-
ställas i bokform.

Här ses de fyra eleverna framför montern på 
mässan i Örnsköldsvik. Fr.vä: Alexandra Wiberg, 
Peter Rybank-Högberg, Erik Kerschbaumer och 

Umut Arslan

Boken påbörjades som ett gymnasiearbete un-
der något som heter Ung Företagsamhet. Man 
fick projektet delvis sponsrat via Ung Pott. 

Här ses gänget tillsammans med ingen mindre 
än Anders Bagge.
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312 böcker trycktes upp och därefter har man 
deltagit på en mässa för ung företagsamhet i 
Örnsköldsvik där ytterligare 105 utställare 
fanns på plats.
Mässan resulterade i ett pris för bästa monter 
och ett andrapris till Peter som näst bästa för-
säljare. Nu är gänget kvalificerade till SM som 
går av stapeln i Stockholm 26-27 maj.

Peter
Nu kanske ni undrar varför vi har intresse 
av detta? Jo det beror på att en av hjärnorna 
bakom projektet är född och uppvuxen i Li-
den, närmare bestämt i Öfre Bodacke. Han 
heter Peter Rybank-Högberg och går på tek-
niska programmet på Westermalm och är 18 
år. När han inte pluggar är det gymmet som 
får besök och under vintern blir det mycket 
skoteråkning på den kära leksaken. I övrigt så 
blir det lite fotboll och då naturligtvis favo-
ritlaget Hammarby IF. Vid frågan vilket hus-
morstips som är hans favorit blir svaret efter 
lite betänketid - Eftersom jag är godisgris får 
det blir chokladskålen. Detta är lite svårt att 
förklara men köp gärna boken och kolla alla 
dessa fantastiska enkla knep att underlätta och 
förgylla vardagen

Peter Rybank-Högberg i Bodacke med 
Vättaberget i bakgrunden.

Peter i Bodacke med 
sin käraste leksak.

Text och foto förutom mässbilderna: 
Tore Löfvenius

Är ni nyfiken på dessa 75 Lifehacks så finns boken att köpa 
på ICA i Liden eller går att beställa direkt via mail: 

peterrybank@gmail.com

Återförsäljare för 
Skoter, Atv, Moped och Marin

Dick´s Motor och Mekaniska 
utför reparationer av motorfordon

Svetsning och smidesarbeten
(Även aluminiumsvetsning)

          
   

070 - 651 79 15
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Sillre   ”Min barndomsby”  

Det är söndag och solen skiner, men ändå fry-
ser jag. Jag tycker allt är mörkt och dystert, 
fastän snön ligger vit och glittrande i solljuset. 
Bergen, som omger byn på båda sidor, får mig 
att känna mig instängd. Jag vill skrika ut hela 
min sorg men jag vill inte förstöra den fridfulla 
ro som ligger över den lilla byn i dalgången 
mellan bergen. Det är höga berg, fint kupe-
rade och de sträcker sig utefter älven så långt 
man kan se. Men just idag är de mörka, dystra. 
Jag vandrar fram på den smala krokiga vägen, 
som slingrar sig igenom byn. Gårdarna ligger 
först glesa, för att sen ligga tätare ju närmare 
man kommer de båda affärerna och posten.  
Ju tätare gårdarna ligger desto mer iakttagen 
känner jag mig. Jag kan se framför mig hur de 
sitter i sina stugor vid söndagskaffet och ojar 
sig över det sista som hänt i byn. Hur de gran-
skar mig, med deltagande blickar, när jag går 

förbi. Jag skyndar på mina steg för att fly un-
dan från deras nyfikna blickar. Förbi skolan, 
kiosken och de nybyggda SCA-gårdarna. Från 
skridskobana, som ligger i utkanten av byn 
där skogen tar vid, hörs glada rop och skratt. 
Jag skyndar mig att ta in på gamla landsvägen 
för att slippa möta någon och se deras medli-
dande blickar och höra deras tröstande ord. 
Jag vill vara ensam med mina tårar och min 
sorg. Framme vid den gamla vita skogsskolan 
stannar jag. Där är obebott och den långa allén 
av höga majestätiska tallar får mig att känna 
en stilla ro. Där jag står kan jag se hur fälten 
breder ut sig nästan ända ner till älven. På fäl-
ten står långa rader av hässje-koppel som till 
hälften är gömda under snön. Jag får en känsla 
av att stå framför en vidsträckt gravgård där 
hässje-kopplen utgör gravstenar. Åter känner 
jag mig ensam och övergiven. Jag skyndar mig 
hem genom byn, som kommer att bli mindre 
och ödsligare för varje år som går och till slut 
kommer att dö ut. Precis som min sorg kanske 
kommer att dö om några år.

Min syster Lena har skrivit uppsatsen då hon 
gick på Åhléns handelsskola i Stockholm 
1961-1962. 
Vår pappa Ernst avled i december 1961 och 
hon beskriver sin stora sorg i samband med 
pappas dödsfall. Vi som bodde i Sillre under 
den här tiden kan känna igen Lenas vandring 
genom byn och kanske även förstå hennes 
funderingar över byns framtid. Lena var en-
dast 16 år när vår pappa avled.

Håkan Backlund

Lena Backlund (gift Högerberg)
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Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

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

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

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

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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I ett häftigt snöoväder besökte Lidens Tidning 
Bispgårdens Trädgård i slutet av mars. Våren 
kändes avlägsen när marken var snötäckt. Men 
väl inne i växthusen öppnades en helt annan 
värld. Tusental små fröplantor skvallrade om en 
annan tid i annalkande. En tid med blommor i 
alla fantastiska färger. Skall man göra ett repor-
tage med blommande växter måste det ske med 
rejäl framförhållning. Så detta reportage krävde 

ett fotobesök redan i juni månad 2013. Det 
kan inte bli vackrare än mitt i den svenska 
högsommaren. Bilderna här intill skvallrar om 
skönheten i denna professionella trädgård.

Bispgårdens Trädgård anlades redan under 
1940-talet av trädgårdsmästaren Theo Halv-
arsson från Bispgården. Platsen var då ett 
öppet landskap med ett fåtal byggnader, att 
jämföra med dagens husförtätning. Han drev 
verksamheten fram till sin pensionering. År 
1987 omstartades trädgården efter att ha stått 
still i några år. Den nuvarande ägaren Stefan 
Lidberg, med hjälp av föräldrar och Theo 
Halvarsson rustade upp trädgården. Idag drivs 
Bispgårdens Trädgård som ett familjeföretag 
av paret Stefan Lidberg och Karin Skoog, med 
support av 2 – 3 medhjälpare under blomster-
säsongen.

Efter omstarten med i huvudsak sommar-
blommor har sortimentet av egenodlat utökats 
väsentligt. Produktgrupperna är idag fem till 
antalet: 1-åriga sommarblommor och krydd-
/köksväxter, perenner, barrväxter, fruktträd 
och bärbuskar samt slutligen prydnadsträd 
och buskar. 

Stefan Lidberg är trädgårdsmästare med 
mångårig utbildning bl.a. på Nordvik. ”Min 
målsättning är att skapa den största samlingen 
av Dvärgbarrväxter i Norrland i vår visnings-
trädgård.” berättar Stefan. Hans ambition är 
att Bispgårdens Trädgård skall ge inspiration 
till kunderna och att anläggningen utomhus 
skall vara en uppskattad visningsträdgård. Av-

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Stefan Lidberg och Karin Skoog.

Theo Halvarsson (t.v.) och Stefan Lidberg. 
Foto den 5-6 maj 1987: 

Gudrun Halvarsson.
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gör själv med ett besök och njut 
av den bedårande blomsterprak-
ten på Vårstigen 2 i Bispgården.

I takt med stigande energipriser 
och krav på ökad produktkvalité 
sker utveckling och modernise-
ring av växthusen. Förr i tiden 
var det enkelglas som gällde. Nu 
är det s.k. kanalplast av olika 
tjocklek. Förflyttning av skugg-
draperier vid olika väderlek och 
automatisk ventilation hör till 
den nya tekniken.

Trädgården är öppen från början 
av april till slutet av juli. Under 
resten av året är det produktion 
och delning av växter, reparatio-
ner, underhåll och installation av 
ny teknik – allt för att möta en 
ny spännande och utmanande 
trädgårdssäsong.

Text & Foto: Arne Johansson
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Besöksadress :  
Bussgaraget

(F.D Vägverket) 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

Pelle, Carola, 
Gun, Jannice och Annie

Järkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

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

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

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 � 860 41 Liden

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

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 

Jag finns även i Bispgården och Indal

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

FUNDERINGAR 
FRÅN 

ROTEN

HUNDBAJS PÅ VÄGEN 
I LIDEN

FÖRSVINNER SÅ 
SAKTA 

MED TIDEN
HUNDÄGAREN SA

DET DÄR FÅR NI TA
FÖR JAG HAR JU 

HANDSKAR AV SIDEN
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Färdigkluven ved

Prisexempel:
Blandved levererat på 8m   traktorvagn 2700:-  (338 kr per kubik stjälpt 

mått)inkl transport inom Sillre, Liden och Järkvissle.

Finare björkved levererat på 3 m3 bilsläpvagn 1300:- inkl transport.
(433 kr per kubik stjälpt mått) inkl transport inom Sillre, Liden och Järkvissle.

Alved packad på 60 liters säck för rökning. 70:- st alt 10 st för 600:-
Andra alternativ finns som passar just för dig.

Skärbrädor och Serveringsbrädor
tillverkade i massiv Björk, Asp, Al och Furu av virke från Indalsälvens dalgång. 

För utbud och priser besök hemsida eller kom förbi Tessans. 
En perfekt present att ge bort.

Uthyrning

 2 st större planblandare för betong/bruk. Blandar snabbt ca 250 liter samt 
övrig betongutrustning t.ex vibrobalkar 5,25 m vibrostavar, 

armeringsvik m.m. 

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

Efter väg 86 ca. 7 km norr om Liden

Bed & Breakfast

2 dubbelrum. 
1 fyrabäddars rum.
Spjälsäng finnes.

Öppnar i juni.

Tessans Loppis & Antik

Allt möjligt modernt och antikt t.ex barnkläder, 
leksaker, konst, porslin och verktyg m.m.
Köper även in hela flyttbon och dödsbon.

Öppnar i maj. 070 - 214 49 52.

3
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”Järkvissleungdomar” under slutet av 30-talet

.Fv. Vivi Magnusson (fosterbarn hos Adeli 
Westin) ,Gunborg  Johansson

(Bagare Johanssons dotter) , okänd grabb och 
Karin Lidgren på Högen. 

”Fettisdag” i slutet av 30-talet.
Gunborg och Karin var c:a 15-17 år gamla och 
de började dagen med att åka spark från Järkviss-
le till Långliden för att hälsa på några jämngamla 
ungdomar. På em åkte de hemåt och stannade till 
i Boda och hälsade på hos någon bekant. De blev 
bjudna på bruna böner, fläsk och fettisdagsbulle 
vilket uppskattades av flickorna. Sparkfärden 
fortsatte till deras hem i Järkvissle för vila inför 
kvällen. 

På kvällen gav de sig ut på en skidtur från 
Järkvissle till södra sidan av älven via Högland 
och Västanå. De skulle besöka ett stort gäng 
ungdomar som hade ordnat en fest i ett hus 
väster om Västanå nära Jämtlandsgränsen. Fes-
ten pågick för fult när de anlände till den lilla 
byn. Ungdomarna dansade till grammofon och 
glädjen var stor. Festen urartade fram på småtim-
marna då det förkom bråk i form av ordväxling 
och handgemäng. Det innebar att Gunborg och 
Karin bestämde sig för att återvända hem till 
Järkvissle lite tidigare än beräknat. En klar him-
mel med månsken underlättade färden hem till 
Järkvissle. De kom hem vid 4-5 tiden på morgo-
nen. De hade då åkt spark i flera mil under dagen 
och avslutat med en lång skidtur under kvällen 
och natten med stora nivåskillnader i terrängen. 
Ett minne för livet. 
 

Dansbanan Vältan i Järkvissle
Det fanns en dansbana i Järkvissle som kallades 
för Vältan. Den låg efter väg 86 mot Bispgår-
den några km från byn. Dansbanan var öppen 
under sommaren och var en populär dansbana 
för både ungdomar och äldre i trakten. Under 
30- och 40-talet cyklade ungdomarna till olika 
dansbaner i Åsen, Järkvissle och Bispfors för att 
dansa och umgås med kompisar. Gunborg minns 
att hon och Karin besökte Vältan vid ett tillfälle 
när dansbanan var låst och obemannad . De bröt 
upp några bräder och klättrade in på dansgolvet. 
Syftet med intrånget var att träna dansstegen 
på en riktig dansbana. De hade tränat att dansa 
hemma med varandra och var nu mogna för trä-
ning i ”riktig” miljö. De dansade tillsammans 

över dansgolvet och fick uppleva dansen på sitt 
eget lilla sätt. Nu var de mogna för att besöka 
”Vältan” under en riktig danskväll och på att bli 
uppbjudna av någon dansant pojke i lämplig ål-
der. Nu visste de hur det kändes att dansa på en 
riktig dansbana även om orkestern saknades. 
Min mamma Karin är född och uppvuxen på 
Högen en ”boplats” som ligger strax nedanför 
Skansborg i Järkvissle. Hennes föräldrar ägde 
Utsiktens Turistgård i Sillre under många år. Jag 
håller på att dokumentera min släkt och kontak-
tar personer som har minnen efter mina föräld-
rar. Jag har bla. intervjuat Gunborg Pettersson 
(född Johansson) som snart fyller 90 år och är 
bosatt i Krokom  i Jämtland. 

Gunborg och hennes familj bodde i närheten 
av Järkvissle gamla skola.. Hennes pappa drev 
ett bageri i Järkvissle under -20 och 30-talet. 
Gunborg och Karin var tillsammans under ton-
årstiden och båda gillade att dansa och umgås 
med kompisar. Gunborg berättar om några min-
nen som hon har upplevt tillsammans med min 
mamma och som jag har nedtecknat.

Håkan Backlund, Sollefteå 
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TEMPO INDAL

ÖPPETTIDER: 
MÅN-FRE 10-19 

LÖRDAGAR 10-17 
SÖNDAGAR 11-17

INDAL

VÄLKOMMEN

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30 www.tempo.se
Öppet: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17

www.cateringindal.se

Kom in och handla från vår 
fräscha Salladsbar!

Pimpeltävlingen vid Dacksjötjärn 2014.
I år deltog 199 vuxna och 32 barn vilket får 
sägas vara bra med tanke på vädret. Lagom 
varmt men det blåste och var halt på isen.
129 fi skar på tillsammans 81 kg drogs upp 
under de tre timmar tävlingen pågick. Största 
fi sken vägde 4040 gr
Fisketävlingen vanns av Jimmy Sponton med 
Henrik Wallner som tvåa. Barntävlingen vanns 
av Liam Degermo. Väl mött 2015!
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UR BENGT HAMMARBERGS
VYKORTSSAMLINGAR

NAMNET HÖLLEFORSEN

Även i detta nummer publiceras ett gammalt vykort från Utanede och Indalsälven innan Hölleforsens 
kraftverk byggdes. I förra numret av Lidens Tidning efterlystes förklaring till det mystiska namnet Höl-
leforsen.

Magnus Forsström, anläggningsingenjör hos Vattenfall har letat i gamla myndighetspapper och funnit 
följande förklaring:

Namnet ”Hölle”. Ja, hur tillkom namnet Hölleforsen?
I köpehandlingar från 1916 benämndes fallsträckan Österåsforsarna (Kvarnforsen, Kittelforsen, Bångforsen, 
Mjölaforsen, Fågelforsen samt ytterligare 6 km forsande vatten). När SMHI 1912 inmätte fallet skulle namnet 
Hölleforsen ha angetts. Enligt dåvarande GD W Borgqvist blev namnfrågan svår, en spekulation är att ”M”-et 
i Mjölaforsen tytts som ett ”H”. Vattenfall valde slutligen namnet ”Hölleforsen ”.

Eugén Danielsson, f 1926 och boende i Bispgården, arbetade 1945 som pumpskötare vid Hölleforsenbyg-
get. Han har hört talas om att det på Utanedesidan, där fiskodlingen nu finns, skall ha funnits en fors 
med namnet Helvetesforsen. Vid kraftverksbygget visade det sig vara 20 meter ner till fast berg på den 
nyskapade Lintjärnön. Kunde dessa massor härröra från Ragundakatastrofen den 6 juni 1796? Dämpade 
massutfyllnaden Helvetesforsens våldsamhet och fick det dramatiska namnet att avta i betydelse? I vilket 
fall som helst är ordet helvete eller avgrund, översatt till tyska, lika med ordet Hölle! Lät det bättre med 
Hölleforsen än med Helvetesforsen när det begav sig?

Längre än så har inte gåtan om Hölleforsen kommit. Om du vet något eller hört något om namnet Höl-
leforsen så kontakta gärna undertecknad på tfn.  070 – 350 45 61.

Text: Arne Johansson
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GÄSTBÖCKER 
FRÅN ”PANGET” I LIDEN

Gästböckerna från ”Panget” i Liden skvallrar om mycket nöjda kunder år ut och år in. Några 
uttryckte sin tacksamhet genom tidskrävande teckningar. Här ett motiv över Lidens två kyrkor 
från Brita och Göran Lindahl, Uppsala, den 1 februari 1950. Tack Anita Lindberg som lånat ut 
gästböckerna.

Arne Johansson
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 1000-1730

Lördag 1000-1300
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Vinterkängan gör din fot så trötter,
möt din vår med glada fötter”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden
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Från sly till stålar!

Kursupplägg: En teorikväll och en dag i 
fält.

Pris: 200 kr inkl kaffe (lunch till själv-
kostnad).
Kostnadsfritt för dig som är tonåring.

Datum och orter:

Teori, kl 18.30-21.00
8 maj Kovland
9 maj Liden
29 aug Indal

Praktik, kl 09.00-16.00
10 maj Kovland
11 maj Liden
30 aug Indal

torsta.se

För info & anmälan: 
Håkan Schüberg
0640-188 36
hakan.schuberg@torsta.se

2005 till 2012 samlade jag på mig 
mycket erfarenhet av skötsel av lövträd 
i Mellannorrland.  Jag blev mycket 
fascinerad av den höga tillväxten i 
lövbestånden längs Indalsälven. Det 
var snarare regel än undantag med 
årlig volymtillväxt på över 10 m³sk/ha. 
Vi hittade många björkbestånd under 
30 år som hade en stående virkesvo-
lym på över 150m³sk/ha. Ett normalt 
slutavverkningsbestånd dominerat av 
tall och gran i området ligger snarare 
under än över 300 m³sk/ha och det är 
då ca 90år. Om man sköter en björk-
föryngring rätt med röjning så kan 
man gallra det redan vid 20 års ålder 
och få ett positivt netto. En realistisk 
slutavverkningsålder för bestånd av 
björk, asp och gråal i mellannorrland 
är under 60 år. 

Hur man sköter nordliga lövträd som 
björk , asp, gråal och poppel  får ni 
lära er på kursen Från sly till stålar.

Kursen består av. 
En teorikväll då vi går igenom de olika 
trädslagens skötsel och odlingskrav.  
En praktisk utedag där vi lär oss hur 
man sköter lövbestånd i praktiken.  
Vi går även igenom olika vilka sköt-
selalternativ det finns i olika typer av 
ungskogar beroende på hur föryngrin-
gen ser ut och vilka markförhållanden 
som råder. 
Vi har även med en kunnig person som 
instruerar i hur man arbetar effektivt 
med röjsåg och vad man bör tänka på 
när man anlitar professionella röj-
ningsföretagare.
/ Håkan Schüberg

Kurstillfälle
för skogsägare.

Se priset!

Björkens tillväxt i Medelpad
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Välkommen att kontakta oss!
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��Vi kvalitetsgallrar och ökar 

värdet på din skog

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

��Bra priser och Premier

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

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

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

Ring eller maila för mer info och beställning
Markus 070-340 89 66
Andreas 073-181 43 07
jord@xjentreprenad.se
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Djupröra marknad
Lördagen 31 maj

11.00 - 15.00
Servering av kaffe, kolbullar 

och varm korv.

Försäljning av träslöjd, stickat, 
matbröd, kaffebröd, kött och 

tvålar, smycken, 
mattor och mycket mera.

Välkommen!

Arr: Djupröra Bygdegårdsförening   073 - 037 20 30

Jazz och Blues på Wärdshuset 

Dans på Åsens Dansbana 

Lidenmässan 

Konserthappening 

Underhållning och allsång Konsert 

27/6 — 5/7 
Sommarkväll i Järkvissle 
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Josefinas garn 
Välkomna till Lundströms  

ladugård i Bjärme! Vi har det mesta i garn och broderi.. 
 

280 olika garnsorter från Marks & katten, 
Sandnes,Coats Västgöta mm. 

Stor sortering av broderier ca 2400 olika 
motiv,ritade dukar mm.  

 
Öppentider. 

Tis-Fredag  10:00-19:00 
Lördag 11:00-16:00. 

 
Sön-Måndag stängt då laddar vi hyllorna. 

Tel: 060-97 042. 

Lammkött från Åsen

Nu har vi kött till 
försäljning från vår egen 

lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla, 
Åsen 136, Liden Välkomna

Jeanette & Thomas Eriksson
070-5516752

Från charken!

Fårkorv och 

rökt lammbog

Vi ska mötas, äta och trivas:
       Sommarkväll i Trollbyn 

5 Juli från 17.00

Häreborg Indal, söndag 11 maj kl 11–15.
På scenen:
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Skogsrådgivare Stöde/Holm 
David Sörman
david.sorman@norrskog.se
0691-308 08

Norrskog förstärker! 

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

www.norrskog.se
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KONSTENS MUSEUM

Aggegården
Konstnären Curt Agge i Gimåfors fyller 85 år 
den 28 maj 2014. För att förbereda ett repor-
tage gjorde Lidens Tidning ett besök i Agge-
gården i Gimåfors redan i mars månad. Nu 
är inte Curts bostad vilket hem som helst. På 
tomten finns bostadshus (fd. Gimåfors folk-
skola), ateljébyggnad och två stora gäststugor. 
Hela tomten, både utvändigt och invändigt, 
utgör samtidigt ett märkligt konstmuseum. 
Överallt finns det konstnärliga uttryck i form 
av skulpturer och målningar. Konst som Curt 
skapat själv, men också samlat under ett långt 
liv. Det rör sig om tusentals föremål. Aggegår-
den är på en och samma gång ett konstnärs-
hem och ett konstmuseum. Under 40 år har 
drygt 100.000 personer besökt Aggegården!

500-åriga tallar
Som om inte det konstnärliga innehållet på 
tomten vore nog skapar ett antal 500-åriga 
tallar ett majestätiskt intryck. Tallarna bildar 
ett katedralliknande rum med sina kronor på 
mycket hög höjd. Stormen Ivar förskonade 
dock inte Aggegården. Kraftiga stammar slog 
bl.a. igenom taket på en av gäststugorna. Upp-
röjningsarbetet var i full gång.

Aggegården i Gimåfors

Stormen Ivars framfart.

Den första inköpta oljemålningen till 
samlingarna år 1941.

Fattig men rik på konst
Curt Agge föddes 1929 i Essvik i Södra Ny-
hamn i Njurunda. Han växte upp i en arbe-
tarbarack, som delades av 12 familjer. Pappan 
var spritkontrollant på fabriken och blev se-
dermera en av de mest kända IOGT-person-
ligheterna i landet. Han blev en flitig tidnings-
tecknare i Dagbladet och Sundsvalls Tidning. 
Curts konstnärspåbrå? Redan som 12 åring 
sålde Curt backar med läskedrycker på båtarna 
i hamnen, och kunde så småningom börja fi-
nansiera sin samlarvurm.  Folkskola i sju år, 
fyra år på läroverk och två år på folkhögskola. 
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Utbildningen resulterade varken i real- el-
ler studentexamen eller akademisk konstut-
bildning. Han fick lära av berömda konst-
närer utomlands, som Bengt Lindström i 
Paris. Curt är således en i högsta grad själv-
lärd konstnär, en autodidakt.

Första utställningen 1947
Den första separata utställningen var på Hotel 
Knaust 1947. Resten är historia som det bru-
kar heta. Han gjorde studieresor i Västeuropa, 
Nordafrika och USA. Han målade företrädes-
vis landskap i olja och gouache, en hyllning 
till naturen. Motiv från Stockholms skärgård, 
samt från den svenska och norska fjällvärlden. 

Anna-Greta och Curt Agge.

Fd. skolsalen i Gimåfors Folkskola.

Ljuset och färgen samspelar i dessa målningar, 
och bygger upp landskap från Medelpad och 
Norge.

Internationellt erkänd
Curt Agge är en internationellt erkänd konst-
när med ateljéer i Schweiz och Norge och med 

ett långt utställningsregister från en stor del av 
Europa och USA. Målningar har förvärvats i 
ytterligare några länder på senare år, bl.a. i Ka-
zakstan och Dubai. Ett långt konstnärsliv har 
gett spridning till 37 länder i fem världsdelar! 
Curt Agge är representerad i Svenska Statens 
samlingar och i flera museer. 
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Mångsysslare
Curt har hunnit med mycket vid sidan av 
målandet och museiskapandet. Han har som 
frilansare varit kulturjournalist, musikkritiker 
och konstrecensent. Och inte att förglömma 
aktiviteten i Rotary i 50 år. Bl.a. i styret för 
Svenska Rotary Rådet. År 1976 blev Curt He-
dersmedborgare i Amsterdam. Honorerad av 
självaste Prins Bernardh av Nederländerna!

Samlarvurm.

Öppet hus
På födelsedagen onsdagen den 28 maj är det 
Öppet Hus på Aggegården i Gimåfors. Passa 
på att gratulera en unik konstnärssjäl och be-
skåda ett spännande museum.

Text: Arne Johansson  
Foto: Tore Löfvenius

Utställningslokal i anslutning till ateljén.

Konstnärsreda?

Grattis Curt på 85-årsdagen 
önskar 

Lidens Tidning!



32 Lidens Tidning

Ett växande intresse! 

Vi odlar våra sommarblommor på traditionellt 
sätt och har bland annat ett stort sortiment av 
mixamplar i egen design. Gå runt i våra växthus 
och välj själv dina favoriter. Du hittar många 
ovanliga perenner och buskar i vår visnings-
trädgårds stenpartier i vacker Ragundagranit. 
Där finns en stor provodling av dvärgbarrväxter, 
för närvarande ca 200 sorter och  många rariteter 

finns även  till försäljning. Om du söker fruktträd 
så tillhandahåller vi det härdigaste sortimentet 
på marknaden.

Mer info om sortiment , aktiviteter och öppettider  
hittar du på www.bispgardenstradgard.se .

P.S. Missa inte Trädgårdens dag den 1 juni kl 10-15!

Inspiration för dig som vill frossa i växter och handla närodlat!
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