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Äventyr
Utflykter
Sevärdheter

Indalsleden
på Facebook

330

86
87

”Vill man ha en skön naturupplevelse
så väljer man Indalsleden riksväg 86/87”
GEOPARK
INDAL ÄLVEN

INDALSLEDEN
Syftet är att utveckla Indalsleden till ett betydande resmål för

besökare från hela världen. Föreningen Indalsleden är en ideell
förening och startades på 1960-talet av Holger Lidgren, dåvaBensträckare vid Utsikten.

Foto: Ante Wiklund.

rande ägare av Utsiktens Turistgård i Sillre.

Besök Meåfallet
Cina och Boda-Nisse tipsar om natur-

Meåfallet har en cirka 100 meter lång

längs Indalsleden och riksväg 86/87

fär 50 meter. En bit söder om Meåns

reservatet Revaberget. Den som åker

och vill stanna till ett tag så är vattenfallet värt ett besök. Meåfallet är ett

vackert ställe precis vid länsgränsen
mellan Medelpad och Jämtland. Vä-

fallsträcka med en fallhöjd på ungeutlopp finns en gränssten som visar

var gränsen mellan Sverige och Norge en gång gått.

gen och stigen fram till vattenfallet

Text: Joakim Söderberg

har nyligen fixats till för ett angenämare besök. Följ vägen ca 3,5 km

söder om Hölleforsens kraftverk vid
Cina och Boda-Nisse framför Meåfallet.

västra sidan av Indalsälven.

TURISTINFO
Sundsvall
Timrå
Tempo Indal
Döda fallet
Krångede
Stugun
Östersund
Krokom
Mattmar
Åre
Trondheim

060-658 58 00
060-658 58 00
060-920 30
0696-68 20 00
0696-202 80
0695-200 00
063-701 17 00
0640-164 00
0640-412 79
0647-163 21
+47 738 07 660

Vi finns på Facebook

Var med i vår gemenskap på
Facebook. Här kan vi samverka
och ta del av gruppmedlemmarnas olika tips och evenemang som
berör Indalsleden. Det gillar vi.

Vi finns på Instagram

Har du tagit en fin bild längs
Indalsleden? Tagga din bild med
#indalsleden. Läs mer information under våra symboler i vårt bildflöde
@indalsleden

Vill du också annonsera
i broschyren?

Kontakta annons@indalsleden.se

www.indalsleden.se

Kontakta föreningen Indalsleden
Christina ”Cina” Eriksson

Eva Wiklund

Ann-Charlotte “Lotta” Evrunng

Carin Backman Eriksson

Ordförande
Tel: 070-224 54 05
bodanisse@telia.com

Kassör
Tel: 070-347 29 56
bodanisse@telia.com

Ledamot
Tel: 070-284 19 31
evawiklund@hotmail.com

Ledamot
Tel: 072-543 07 77

Ledamot
Tel: 070-288 12 59

Ola Natanaelsson

Elin Lantz

Stefan Nilsson

Ulf Westberg

Ledamot
Tel: 070-632 37 26

Ledamot
Tel: 073-079 85 48

Suppleant
Tel: 070-374 89 70

Suppleant
Tel: 070-654 27 17

Broschyren är utgiven av:
Föreningen Indalsleden 2022.
Med reservation för ändringar
och tryckfel.

Distribution av Broschyrer
Beställ broschyrer i vår shop
på www.indalsleden.se

Produktion
Junide AB, Sundsvall
Tryckeri
Ågrenshuset
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Nils-Erik Eriksson ”Boda-Nisse”

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Trondheim
Storlien
n
Tannforse
Duved
Stugun
Krangede

Hammarstr
and
Bispgarde
n
Utanede
Liden
Indal
Timra

Vy mot Kullstaberget i Hammarstrand. Foto: Joakim Söderberg.

Välkommen till Indalsleden

H

är kan du stanna och sträcka på benen vid ut-

hett om öronen då vallen brast och tömde hela Ragun-

och fått kraft av. Indalsleden startar vid kusten i

skada men förödelsen blev total och landskapet föränd-

siktsplatser som många har vilat ögonen på

Timrå och Bergeforsen och går längs Indalsälvens vatten ändå upp till kusten och Trondheim i Norge.

Det stora deltat i Timrå kom till av en naturkatastrof 1796
längs Indalsleden och Indalsälven. Närmare bestämt i Ragunda kommun och skapade förutsättningarna för det
numera kända turistmålet Döda Fallet.

I deltat i Timrå finns det stora konstverket ”Y:et” som mäter 30,5 meter på höjden och som skapades av konstnä-

ren Bengt Lindström år 1995. ”Y:et” är ett landmärke vid
Sundsvall-Timrå Airport. För den som vill veta mer så finns
det många tolkningar och kopplingar gjorda till naturen

och bygden varför Y:et kom till. Naturkatastrofen som
hände 1796 i Indalsälven och skapade Döda Fallet i Ra-

gunda stod den så kallade ”Vildhussen” för. Anledningen

bakom katastrofen sägs vara både dåligt väder och kanske en hel del missbedömningar. Vildhussen var anlitad

att göra en timmerränna för att kunna flotta ner timmer till

kusten på ett bättre sätt. Denna dåtidens konsult fick det

dasjön på mindre än fyra timmar. Ingen människa kom till

rades för alltid. Man kan tro att detta var den största naturpåverkan som hänt längs Indalseden. Men går man så
långt tillbaka som för 25 miljoner år sedan så skedde ett

gigantiskt vulkanutbrott. Detta vulkanutbrott skar en djup

skåra i jordskorpan och på så sätt valde Indalsälvens vatten att följa denna skåra ner till Bottenhavets kust i dagens
Timrå och Bergeforsen.

För er som också tycker att det behöver röjas mer för utsiktens skull så är vi i föreningen tacksamma om ni också
vill engagera er i denna fråga. Föreningen Indalsleden
som ger ut denna broschyr jobbar på att inleda ett större

röjningsprojekt längs stora delar av leden och du får gär-

na vara med! Eftersom jordbruket försvinner från landsbygden så försvinner också de öppna landskapen när
inga djur längre betar på markerna. Vi vill gärna dra vårt

strå till stacken att hålla både vyer, landskap och bygder
vid liv. Väl mött längs Indalsleden!

Text: Jenny Melin

QR-kod till filmklipp
på Youtube.

Kvinnan från Lagmansören

Med hjälp av en 3D-modell av kvinnas bevarade kranium har
hon återskapats som skulptur.
Foto: Oscar Nilsson

G

raven hittades i början av 1920-talet vid gränsen

mellan Sundsvalls kommun och Timrås kommun
när nuvarande väg 330 skulle rätas ut och

breddas. Året därpå grävdes graven upp och inuti hittade

man skeletten av två människor som levt här för 4000 år

Den inhägnade graven vid Lagmansören.
Foto: Västernorrlands museum.

sedan. Det var resterna av en kvinna i tjugofemårsåldern

grupper som kan ha levt och rört sig i Västernorrland på

år senare har vi möjligheten att se ungefär hur hennes

hur återskapandet gått till. Det organiska materialet har

och en pojke i sjuårsåldern som låg i graven. Nu hundra
utseende var. Med hjälp av en 3D-modell av kvinnas

bevarade kranium har hon återskapats och den färdiga
skulpturen visas just nu på Länsmuseet på Murberget
i Härnösand. Modellmakaren och arkeologen Oscar

Nilsson har använt sig av en kriminalteknologisk metod

för att få fram utseendet. De DNA-prover som tagits
har varit för dåliga för att man kan veta exakt vilken

ögon-, hud- och hårfärg eller annan information som till
exempel berättar var hon kommer ifrån. Valen för dessa
har gjorts utifrån övrig forskning som handlar om vilka

stenåldern. Oscar har i en videodagbok dokumenterat
brutits ner över tid och vi vet inte vad kvinnan bar för
kläder. Genom att titta på olika tekniker och material

utifrån vad som troligen har använts har garvaren och

hantverkaren Helena Gjaerum återskapat hennes kläder

och accessoarer. Helena Gjaerum har tillverkat kvinnans
kläder på traditionellt hantverksmässigt vis och har också
dokumenterat processen i en videodagbok.

Text: Joakim Söderberg

Gudmundstjärn

Gudmundstjärn ligger ensligt i skogen norr om Indal. Foto: Joakim Söderberg.

Bergeforsen

Bergeforsen finns i nedersta delen av Indalsälven i Timrå
kommun. Här finns ett av Sveriges bästa fiskevatten för både

sportfiskare, nybörjare eller fritidsfiskare. Du kan fiska lax, öring,
sik och harr. Fisket är världskänt och lockar turister från när och

Boorken har orken, ger prioritet till ditt paket
Med hjärta för Indalsleden
Vi finns på
Facebook

fjärran. Det finns möjlighet att fiska både med och utan fiskekort
beroende på vilken fiskezon du befinner dig i. I Bergeforsen med

omnejd kan du välja att bo på camping eller stuga. Här finns

väldigt vacker natur och naturreservat inom kommunens gränser.

JENNYS CAFÉ
&Catering

Öppet 11-16 tisdag-lördag

Laxodlingen

Den största förändringen för fisket i Indalsälven inträffade då

kraftverket i Bergeforsen byggdes. När Indalsälven blev en
uppdämd älvdal 1954 så förändrades fisket för alltid. Fisken

Stängt sön-mån (Med reservation för förändringar)

Riksgatan 3, Sörberge

Tel: 070-325 80 88

@jennyscafeochcatering

www.cafebutiken.se

som tidigare gick upp i älven till sina lekplatser fick nu ändra
sitt beteende. Som ersättning för de förlorade fiskelekplatserna

byggdes ett centralfiske med en fiskodlingsanstalt nedanför
Bergeforsen.

Indal

Text: Jenny Melin

Indal har en väl utbyggd konferensanläggning, Östanskär Jakt

Lastväxlare • Maskintransporter • Kranbilar • Containeruthyrning

& Konferens med Spa-anläggningmed fantastisk utsikt över hela

Indalsälvens dalgång. I Indal finns även Pizzeria med rättigheter

samt en trädgårdspark mitt i centrum med flera speciella växter för
denna växtzon. Trädgårdsparken ligger bredvid matvaruaffären
Tempo. Servicepunkten är en av kommunens nysatsning i Indal.

Kävsta 126, 860 40 Indal • 060-928 28, 070-666 74 91

Café Grodan

Café Grodan i Liden. Foto: Elin Lantz

N

u

har

några

det

år

gått

sedan

starten i december

2019 då Elin Lantz lämnade
jobbet i äldreomsorgen
och

startade

ett

eget

bageri och Café i Liden.
På

helgerna

i

sommar

kommer Elin att sälja sina

bakverk i Gudmundstjärn

och på vardagarna är Café

Grodans servering öppen intill riksväg 86. Här finns något

I en gammal skola intill riksväg 86 finns Café Grodan.
Foto: Elin Lantz

Grodan. Tempobutikerna i Indal och Liden säljer även en

till för att fika eller köpa med sig något gott på vägen. Elin

för alla åldrar och alla är välkommen att besöka Café
del produkter från Elins bageri. Allt som bakas och säljs
här är 100% hembakat och de populäraste produkterna

är Elins biskvier i olika smaker, bullar och matbröd i olika
varianter. Mest besökare brukar det vara under sommaren

då många semesterfirare längs Indalsleden brukar stanna

tipsar om det närliggande Vättaberget med sin härliga

utsikt. Café Grodan finns på sociala medier som Facebook
och Instagram samt en egen hemsida för den som vill se
och veta mer.

Text: Joakim Söderberg

Geopark
Indalsälven
Geopark Indalsälven - En ny svensk geopark har skapats.
Foto: Joakim Söderberg
Jättegryta med löpsten vid Döda Fallet.
Foto: William Sigurdsson

I

Unika bergater längs Indalsleden.
Foto: Katarina Söderlund

Ragundaområdet finns bergar-

för att besöka geoparken och den

Invigning sker hösten 2022.

visar på en komplex geologisk

i naturen är en god idé. Guidade

skydd av området och ger en kva-

ter och landskapsformer som

utveckling. Här finns olika geologiska fenomen av unik nationell
och internationell karaktär som är
synliga för besökaren.

Vi arbetar för att utveckla den
lokala besöksnäringen. Geoparken
kommer att få över 30 besöksplatser

med

geologiskt

intressanta

fenomen som människor kan uppleva gratis berättar Peter Ladan
som är projektledare för Geopark

Indalsälven. Döda Fallet är geo-

parkens centrum. Det är drop in

passar alla åldrar. Kläder för besök

turer i Döda Fallet förbokas via
Ragunda

kommuns

kundtjänst.

Geoparkens övriga guidade turer
går ännu inte att boka. Nu pågår

arbetet med att installera vägvisare
och informationsskyltar på de olika

besöksplatserna längs Indalsälven.
Utöver detta kommer vi att utbilda

guider under hösten och arbeta
med lokala företag för att utveck-

la tjänster inom besöksnäringen.
Lokalbefolkningen är positiva till
initiativet att etablera en svensk
geopark i området.

Geoparken verkar för vård och
litetsstämpel på områdets bety-

delse för olika geologiska, naturhistoriska

och

kulturhistoriska

aspekter. Peter Ladans tips till den
som vill åka efter Indalsleden: Något man inte får missa är Döda

Fallet och Thailändska Paviljongen.
I tätorterna Stugun, Hammarstrand

och Bispgården finns det möjlighet att äta och under sommarsä-

songen även vid Döda Fallet och
Krångedes kraftverksmuseum.

Text: Joakim Söderberg

Vår camping har öppet
1 maj - 11 september 2022.
Full service
16 maj - 31 augusti 2022
9.30 - 22.00
www.kavstacamping.se

Vi har det perfekta läget för fina
dagsturer längs med Indalsälven!

Liden
Bageri

Måndag - Fredag 10 - 19
Lördag 10 - 19
Söndag 12 - 19

Tel: 073-079 85 48
hembakat@cafegrodan.se
SOMMARERBJUDANDE
Österflygge
143, 855 99 Liden

Café Grodan

KAFFE MED KAKA 20:(gäller juni, juli, augusti)

Vi finns på
Facebook

www.cafegrodan.se
Vill du ha dina varor packade för
avhämtning eller hemleverans, maila
din inköpslista till info@lidenslivs.se
Uttagsautomaten finns inne i butiken

Måndag - fredag
10 - 19när vi har öppet.
och är tillgänglig
Lördag 10 - 16
Söndag 12 - 16
Vi är ombud för

Liden

Måndag - Fredag 10 - 19
Lördag 10 - 19
Söndag
120692
- 19
Lidenvägen 94, tel
– 100 26, facebook/Tempo Liden

• Grävning för grunder
• Vatten och avlopp
SOMMARERBJUDANDE
• Dränering
KAFFE MED KAKA 20:• Snöröjning och sandning
• Försäljning
av matjord
(gäller juni, juli,
augusti)

Niclas 073 - 044 79 42
Lasse 070 - 647 15 07
Vill du ha dina varor packade för
avhämtning eller hemleverans, maila
din inköpslista till info@lidenslivs.se

Alla vardagar i juli finns två
guider på plats kl 11-16
Uttagsautomaten
och bjuder på fika

I Indal finns många små och medelstora företag i och en nu

klart lysande stjärna är företaget Smolk som designar smycken
utifrån dina egna citat. Varje sommar sker också flera aktiviteter

vid Indals Hembygdsgård. Häreborg är byns allaktivitetshus och
där finns något för alla året om. Vad sägs om det numera årliga
evenemanget Häresalonger med tillhörande julbord.

Text: Jenny Melin

Gudmundstjärn är ett av våra sista bevarade självhushåll.

Gudmundstjärn anlades år 1779 av nybyggaren Olof Pärsson
och finns 13 kilometer från Indal. Hemmanet utvecklades och

brukades under 145 år av fem generationer. Här finns en fantastisk

historia som visar hur man levde och klarade av vardagen utan
våra självklara förnödenheter som bil, telefon, el eller internet!

Byggnaderna är idag byggnadsminnesförklarade och området
är naturreservat. www.gudmundstjarn.se

Liden

I Liden finns en medeltida kyrka, Lidens gamla kyrka. Den stod klar

på 1500-talet och under sommarmånaderna hålls den öppen för
besökare. Från Vättaberget kan du se ut över Indalsälven och den
välkända vyn från bergets topp sägs vara en av Sveriges mest

fotograferade. Bilväg finns ända fram till utsiktsplatsen och Café

Vättaberget. Åsens vattensågverk från 1905 ingår i riksintresset
för kulturmiljövården. Det finns möjlighet att äta och övernatta
vid Lidens Wärdshus.

Lidens
gamla kyrka
Sillre

Text: Joakim Söderberg

finns inne i butiken
och är tillgänglig när vi har öppet.

Sommaröppet

Vi är ombud för
www.svenskakyrkan.se/indalens-pastorat/lidens-gamla-kyrka

30 maj- 2 september
Vardagar 8 - 16
Helger 10 - 17
Större sällskap boka visning
Tel. 060-910 09

Lidenvägen 94, tel 0692 – 100 26, facebook/Tempo Liden

Utsikt från Hattberget. Foto: Kristina Rådberg.

Vid Utsikten i Sillre startar två Naturstigar med skyltar som
Vi utför de flesta typer av
elinstallationer.
I vår butik på Centralgatan
i Hammarstrand finns ett
bra utbud med armaturer,
elvaror, vitvaror med mera.

beskriver naturen. Älvstigen är ca 1,5 km och går i frodig växtlighet
längs branta sluttningar och nipor ner mot Indalsälven där det

0696-653900 | info@tckraft.se

finns enTCraststuga.
Den andra stigen Hattbergsstigen är ca 2,5
Kraft AB
Vikbäckens Industriområde 505
km
i ganska tuff terräng med en höjdskillnad på 225 meter. Väl
840 70 Hammarstrand
Tobiasvid
070-3269447
uppe
stugan är utsikten fantastisk och väl värd vandringen.
Conny 070-6690747
Vid Sillre
kraftverk finns en rastplats med grillplats och brygga
info@tckraft.se
för att underlätta att lägga i en båt eller kanot för en tur på älven.
Passa på att stanna hos Tessans i Sillre för att äta, fika, besöka
deras loppis eller boka rum för övernattning.

Text: Kristina Rådberg

Den lilla butiken
med det STORA
sortimentet
Kånkback 106
844 92 Hammarstrand
Mån-fre. 7.00-17.30
0696-161 90

H A LÉNS
BYGG OCH
L A N T H A NDEL
HAMMARSTRAND

Åsas
Blommor
Blommor för alla tillfällen
Telefon: 0696-101 80 • Kullstavägen 4, Hammarstrand • elisabeth_sandelin@hotmail.com

Hammarstrands Begravningsbyrå
Ragunda gamla kyrka byggdes på 1400-talet. Foto: Joakim Söderberg.

Vi ordnar allt kring begravningar - Jour dygnet runt

Telef o n 0696- 105 08

Thailändska Paviljongen, även kallad King Chulalongkorn

Memorial finns uppförd i Utanede i Bispgården, Ragunda

kommun. Den är byggd till minne av den Thailändska kungen

Chulalonkorns besök på platsen 1897. Kungen kom till den

allmänna konst- och industritillställningen i Stockholm 1897.
Kung Oskar ville även visa andra delar av Sverige och föreslog
två alternativa resor: Norrland eller en resa söderut och vidare till

Mårdsjön i juli

Norge. Kung Chulalongkorn valde norrlandsresan då timmer vid
denna tid var Siams största exportprodukt.
Text: Jenny Melin och Emilia Rönnberg

Hammarstrand

I Hammarstrand hittar du många butiker och flera spännande
aktiviteter. En mysig atmosfär och ett storslaget möte mellan
vattendrag, höga berg och oändliga skogar. Hammarforsen är

Sveriges yngsta vattenfall som tillkom när Magnus Huss tömde
Ragundasjön 1796. Vandringsleder till fantastiska utsiktsplatser

Cowboybåten

Båttur lör & sön 15.00. (Pris 100:-/ pers.)

Cowboykåken

Kåktur lör & sön 12 - 14. (Pris 100:-/ pers.)

finns på flera platser i området. Från vindskyddet på Vättabergets

Sommarkafé öppet lör & sön 12 - 16

Stadsbergets topp och du får en underbart vacker utsikt

Välkomna!

topp får du en magnifik utsikt över Hammarstrand. Från

över dalen och sjön Gesunden. Parkera bilen vid Krångede

Naturcamping och följ strandkanten mot Stadsberget. Stigen
upp är delvis brant men på de svåraste ställena finns trappor. Vid
Lergodset B&B och vandrarhem finns en loppis. Ragunda gamla

kyrka byggdes strax ovanför dåvarande Ragundasjöns strandlinje
i slutet av 1400-talet. Kyrkans karaktäristiska röda stenar är av
bergarten Ragundagranit. I Krångede finns ett kraftverksmuseum

och ett café. Hammarstrands Camping, Bergvallens Stugby och
Hotell Hammarstrand har boendet om du vill övernatta och det

finns flera andra äventyr att uppleva hos Zorbcenter i Döviken
som till exempel zorbing, bumperball och zipline.

Text: Joakim Söderberg

PS, båten åker bara ut vid fint väder och att det blåser mindre än 5 m/s.

Fjällen
Åreskutan är lättillgänglig även sommartid då skidåkningen ersätts med vandringsleder och leder för downhillcykling. Foto: Erik Andrén.

Stugun

Storsjöodjuret och Jämtlands egen flagga är också starka
kännetecken när du besöker Östersund.

I Stugun finns Stuguberget med fantastisk utsikt över

Text: Joakim Söderberg

för den fina och varierande klätteringen och med sin
lodräta klippvägg. Vintertid finns här också välpistade

Åre

Cowboysommar i juli. Den gamla kyrkan från 1700-talet

backar. Det finns ett brett utbud av aktiviteter i Åre kommun

annons i mittuppslaget.

erbjuder dig som företagare en unik företagsmiljö som

Indalsälven och dess djupa dalar är kanske mest känt

skidbackar. Passa på att göra ett besök i Mårdsjön och

Åre finns mycket att uppleva som att åka slalom i storslagna

är speciell och unik i sitt slag. För öppettider i kyrkan, se

som bibliotek, simhallar och sporthallar. Åre kommun

Text: Joakim Söderberg

präglas av framåtanda, kreativitet och dynamik. Här

Östersund

finns det goda möjligheter för dig att förverkliga just din

affärsidé. Här kan du välja mellan att bo på hotell, lägenhet
eller varför inte bo på fjället i vildmarken. Mer information

I Östersund kan du hitta det mesta både sommar som

kan du söka på www.visitare.se

i Sverige enligt Naturvårdsverkets årliga utmärkelse

Storlien

vinter. Östersund en av de fem bästa friluftskommunerna

”Sveriges friluftskommun”. På Jamtli finns spännande

tillfälliga utställningar, roliga familjeaktiviteter, intressanta
föreläsningar,

julmarknad

och

vårmarknad,

vackra

parkområden och levande djur som kor, hästar och getter.

DUNDERKLUMPSLANDET
Vägsträckan är 500 km och är en fantastiskt vacker turistväg. Foto: Adobe Stock.

V

belägna

en karta för de som är stora fan av Dunderklumpen. Det

meter över havet. Hela vägsträckan är 500 km

innan. På Ströms hembygdsgård finns en fantastiskt fin

ildmarksvägen

är

Sveriges

högst

asfalterade väg med en högsta punkt på 876

och går genom två län, Jämtland och Västerbotten och

tre kommuner, Strömsund- Vilhelmina- och Dorotea

kommun och är en fantastiskt vacker turistväg! Längs hela
Vildmarksvägen finns många bra övernattningsställen.

På Ströms Hembygdgård finns WC, sommarcafé och

butik. Delen över Stekenjokk (kalfjäll) av Vildmarksvägen

är endast öppen från 6 juni till 15 oktober. Men annars

är en såklart en fördel om man sett filmen eller läst boken
utställning om Beppe Wolgers, ”Mannen från Vattudalen”

och i den utställningen finns även föremål från filmen. De
flesta inspelningsplatserna är varken bemannade och har

heller inte någon åldersgräns, förutom firningsturerna
i Brakkåfallet med åldergräns 10 år, men vissa ställen är
mer eller mindre barnvänliga.

går det bra att besöka alla platser året om. Brakkåfallet är

Vattenfall, grottor, vilda och vilda djur

sjunger vid.

mer att utforska längs Vildmarksvägen. Sveriges längsta

det vattenfall som Blomhåret i filmen om Dunderklumpen

Sveriges första animerade långfilm

I början av 1970-talet spelade man in scenerna i Ströms

Vattudal för att sedan jobba vidare med animationerna.
Dunderklumpen är Sveriges första animerade långfilm av

Beppe Wolgers och Per Åhlin och Toots Thielemans gjorde
filmmusiken. Filmen var påkostad och karaktärernas
röster gjordes av dåtidens svenska filmelit. Dess fina
budskap gör att den är högaktuell än idag och fortfarande

absolut sevärd. Den hade premiär 1974 och är idag en
riktig filmklassiker! Inspelningsplatserna finns utsatta på

Utöver Dunderklumpens fina inspelningsplatser finns
grotta, Korallgrottan och

Bjurälven eller den osynliga

älven som den också kallas, ligger strax norr om Stora
Blåsjön. Hällingsåfallet, norra europas längsta vattenfyllda

kanjon och med ett vattenfall på 42 meter ligger ett par

mil sydväst om Gäddede. Ute i vildmarken kan du även få
se vilda djur så håll utkik. Längs Vildmarksvägen finns flera

naturreservat med skyddsvärda arter. Här finns bl.a fjällräv
och Sveriges största koncentration av brunbjörn.

Text: Joakim Söderberg.

Spökliga upplevelser
i Borgvattnet
2
018 fick vi möjligheten att ta

hundra år framåt. Vårt mål är att ha en

& Vandrarhem och nappade

med invånarna i Borgvattnet samt de

över

Borgvattnets

levande landsbygd där vi tillsammans

Prästgård

företag som finns utöka samarbeten

direkt. Byn Borgvattnet fascinerar

och få fler familjer att flytta till byn. Flera

på flera sätt med den underbara

från Borgvattnet och tillresta gäster

naturen och det härliga lugnet som

tycker att vi sett till att Prästgården

på ett mystiskt sätt vävs in av en

lever igen, vilket är otroligt roligt att

historik med spännande vittnesmål

höra. Med hjälp av LaxTon’s varumärke

om paranormala fenomen av Svenska
kyrkan

samt

upplevelser

de

som

och den publicitet vi har, kan vi se

dokumenterade

till att Prästgården, Vandrarhemmet

hundratusentals

besökare haft genom åren. Det är

Tony Martinsson, Borgvattnet
ett speciellt lugn som jag förut endast Prästgård & Vandrarhem

hittade i min hemstad Kiruna. Men den

och hela byn Borgvattnet kommer

tillbaka till de glansdagar som det var
när

entreprenören

Erik

Brännholm

stora dragningskraften var helt klart Borgvattnets

drev gården. Vi bygger just nu upp med en yngre

verksamheten.

all historik om husen och byn samt förståelsen för hur

prästgård och äran att få förvalta, driva och utveckla

Hur har verksamheten utvecklats och förändrats
sedan du kom hit?

Vi har valt att behålla huset från 1876 i originalskick och
fokuserat mycket på underhåll som tyvärr varit eftersatt

i många år innan vi tog över. Prästgården är en otroligt

viktig och central del av Borgvattnet. Det kommer
med ett stort ansvar att se till att husen står kvar i flera

generation som får vara med från början och lära sig
viktigt Prästgården är för Borgvattnet och bygden.
Vi har ett nära samarbete med flera lokala företag

som den lokala affären, el- och byggföretag och
olika upplevelseföretag. Vi vill kunna ge besökarna
en chans att få se och uppleva hela Borgvattnet.

Allt från att eventuellt få uppleva paranormala

fenomen i Prästgården eller Vandrarhemmet till

”breathing sessions”, unika campingmöjligheter och

härliga promenader i någon av de vandringsleder

Vilka aktiviteter kommer ni att satsa mer på?

fem st heltidsanställda på LaxTon, varav en sköter

Många vill besöka Borgvattnet nu efter pandemin och

som finns runt om i Borgvattnet. Vi är i dagsläget
verksamheten på plats i Borgvattnet. I sommar
kommer vi utöka personalstyrkan så att 5-6 personer
kommer att ta emot alla förväntansfulla gäster.

Prästgården och Vandrarhemmet går att besöka året
om. Mellan 1 november och 30 april vilar Prästgården
från rumsbokning men kan bokas som tillval om du

bokar Vandrarhemmet. Många reser långt och passar

då på att stanna fler dagar för att få uppleva både

Vi kommer satsa ännu mer på företag och företagsevent.
vi hoppas under hösten 2022 att fler företag vill planera
sin kickoff eller teambuilding aktiviteter i Borgvattnet.
Förutom företagsevent kommer vi fortsätta med våra

befintliga event (spökvandring m.m) för allmänheten
som är väldigt populära. Vi kommer dessutom starta

upp en ”Spökprästgårdens Loppis” som kommer vara
öppet under stora delar av sommaren och hösten.

Prästgården och Vandrarhemmet. Vi har besökare

Är det drop-in på Borgvattnet Prästgård &

Prästgården även gjort sig ett namn utomlands så har

Enklast är att boka Prästgården och Vandrarhemmet

Vandrarhemmet är öppet för alla åldrar så som det alltid

hela Prästgården eller ett av rummen i huset. Det går

i alla åldersgrupper och från hela landet. Eftersom
vi gäster från både Europa och USA. Prästgården och
varit sedan 1970 då huset öppnades för allmänheten.

Det finns mängder med spännande historier om alla

intressanta fenomen som gäster upplevt genom åren.

Även här finns det mängder med historier som till viss

Vandrarhem eller måste man förboka något?

online via hemsidan www.Borgvattnet.com. Antingen

även att uppleva Prästgården dagtid. Drop-in: Tors Sön kl 12-15. Entré: 50 kr (barn under 5 år gratis). Hyra
EMF-mätare: 50 kr. Betalning via Swish/kort på plats.

del skrivs ner i någon av alla 100-tals gästböcker samt

Hur många personer kan boka om möjlighet finns?

kvinnor, till skepnader av en präst som står i hallen och

i Vandrarhemmet (200 meter från Prästgården).

i vår digitala gästbok. Allt i från gråtande barn och
går upp för trappen till beröring och fotsteg.

Totalt 24 gäster. 14 gäster i Prästgården och 10 gäster
Vandrarhemmet bokas hela huset (ingen enskild
rumsbokning). Om man vill ha chansen att höja sin

upplevelse och och mäta energierna som rör sig i husen
så kan man hyra en väska med Spökjägarutrustning
(tekniskt utrustning för att mäta energiflöden). Mer om
detta finns under tillval på hemsidan www.Borgvattnet.

com. Både vandrarhemmet och Prästgården har kök

som får nyttjas av gästerna. Det finns även möjlighet
att grilla utomhus om så önskas. Mellan 25 juni och 31

augusti finns även ett sommarcafé som är öppet kl 1115. Där serveras enklare förtäring som smörgås, våfflor

eller fikabröd. Det är okej att ta med sig egen mat.
Toaletter finns i vandrarhemmet, i en byggnad jämte

Prästgården och inne i prästgårdsbyggnaden. Passa

på att upptäcka byn Borgvattnet samt badplatsen
och vandringslederna – allt omgivet av fantastisk

natur! Inom 8 mils radie hittas dessutom Thailändska
Paviljongen, Döda Fallet, Kraftverksmuseum och
Zorbcenter om du vill göra dagsutflykter.

Text: Joakim Söderberg

En av prästerna som bodde i Prästgården på 1940-talet blev kastad ur gungstolen ett flertal gånger.
Foto: Borgvattnet Prästgård & Vandrarhem

Indalsälvens dalgång är en
sprickzon i berggrunden

M

ellan Söråker och Alnön i

och rörde sig i samma riktning som

den centraljämtska sjön i Indalsälven

för det vulkanutbrott som för 560

landsisen uppstod av vintrar med rik

neraler som gynnat odling och kal-

Klingerfjärden låg centrum

miljoner år sedan skapade och

spred unika bergarter vid Indalsälvens mynning.

Urberget är miljontals år gammalt

och består av gråvacka och granit.
Det finns flera sprickzoner i andra
riktningar. En av dessa sträcker sig

från Viksjö till Hälsingegränsen. Bergarten Beforsit har fått sitt namn efter

Bergeforsen då den upptäcktes vid

sprängningarna för bygget av Bergeforsens kraftverk på 1950-talet. För
cirka 9300 år sedan började inlands-

isen smälta vid Indalsälvens mynning

Das Fremdenverkehrsamt
Die Strasse Indalsleden führt durch ein
langes Tal entlang des Flusses Indalsälven. Das Tal ist eines der schönsten in
Schweden. Zwischen Uferböschungen,
Wäldern und Seen wird ihre Urlaubsreise zu einer Entdeckungsreise.
Indalsleden bietet eine einzigartige
Natur mit wunderschönen Aussichten,
weiter Wildnis mit fantastischen Gewässern zum Angeln und riesigen Wäldern die zum sammeln von Beeren und
Pilzen einladen. Auch eine Orchideen
Wanderung kann man unternehmen.
Für Kultur interessierte gibt es Heimatmuseen, Museen und urgeschichtliche
Stätten. Hier finden Sie Wanderwege,
Naturpfade und Naturschutzgebiete
mit großem Artenreichtum. Abenteueraktivitäten z.B. Goldwaschen, Tourenreiten und Wildwasserfahrten können
ihren Urlaub attraktiv und spannend
machen. Für Übernachtungen gibt es
Hotels, Hütten, Jugendherbergen und
Campingplätze.

älvens nuvarande sträckning. In-

nederbörd som kombinerades med

svala sommarmånader. Isen hann
aldrig smälta innan ett nytt snölager

kom med nästa vinter. Inlandsisen

och förde med sig jordarter och mikälskande växter. Terasser skapades

längs stränderna och kvar blev själva
älvfåran.

var uppskattningsvis 2-3 kilometer
och tryckte ner jordskorpan 800 me-

330

ter. Landskapet återhämtar sig lång-

samt och beräknas fortsätta i 5000 år

till med cirka 0,8 cm per år. Storsjön
bildades då den senaste inlandsisen
smälte för drygt 9000 år sedan. Enligt

86
E4

en teori skapades en stor issjö, den
centraljämtska issjön då isen smälte. Ungefär 7000 f.kr. avvattnades

Tourist
information
The long valley of the Indal River is
one of the most beautiful valleys of
Sweden. Your holiday will turn out
to be an adventurous expedition
amongst “nipor” (steep sand formations from the ice age), virgin forests
and water. “Indalsleden” (the Indal
Route) offers a majestic nature with
breathtaking views, extensiv areas
of wilderness with excellent fishing,
orchid walking-tours, oppoutunities
for picking berries and mushrooms
etc. Look closer at the old culture of
the country side, visit museums, “naturum” (exhibitions of the local nature) and ancient remains. You will find
hiking trail, nature paths and nature
reserves with a great varity of species. Adventures and activities such
as gold washing, excursion riding
and white water canoeing/rafting
make your visit thrilling. If you wish
to spend the night, there are hotels,
youth hostels, cottages, camping and
caravan sites.

Källa: Indalen Text: Joakim Söderberg

Information
touristique
La vallée de l’Indal est l’une des
vallées les plus belles de toute la
Suède. Vos vacances deviendront
une expédition parmi les ”Nipor”
(formations de sables datant de
l´Âge de Glace), les forêts vierges
et les eaux. La Route de l’Indal offre
une nature grandiose avec des paysages magnifiques, des coins sauvages idéals pour pêcher, cueillir des
baies et des champignons ou se promener parmi les orchidées..._ Soyez
inspirés par la vieille architecture,
visitez les musées et les monuments
antiques. Vous trouverez des circuits
pour vos promenades, des sentiers
et bien d’autres réserves naturelles.
Vous pourrez participer à des activités comme le lavage de l’or, l’équitation et le rafting qui rendront votre
séjour des plus agréable. Si vous
voulez passer la nuit dans la région,
vous trouverez des hôtels, auberges
de jeunesse, maisons d’été et campings.

Vättabergets Café. Den välkända vyn från Vättabergets topp sägs vara en av Sveriges mest fotograferade. Foto: Joakim Söderberg

RADANNONSER

INDALSLEDEN

Livsmedel & Service											
Borglunds i Fors			
Bispgården
Svenska spel, ATG, kontorsmaterial, garn, presentartiklar och
				
leksaker.
Ica Forsen
0696-300 22
Bispgården
Ombud för Postnord, Bring, Schenker och DHL. Apoteksombud.
				
Ombud för Systembolaget.
Camping & Hotell 											
Hotell Hammarstrand
0696-107 80
Hammarstrand
info@hotellhammarstrand.se
Krångede Naturcamping
0696-202 80
Krångede
Mellan kraftverket och Stadsberget.
Hotell Lergodset
0696-556 66
Hammarstrand
15 st B&B-rum. Restaurangen öppnar den i slutet av maj.
Hammarstrands Camping
076-825 93 20
Hammarstrand
Erbjuder övernattning i stuga, husvagn, tält eller husbil samt 		
				
paddling, båt segling, fiske, cykling och snöskotersafari
Bensin & Verkstad											
Bispgårdens Autoservice
0696-301 43
Bispgården
Hammarstrands Bilbärgning 0696-552 22
Hammarstrand
OKQ8 Stugun
0695-100 71		
Stugun
Bensin, livsmedel, snabbmat och mjukglass. Öppet alla dagar
		
Restaurang, gatukök & café											
Paviljong Terassen
076-112 79 99
Utanede
Loppis											
Lergodset B&B
0696-556 66
Hammarstrand
Lergodset B&B, vandrahem, restaurang, loppis.
				
idrottsvägen 2, 844 31 Hammarstrand
				
www.lergodset.se, info@lergodset.se
Övrigt											
Sörnedansjö Allservice
070-222 47 85
Sörnedansjö
morganforslund@hotmail.com
Gudmundstjärn			
Indal
Gundmundstjärn är öppet onsdag- söndag från den 29/6 -14/8
				
kl. 11-16. lördag 4/6 visning nordsvensk och bakning mm. 18/6
				
Mosjörundan, bakning. mm. Bondens marknad den 28/8.
				
Frågor/bokningar: Katarina 073-366 67 73

Junide

s

sca.com

Bygga hus i trä
är klimatsmart
LACE

PLAIN

PLAIN

LACE

MAMA

FÖRHINDRAR PÅ ETT
BEHAGLIGT OCH STILFULLT
SÄTT SKAVANDE LÅR

Beställ på
www.juniid.se

Gör klimatsmarta val.
Visste du att den svenska skogen bidrar med
en klimatnytta om 90 miljoner ton koldioxid
varje år? Skogen ger oss även klimatsmarta
produkter som kan ersätta fossilbaserade
material såsom plast, stål och cement.

INDALSLEDEN
året om!

QR-kod till hemsida
www.indalsleden.se

Skanna för att se vår
nya sommarfilm

Ut och njut!

Här finns pulsen och charmen, aktiviteterna
och kulturen, historien och arkitekturen.
Ut och njut och ha det gott. Sommar som vinter.
Vardag som helg.

www.visitsundsvall.se

