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2 Lidens Tidning

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      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

Vill du prenumerera? 
Kostnad 150:-/år.  PG 15 89 07-6 

 Adress till tidningen: Lidens Tidning   0692 - 10 123
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
 Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  
 E-postadress:  tidning@telia.com   
 Ansvarig utgivare/artiklar: Tore Löfvenius   0692 - 101 23
 Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
 E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
 Annonser:      0692 - 10 123
       070 - 63 102 77 
 Tryckeri:   Prinfo Accitryckeriet i Sundsvall

Omslagsbild: 
Sommarbild i Indal

Foto: Tore Löfvenius, Liden

Nästa Lidentidning
utkommer

26/11
Manusstoppdatum 31/10

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila  ditt bidrag 

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

tidning@telia.com

Hej!
Efter en behaglig men lite blöt sommar är 
det nu bara  4 månader kvar till julafton.

Undrar när kommunen åtgärdar Husåsvä-
gen för den är inte rolig att färdas på.

Det är jättekul att Lidens Marknad återupp-
står om än i lite mindre format än senast.

Kommunens planer på ombyggnad av Li-
den verkar ordentligt försenade för vi har 
inte hört någonting sedan mötet i skolan. 
Nu blir det mailbombning!

Tore Löfvenius

www.lidenbygden.com

www.lidenstidning.se

Till alla som har evenemang i 
området!

Skicka eller ring in dessa så kommer ni 
med i tidningen, www.lidenbygden.com 

och visitsundsvall.se
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Föreningsnytt     
Holms PRO

20 septr 13.00 Medlemsmöte   
  Gimåfors Bygdegård
18 okt 13.00 Medlemsmöte 
  Församlingsh Anundgård
22 nov  13.00 Medlemsmöte 
  Gimåfors Bygdegård

Västanå-Korsåmons 
Bygdegårdsförening

 29 sept  19.00 Surströmming 
  Bygdegården
 11 nov  13-15 Julmarknad  
  Bygdegården

Storseans med
Ma Stjärnliden
Torsdag 27 september kl 19

Häreborg, Indal. Info: www.hareborg.se. 

Pris: 150 kr. Boka biljett: 070-661 74 41.
Privat sittning: 28, 29 september. 600 kr. 
Boka tid på telefon 070-738 38 88.

Vår drivkraft i MusikForum, Anton Alfredsson, börjar plugga 
på annan ort och vi söker en ersättare. Vill du vara med och 
utveckla ungdomsverksamheten för kulturen i Indal? Det kan 
��������������������������������������������������������������
via ordförande Maria Åman, tfn 070-661 74 41.

Sökes: Ledare MusikForum Indal

Under hösten kommer det att anordnas enklare 
Hjärt-Lungräddningskurser på Bystugan i Liden.

Har du inte anmält dig än så gör det! 
Det är bättre att göra någonting än ingenting när hjärtstopp inträffar i din närhet. 

Ambulansen kan var mer än 5 minuter bort och gör man ingenting 
under den tiden kan utgången bli sämsta tänkbara.

Alla kan delta!
Anmäl dig på tel 0692 - 10 123 alt. bystuganliden[a]telia.com

www.indalsleden.se

50 år 2013

Lidens PRO
21 sept  15.00 Medlemsmöte och 
  Surströmming  
  Oxsjögården

www.l idenbygden.com
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Bystugan
Lokalt servicecenter

Öppettider: 
Mån, Tis, ons, fre  11 - 15

Torsdagar   14 - 18

Tel. 0692 - 101 23
070 - 277 36 40 

Härliga höst!

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

Under Lidens Marknad 1 sept
kommer vi att ha servering av b.la. Lidentårtan. 

Livemusik av Dackaran. 
Visning och beställning av Ullmax klädsortiment.

Vi önskar våra kunder god 
jaktlycka och trevlig höst ute 
i skogen. 

Möt oss gärna på Skördefest 
vid Tempo i Indal lördagen den 
15:e september.
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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

Lidens Marknad
Lördagen 1 september

11.00 - 16.00

Det är 1 sept det händer...

Ett 40-tal knallar, försäljning av fårskinn, träslöjd, stickat, tunnbröd, 
kaffebröd, kött, smycken, mattor m.m.

Servering av kolbullar, kaffe och varm korv.
Gratis ansiktsmålning till barnen.

Välkommen!
Arr: Lidens S-förening

Öppet från 12.00
Lunch, fika, bar, middag

Pubkväll med livemusik, DADS
Musikavgift 100:-

Välkommen!
 

0692-10340

I samband med marknaden kommer vi att ha 
loppis i kulverten på Rutsgården. Där kan du 

hitta tavlor, mindre möbler, elektronik, 
prydnadsföremål, böcker, kläder och allt 

annat som kan vara bra att ha!
Alla pengar går oavkortat till de 

boendes trivselkassa!
Vi kommer även att finnas på plats för att visa 

ritningarna på höstens planerade 
ombyggnation på Rutsgården!

Varmt välkomna att titta in!
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Trollna�a 2012 

Foto; Arne Andersson, Enviken och Arne Johansson, Järkvissle 
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INSAMLING TILL EN CROSSTRAINER
Lidens Tidning tar härmed initiativet till en penninginsamling för inköp av en s.k. crosstrai-

ner till Lidens Vårdcentral.  Tanken är att crosstrainern skall bli ett komplement till övrig 
träningsutrustning på vårdcentralen.

Vad är en crosstrainer?
En crosstrainer är ett träningsredskap för mjuk och skonsam men ändå effektiv träning 

för hela kroppen. Med en crosstrainer får du en följsam elliptisk rörelse som påminner om 
promenader och skidåkning.  Den lämpar sig utmärkt till viktminskning och ledskonande 

uthållighetsträning.

Insamlingen
Penninginsamlingen är öppen för alla - privatpersoner som före-
tag. Små som stora belopp är välkomna! Alla bidragsgivare får sitt 

namn angivet på en tavla i vårdcentralens gym.

Du som vill bidra kan sätta in pengar på konto ”Crosstrainer” i 
Handelsbanken. 

Clearingnummer 6344 och kontonummer 662 745 868. 
Glöm inte att ange Ditt namn. För företag som önskar faktura kontakta först sjukgymnast 

Annika Persson telefon 070-604 77 79  eller E-post: annika.persson@lvn.se. 

Insamlingen pågår under hösten 2012. Resultatet kommer att redovisas i Lidens Tidning.

 LIDENS TIDNING

Tore Löfvenius             Arne Johansson

PS. Är Du intresserad av att träna i gymmet på Lidens VC så är Du välkommen att kontakta 
sjukgymnast Annika. Du når henne via vårdcentralens växel 0692- 439 11. DS
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FAST LÄKARE I LIDEN
Måndagen den 6 augusti 2012 fick Lidens Vårdcentral åter en fast läkartjänst, om än på halvtid 
(jämna veckor). Är stafettläkarnas tid förbi i Liden?
Vår nya läkare heter Barbara Granroth, är 59 år, och bosatt i Sundsvall. Hon kommer ur-
sprungligen från Vasa i Finland. Efter sjuksköterskeexamen 1976 i Helsingfors läste Barbara till 
läkare på Karolinska institutet i Stockholm 1987. Barbara har arbetat i flera länder och talar fem 
språk flytande.
På sin andra deltidstjänst arbetar hon på Sollefteå sjukhus, medicinkliniken, dialysen. Barbara 
har specialiserat sig på allmän internmedicin och medicinska njursjukdomar, men även arbetat 
som distriktsläkare bl.a. i Härjedalen.
På den obligatoriska frågan - Varför Liden? svarar hon: ”Glesbygdsmedicin är intressant. Efter 
20 år inom njursjukvården i Sundsvall är det dags för nya utmaningar. Inledningsvis kan det bli 
en viss väntetid för patienterna i Liden. Jag vill skaffa mig en noggrann bild, särskilt av de som 
har kroniska sjukdomar. Hoppas att man kommer att ha överseende med detta.”

Lidens Tidning gör sig till tolk för folkflertalet och önskar Dig hjärtligt välkommen till Lidens 
vårdcentral!

Arne Johansson

Barbara Granroth – ny läkare i Liden. Foto: Tore Löfvenius.
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En odyssé genom bygden  när Häre Salonger 
showar för fjärde året i rad.

Det blir en äventyrlig färd genom bygden när Häre Salonger drar igång för fjärde året i rad. Från och 
med premiären den 30 november och under fyra showkvällar blir det hålligång på Häreborg. En färd 
genom platser och företeelser som är typiska för vilket litet samhälle som helst på landsbygden. Det 
hela började med att Härelokalens Byggnadsförening ville återuppliva gamla tiders julbord. Nu står 
kulturföreningen Vaduvill på egna ben sedan snart tre år tillbaka och årgång fyra av dundersuccén 
Häre Salonger har premiär den 30 november. Räkna med att det blir drag. Både på scenen och på 
biljettförsäljningen. Vi har spelat för slutsålda hus tidigare år, så försäkra dig om en biljett genom att 
köpa redan vid biljettsläppet den 24 september.

Maria Åman och Anna Englund i 
2011 års Trosbekännelse.

Endast tomten är naken. Christer Öhlén, 
Anna Englund, Eva Fahlberg och 

Maria Åman 2011

Häre Salonger rockar loss på byn.
Årets föreställning tar dig med på en resa genom bygden. Med en skön mix av humor och allvar risar 
och rosar vi saker vi ser och upplever i vår närhet. Vi slår ett slag för föreningslivet och vill lyfta det 
ideella engagemanget som betyder så mycket för bygdens utveckling. Året som gått möter det nya 
året i en kavalkad av bra saker som hänt och framtida möjligheter. Som sig bör blir det också litet 
jultema och stämningsfull sång till den goda julmaten.

Ett kåseri kring rika förekomster att bygga vidare på.
Efter att ha varit pappaledig ett år är Åke Gran tillbaka på scenen och han har sina egna funderingar 
när han kåserar kring bygdens utveckling. Om styrkan i att ta det man har mycket av och göra något 
bra av det. Det är ju något Indal varit bra på under senare år: Vi hade en stor affärslokal som blev 
en grymt fin Tempobutik. Vi hade en tom solarielokal som nu öppnar upp för nya Brittas Café. Vi 
hade en grusplan som blev en fin Näridrottsplats. Vi hade en stor gräsyta som blev Indalsparken. Vi 
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Häreborg, Indal. 30 november. 1, 7, 8 december. 

Biljetter släpps 24 september. Mer information på www.vaduvill.nu.
Biljetter: Tempo Indal, Ica Liden, Ica Kovland, Entré Sundsvall.

Mat och dryck: Sundsvalls Golfrestaurang. Arrangör: Vaduvill, www.vaduvill.nu.

Julbord och show 450 kr.

hade en himla massa gamla traktorer som blev 
ett traktormuseum. Allt detta och mycket mer 
tack vare kraften och energin hos människor 
som sett utvecklingsmöjligheter och gjort verk-
lighet av goda idéer.

Som du tänker blir det.
Summan av kardemumman är att tankens 
kraft är stor. Som du tänker blir det. Oavsett 
om du tänker dig att skapa en julshow, öppna 
ett café eller åka till månen. Vi har skapat en 
julshow som roar och förnöjer den breda pu-
bliken. Och vi dukar upp ett härligt julbord i 
samarbete med samma fi na gäng som tidigare 
år. Karin Bergmansson och hennes personal, 
numera Sundsvalls Golfrestaurang, dukar upp 
årets läckerheter och står för utmärkt service. 
Tänker du att du ska se showen och njuta av 
den goda julmaten? Då gör du det. Välkom-
men att uppleva Häre Salonger 2012.

Kulturföreningen Vaduvill genom 
Maria Åman, ordförande. Samma fi na restauratör som tidigare år 

dukar upp julens läckerheter.
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TEMPO INDAL

OBS!
NYA ÖPPETTIDER:

 
MÅN-FRE 10-19 

LÖRDAGAR 10-18 
SÖNDAGAR 11-18

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30
www.tempo.se

INDAL

SKÖRDEFEST
15 SEPTEMBER

12.00 - 18.00
Rotsaker klass 1 

1   /kg

 

Surströmmimgsservering

Under dagen sker försäljning av:
Hembakt bröd
Silversmycken
Ullprodukter

Foppatofflor m.m.

VÄLKOMMEN

Försäljning av jämtländsk ost
b.la. getost

Brittas Café är öppet!

90

Potatis      Kålrötter
Morötter   Rödbetor
Vitkål        Gul lök



Lidens Tidning 13

tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 0930-1730

Lördag 0930-1400
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”Bland svampar och ljung, älgar och bär
ge foten en skön höst i nåt som inte ger besvär”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden

Trevlig höst!
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Ivar Norman var boende på Skälsjöberg mellan åren 1921-39 och har i boken om Oxsjöfjället 
återgivet många intressanta berättelser och historier som han väl kommer ihåg. Av utrymmes-
skäl har inte allt kunnat återges, däribland om hur de byggde en hage.

SÅ BYGGDES EN HAGE FÖRR

Hage på Gudmundtjärn år 2012. 
Foto: Arne Johansson

De befintliga hagarna var ständigt föremål för översyn och re-
parationer. Man högg gran, björk och sälg i grovleken 10-15 
cm vilka klövs. Vi småpojkar, Alfred och jag, fick i uppdrag att 
söka”narbuskar” (smågran) i längder om c:a 80 cm med en 
grovlek på 1,5-2,5 cm i roten.
Efter att de legat i vatten någon dag så klövs rotändan med 
yxa så vi fick en början på c:a 15 cm. Vi slog fast en morakniv 
i huggkubben, vi hjälptes åt med att dra ”narbusken” genom 
kniven, viktigt var att klyvningen följde märgen, alltså mitt i. 
Höjden på hagen fick man sedan bestämma, 6 band var vanli-
gast och då blev hagens höjd omkring 1 m hög. De som stängde 
fick nu ta de genomvattnade banden för bindning och när de 
torkat blev det helt perfekt.
Ja, detta var en del av sommararbetena på Skälsjöberg.

Vidar Viksten
Indal

Ivar Norman på Skälsjöber-
get år 2006. Foto: Vidar Vik-
sten.
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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 och Jannice

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

Lions
Indal-Liden-Holm

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:
60L Björkvedsäckar,

Fågelholkar
070-3221768
0692-10058

Lions 

finns på 
Husåsvägen 14
öppet onsdagar 

13 - 18
Övriga tider: 

070 - 264 01 95
Fina arrrangemang och 

sommarblommor
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LÅNGVÄGA SAMLARE A
Intresset för Rolf Lidbergs konst tycks inte avta trots att det är mer än 7 år sedan R

Rolf Lidberg museet i Järkvissle haft många besökar

Cate Richards från USA

Sjuksköterskan Cate Richards från Sonora i 
Sierra Nevada, Kalifornien besökte Järkvissle 
Trollby i somras. Vid 18 års ålder (1972) fick 
hon sitt första Rolf Lidberg -vykort med Troll-
motiv. Sedan var samlandet igång. Det är svårt 
att få tag på Rolf-vykort ”over there”. Viss för-
säljning sker dock vid kommersiella festivaler. 
Det var först 2001 som Cate såg en porträtt-
bild av Rolf själv.

Cate Richards farmor utvandrade från Sverige 
till Kalifornien 1896. Hon kom tillbaka men 

utvandrade på nytt. Cate har släktingar i Kris-
tianstadtrakten. Besöket nu i somras var Cates 
första besök någonsin i Sverige. Rolf-samlan-
det var så starkt att hon styrde kosan norrut 
och till Trollbyn i några dagar. Här fanns 
mycket att se och införskaffa för en ”frälst” 
Rolf-samlare.

Det är livsstilen i trollmotiven som fascinerar 
Cate. Det till synes lyckliga livet och närheten 
till naturen. 

Arne Johansson

Cate Richards; Rolf-samlare från USA. Foto: Arne Johansson.
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LÅNGVÄGA SAMLARE AV ROLF LIDBERG
ots att det är mer än 7 år sedan Rolf avled. Under den gångna sommaren har 

kvissle haft många besökare, bl. a. långväga resenärer från USA och Holland.

Anneke Legeer från 
Holland

Det holländska paret Mart och 
Anneke Legeer besökte Bystugan 
i Liden den sista juni i år. Sverige 
betraktar de som sitt andra hem-
land, och har regelbundet besökt 
Sverige under nästan 40 år. Ibland 
flera gånger per år. Värmland är 
favoritlandskapet, men minnet av 
Rolf Lidberg gör att de ofta styr ko-
san mot Järkvissle. Årets besök var 
förenat med två jubileér.  Anneke 
firade sin 65-årsdag och paret sin 
45:e bröllopsdag! 

Anneke är Hollands största Rolf 
Lidberg samlare, och kanske även 
Europas. Paret har en samling av 
över 1000 objekt, som vykort, al-
manackor m.m.

Tyvärr fick de aldrig möjlighet att 
träffa Rolf personligen, men Rolf 
Lidberg museet och ett gott arbete 
av Maria Kilander, Monika Karls-
son och många flera har bidragit till 
deras kunskap om Rolf.

Anneke är en mycket känd hol-
ländsk målare. Hon har målat i 
nästan 40 år och de sista 10 åren 
har hon bl.a. målat svenska troll. 
Hennes målningar är inspirerade av 
Rolf Lidbergs konst. Hon arbetar 
inte bara i sin studio i Weert, utan 
även i Sverige. Målningarnas stor-

lek varierar och antalet trollmotiv närmar sig 50. Anneke 
har fått fina lovord i Holland för sina trolltavlor.

Denna intervju är en svensk översättning och bearbetning av 
en skriftlig intervju på engelska gjord med makarna Mart 
och Anneke Legeer.

Arne Johansson

Anneke Legeer med två av sina alster. 
Foto: Tore Löfvenius
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BARNENS DAG I LIDEN 1947
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Lördagen den 1 september 2012 är det åter dags för Lidens Marknad. Senast det begav sig var 
år 2000. Men det var sannerligen inte brist på initiativ i Liden för 65 år sedan heller. Se de im-

ponerande dekorationerna av vagnarna!

Barnens Dags rörelsen i Sverige uppstod vid sekelskiftet 1800/1900. Uppgiften var att samord-
na och organisera det insamlings- och välgörenhetsarbete som alltsedan 1884 pågått till stöd 
för anordnandet av ”stärkande sommarvistelser – kolonier – för fattiga, trångbodda, klena, 

svaga och sjukliga barn”. Idén med sommarkolonier ”kollo” härstammar från Schweiz. 1884 
genomförde folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt Sveriges första kollo i Tulka i Roslagen.

Barnens Dags historiska organisation:
1900-1940 samordning saknades

1941-1966 samordning genom Barnens Dags ledares Förening
1967- samordning genom Barnens Dags Riksförbund

Tack till Gunnel Pettersson, Flygge, som lånat ut fotona.

Arne Johansson
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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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Lidens nya kyrka har under två dagar haft besök av 
två arborister från Linköping som tagit ner  träd på 
kyrkogården. Eftersom det är svårt att fälla träd hur 
som helst utan att skada gravar och lyktstolpar har man 
anlitat denna yrkesgrupp att göra jobbet. 

Dom klättrar helt sonika upp i träden och fäller dom 
bit för bit från toppen. Petter Karlquist som för da-
gen är arbetsledare berättar att man för att bli arborist 
måste gå en två-årig utbildning som finns b.la i Malmö 
men deras företag har sin bas i Linköping. Han berättar 
vidare att den finns ett par hundra arborister i Sverige 
idag och brist på arbete är det inte trots att företaget 
startades i våras. Träd blir gamla och dör precis som 
människor och får sjukdomar. En tall lever i bästa fall 
150 år medan en björk blir ungefär 80 år. Lönnarna 
vid gången upp till kyrkan var svårt angripna av olika 
svampsjudomar vilket kan ses på bilden nedan. Totalt 
sju träd togs bort på kyrkogården och jag fick se en 
yrkesgrupp arbeta som jag aldrig sett förut.

Text och foto: Tore Löfvenius

Arboristerna invaderar

Petter Karlquist

till höger: en sjuk lönn

Viktor Peterson
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APOTEKET I LIDEN
del 2

Flytt till Lidens vårdcentral
År 1981 beslutades att Lidens apotek skulle 
flytta till den Vårdcentral som skulle byggas 
av Landstinget. Den 25 februari 1983 blev 
sista dagen med apoteksverksamhet i huset på 
Liden-vägen 74. Den 28 februari 1983 öpp-
nade det nya apoteket i Liden i den nybyggda 
Vårdcentralen på Husåsvägen bredvid Lidens 
Centralskola. Här fanns då Försäkringskassan 

mitt emot apotekets lokaler i det nedre planet. 
Senare flyttade Folktandvården in i lokalerna 
i ett antal år. Ann-Marie Eklöf fortsatte att 
arbeta som apotekschef fram till sin pensione-
ring den 1 september 1987. Nu blev Lisbeth 
Simonsson apotekschef i Liden under några år 
innan Majvor Orrhede blev chef fram till sin 
pensionering 2004. Majvor hade även tidigare 
arbetat som vikare och ersättare för Ann-Ma-

Artikelförfattaren Christian Eklöf i mycket unga år. Intresset för mediciner och medi-
cinburkar har ståtts sig och Christian är idag verksam som apotekare. Foto i slutet av 

1950-talet: Osvald Eklöf.

rie Eklöf från 1970-talet och framåt. Tanja 
Bylund kom sedan som apotekschef under 
några år. Även Hanh Nilsson jobbade period-
vis i Liden innan den nuvarande chefen John 
Isaksson tillträdde 2009.

Privatisering på nytt
Under närmare 25 år debatterades frågan om 
att privatisera apoteken på nytt. Apoteksbola-

get AB önskade komma först med att äga va-
rumärket Apoteket, så man döpte om kedjan 
till Apoteket AB 1995. Debatten om privati-
sering fortsatte, och 2006 när Alliansregering-
en kom till makten beslutades att under 2010 
skulle 2/3 av Apoteket AB:s apotek säljas ut 
till privata företag. Liden blev då ett av de 207 
apotek som såldes till Apotek Hjärtat. Apotek 
Hjärtat är den näst största apotekskedjan efter 
Apoteket AB. 
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Filialapotek & Apotek
Apoteket i Liden var filialapotek till 
Wifstavarv under åren 1915-1929, se-
dan filial till apoteket i Stensele fram 
till 1948, då det blev filialapotek till 
Fränsta. Från 1960 och fram till för-
statligandet 1971 var apoteket filial till 
Gripen i Sundsvall. Efter förstatligandet 
blev alla apotek självständiga med egen 
apotekschef på varje apotek under Apo-
teksbolagets ledning, för att med tiden 
styras mera centralt. 

Jubileumsaptit
Nästa år 2013, den 28 februari, kan apo-
teket i Liden fira 30-årsjubileum i nuva-
rande lokal i Vårdcentralens byggnad!

Och den 6 maj 1915 är det dags att ce-
lebrera Apotekets i Liden 100-års jubi-
leum!

Christian Eklöf
Söderhamn

Osvald Eklöf är verksam med den 
nya apoteksinredningen i slutet av 

1950-talet.

Apoteksföreståndaren Ann-Marie Eklöf betjänar en kund i det ombyggda 
apoteket i slutet av 1950-talet. Foto: Osvald Eklöf.
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Britta Unander, född Modin 1929-1939
Margit Melander, 1936 och 1944
Märtha Sjöblom, född Carlsson, 1938-1939
Frida Elfström, 1939
Rut Åström, 1940-1943
Evon Lindqvist, 1944-1946
Margit Åslin, född Öberg, 1945-1963
Eivor Åslin, 1946
Anna-Lisa Backlund, 1947-1950
Ruth Melin, 1948
Doris Margareta Åström, 1950
Birgit Weiland, 1951
Irma Backberg, 1953
Majvor Louise Lindström, 1954-1955

John Isaksson är den nuvarande chefen för 
apoteket i Liden. Foto: Arne Johansson

Barbro Blomquist, 1955-1959
Doris Persson, född Kilander, 1956-1965
Gerd Näsman, född Bergqvist, 1959-1960
Inger Kristina Melin, 1964-1968
Monika Blomquist, 1964-1970
Eija-Riitta Eklöf, 1971-1983
Inger Lindblom, 1974-1978
 
Städerskor på apoteket har varit:
Nanny Johansson, 1936-1958
Ada Åström, 1958-1973
Doris Persson, 1973-1983
Efter 1983 delade apoteket städpersonal 
med Vårdcentralen.

Apotekstekniker som arbetat på apoteket i Liden:

Lidens legendariska apoteksbyggnad är be-
lägen på Lidenvägen 74. Här bedrevs apo-
teksverksamhet under åren 1917 – 1983. 

Byggnaden är idag privatbostad. 
Foto: Tore Löfvenius.

Apoteket i Liden är sedan den 28 februari 
1983 inrymt i bottenvåningen av byggnaden 
med Lidens Vårdcentral. Foto: Tore Löfvenius.
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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

Svampexkursion
med kännaren Jan-Olof Tedebrand från Silje

Lördagen den 8 september 2010 i Lidenskogarna

Samling vid Lidens kyrka kl. 10.00

Medtag fika. Avgift 30 kr.

Alla är välkomna önskar Lidens C-avd.

Ett varmt tack för allt i samband 
med vårt 120-årsfirande.

Per-Olof och Kristina
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Besöksadress :  
Lidenvägen 89 

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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Välkommen att kontakta oss!

������������
�������������������
��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

�����������
����

Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750, 
par@hanssonbygg.se, 
www.hanssonbygg.se

Jag ordnar avdraget,  
du kan få jobbet för halva priset.

        Reparera
   Bygg Om  
   Bygg Till  
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En detaljerad beskrivning av den unika 
träorgeln i Lidens Gamla Kyrka fi nns i 
boken ” Ol-Annersa – kyrkorgelmakaren 
i Bjurträsk, Norsjö” av Bertil Östergren, 
Lycksele. Varför fi nns Lidenorgeln i en bok 
från Västerbotten? Jo, orgeln i Lidens Gam-
la kyrka har sitt ursprung från en märklig 
orgelbyggarsläkt ifrån Norsjö vid mitten av 
1800-talet. Boken utkom 2010, men blev 
snabbt slutsåld. Författaren har därför lagt 
ut boken till fri nedladdning från webben 
www.skytteanskasamfundet.se/sidor/ak-
tuellt. Klicka vidare till boken. Från sidan 
70 om Lidens unika orgel. 

Arne Johansson

FRI LÄSNING

Gamla landsvägen i Sillre, tidigt 1900-tal. 
Handkolorerat (färglagt) svartvitt foto.

Förlag: Sillre Handel A.B.. Foto: Axel Ohrlander.
Tack till Hans Danielsson i Oxsjö för lånet av bilden.
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Primaskog är 
fullserviceföretaget 
för dig och din skog.
Funderar ni på någon aktivitet 
i er skog, kontakta oss!

LENNART MAGNUSSON
Tel 0690-220 40
Mobil 070-349 51 06

ELSA JÄRVHOLM
Tel 0690-220 42
Mobil 070-349 51 50

ROBERT NILSSON
Tel 0652-204 32
Mobil 070-191 90 92
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PRO i Lidens årliga höstr
När man betänker hur fort tiden går föll 
det sig naturigt att följa med på PRO:s 
årliga höstresa när jag fick chansen. Jag 
kallar det för inskolning eftersom jag har 
ett gäng år kvar till 65.

Denna tur började med buss från torget 
i Liden till Sandslån utanför Kramfors 
där vi steg på båten Ådalen II för en tur 
på Ångemanälven.  På förmiddagen låg 
dimman tät så utsikten blev lite lidande 
men det gick till sig efter lunch. Lunchen 
var en buffé med mycket fisk såklart. Det 
smakade alldeles utmärkt och nöjd och 
belåten kunde man ägna resten av resan 
till att fotografera och beundra utsikten. 
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PRO i Lidens årliga höstresa
Turen gick ner förbi Högakustenbron till 
Noraström där vi rundade en ö och tuffade 
norrut igen. Alla deltagarna njöt av det fina 
vädret och de flesta satt ute på fördäck under 
återfärden. 

Mellan Sandslån och Liden finns inte så många 
rastplatser varför det blev fika och lottdragning 
vid macken i Bispgården på återfärden. Lagom 
hemma till att följa OS-semifinalen i handboll 
kände man sig absolut nöjd med dagen. Ett 
stort tack till PRO i Liden för en bra dag!

Tore Löfvenius
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I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra 
medlemmar skoglig rådgivning som ger 
tillväxt såväl i skogen som på banken.

www.norrskog.se  

Skogsrådgivare Indalens SBO
Johan Dammström

060-16 72 82

Vi ger dig råd!

Som medlem i Norrskog har du alltid till-
gång till kostnadsfri rådgivning och våra kun-
niga 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 eko-
nomiska planering? Eller funderar du kan-
ske på de miljökrav som ställs vid avverk-
ning. Vilka behoven än är, finns Norrskog 
där, för din skull.




