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Åren âr I949-50. Elierkrigstidens knapphet och ransonering börjar vika och ersättas av en

svag standardhöjning. som även mirks i Strömsund. Vi lir vart lörsta modema hyreshus.

aven kallar Getosren. och det planeras för annu ett hyreshus. som i folkmun lir namnet

Mesosten. En sjukstuga invigs. som blir Strömsunds stolthet. lör årtionden en modem
skapelse och en trygghet för sjukvården. 50 år senare. år 2002. skattar alltsammans åt

lörglngelsen. en stor gnrshög i lörnedring. De unika och vackra konstsviterna av Kerstin
Brlnngñrd. Wendla Bruman och Kaj på Höjda lörstörs av grlvskopoma och räddas inte år

ellervirlden.

Arbetstilllillena åren I949-50 i Strörnsund blir flera. bl. a. textilfabriken. ökad byggenskap.

och annan småindustri. Skattekronoma ökar och den sociala villirden stiger. Bilarna börjar
kornrna. PV 444. Folkvagnen och några enstaka Saabar. Vägen till Ulriksfors får en litt
beläggning. men i övrigt âr vigama dåliga. ibland oframkornliga. En ringlinje tillskapas.
Strömsund-Ulriksfors-Strömsund. och lör några år har man goda kommunikationer i och

ntnt titorten.

Sådana celebriteter som Zara Leander. Karl Gerhard. Flickery Flies besöker l~lolmparken

och Joelmksan och riksteatem framför Task” till strömsundsbornas glädje. Vattudalsspelen

lockarstoramassorochbl. a. PutteLundholmochandr-astorheterákermeddeberömda
galoschema uteller Vattudalen. Spelen slutar med krönandet av vattudalsdrottningen.

Detñrverkligen skil att talaorn folkhemrnet.dåallt blir bättre och båttre.T. o. m. skogsarbe-

tarnavinnersegeröverarbetsgivaren lörbittre kojor fórbåde folk och hästar. Kronprins-
pamrppvaktassidjârmigtañautpñsinrdüllmæhfrsketütstm-Vwlidaodt
kronprinsen blir kung. Sjöboms kläder öppnar och apoteket får nya och na lokaler.
Hñllmálningama i Fångsjört upptäcks. en 9-kilos laxöring fangas i Flåsjön och en ny orgel
invigs i Bredkâlens EFS-lokaler.

Vattnet står högt i Vanudalen och drinker nästan Ulriksfors. Socialdemokraterna går mot en

storseger i valet. Per Mattias Sjögren i Vågdalen räddar en bäver och ßrjmannen Erik
Karlsson slutar efter 35 år. Sonen Valfrid fortsätter arbetet. en tradition i familjen. som

började l906.

Daniel Fr. Nordfors avslutarenkantortradition.som från fartillsonvarati65år. Hembygds-

löreningatdiskmauivñgtwdesklßdâggasmnyahnbyødsgåtdiolmpukaupå
Långöneller
Till sisten solskenshistoria. Olle Sjöberg. numera uppskattad vaktmistarepl Bredgårds

skola.r'lddasl949avsinbrorBengt~lnattdrunknaienbnutniBredgård.

MymmtmsaaoaaaMmßasginmagwrmtuuwhtavagafsangitugtngwss
god.StrömsbokenlrklarTack lörditt stödtill Ströms hembygdsförening

och vilkornmen till annu en årgång av upplevelser.

Slen Sundqvisl 
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I-'olkrnlngdsappglller-.

f_q]|mngq_i_$_q§m vid l9-lll års början: 6.500 personer. därav Elkmilållå Wi 5943 ål! 550001 l-740 55""
:ms man och 3.1 tz tmnmf. radda; rtoaam- sz man och sv 949 märwfh ”I Ivißßof- Födda 27- därav IS mäfwh I2 kvin-
kvinnor. Döda: 49. därav 24 män och 25 kvinnor. lnllyrradc; nor. Döda IJ. därav 7 min och 6 kvinnor. lnllyttade l22. därav

407_¿5m- |g4 män och 333 |;\-imo,-_U||1ym¿c; 393_ gm- "to 56 män och 66 kvinnor. Urllyttade I l9. därav 57 män och 62

män och 204 kvinnor. lngångna äktenskap: 44. Upplösta d:o k\'l“°l'- lllßållßm åklcsllllï U- Ulllllöl 410 3 800001 dö'
20_¿¿m- gcmm¿5¿¿-n rond, gmomskirjcbm- |_ |=°||m-mg. den. Folkmängden vid årets slut l.757 personer. därav 956

den vid årets slut 6.634 personer. därav 3.47! män och 3. l63 mä" °°|l 30' |“'""l°"- Ölmlllß I7 P°f§°"°f-
kvinnor. Ökning 84 personer. Församlingens äldsta invånare:
Änkan Elisabeth Olofsson. f. Andersdotter. Ojam. född den
l0 l2 l85S.

I .ngr ".._''~_a. .fis . » S" I

l It' över Öjarn

llylllllllgpr 4 l l949 Bepavllltlgpr
Köpman Ragnar Agelberg. Strömsund. blev på sin 60-årsdag l Ströms kyrka jordlästes i söndags fröken Lala Göhle. Öhn.

uppvaktad av Strömsunds baptistlörsamling med en subskri- .lordlästningen lönittades av kyrkoherde (iunnar Berg.

berad gåva överlämnad av fotograf Bror Sandmark. Ströms
try»-kokar upp.-arom med sang och om man om av- tan- Stfömbofa-Stföwmd
ror Daniel Nonrrors. en aepurarron ri-an snomsuntts ttapman Tfrvwhsvß Dm-
med dess ordförande Jonas Amcofföverlämnade blornmor och Mlßilï Wßlëlll
gåvor. Hemmet fylldes av blommor. och en mängd telegram Tf°"°fld8°" H- Ü- B°fd|°““l$'5\^|'"lšl'
anlände. Baelte~Strörnstrnd

S.B.'I'.K.

VW
. Tlll bostadaasslstent lStröms kommun 5 l IQ-l9

Gunnar S\cmßcml pmm' Smak och “öken gsm M". har bland 30 sökande utsetts polisman Gunnar Sehöön. Ström-
pretall 'ksson.Str'ömsund.V' l 'Ströms ' - _ _ . _am mmnom och ßn_¿:5sc|n:?fwn:k"3 I 63:' sund. Tjänsten ar ny och trllträddesden l Jan.

. . . s. Ulrlksfors8 Folkets litt
Btlreparatör Bror Allan Häggqvtst. Örnsköldsvik. och fröken Lönhgcn den sjanmñ “_ 2 I _'
Valdrs Roos. dotter trll herr Valdemar Roos och hans maka. I. kd" med

. _ entrev rg
ägdes nuS't;öms prästgård på ny årsaftonen a\ kyrkoherde Saüoß hawaükapcn

7



lilrlksfors
Kafé Temperance

har fr.o.m. l januari l949
öppnat bagerirörelse för alla

sorters bröd och finare bakverk
- Tårtorpå beställning -

.lag rekommenderar mig i ärade

kunders åtanke.
N. Magnusson

Å s

Kafé Tenipemnee

Saga. Strömsund
Fredag kl. 7.30. lördag kl. 8.30.

söndag kl. 6 och 9 e rn

Lars I-lård
eller .lan Fridegårds rornan med

Geoge Fant. AdolfJahr. Eva Dahlbeck.
Försumma ej att se denna film!

- Bamförbjuden -

Ströms
avd av Landsbygdspartiet
Bondeförburidet och SLU
å Grarid l-lotell. Strömsund

lördagenden l$jan. l949 kl. l6.00
Mötesförhandlingar och samkväm.

Styrelsen.

Ströms hernvärii övar spräagtjäast och telegrafl
l samband med de vidgade planema för hemvärnets utbild-
ning ägde på söndagen en synnerligen realistisk övning i
sprängtjänst nim med Ströms hemvämsornråde.

Som övtiingsplats hade för dagen valts den stora bron
över Faxälven vid Ulriksfors därde teoretiska kunskaperna nu
fick omsättas i praktiken. Det var en livlig verksamliet som
därvid utövades av hemvämsmännen och att det hela skedde
med verklig förståelse. Den smidighet med vilket hemvämets
mannar klättrade kring pä. under och i brospannen för att på
de mest effektiva ställena placera sina sprängattrapper skänkte
full beundran från dem som åsåg deras övning. De var de
sanna partisanetna i utövandet av hcmbygdsskyddct.
llemvämsmännen var uppenbart förtjusta i denna vidgade
och praktiska lärdom.
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Bron över Strömssandet 8./I N49
När brofrågan nyligen togs upp från Länsstyrelsens sida fram-
lades lör Strötnsuridsboma tva förslag till den nya brons sträck-
ning. l en skulle bron gå fram där färjan nu går. i andra fallet
skulle dess östra broläste flyttas ett sjuttiotal meter uppströms
och bron byggas i direkt anslutning till Lövbergavägen. Som
skäl för den senare sträckningen anfördes. att Storgatan i
Strömsund annars lär gcnomgångstrafik och en skenfri kors-
ning överjärnvägen skulle kunna byggas. 'Fill en början ställde
man sig i Strömsund ganska likgiltig för vilken av dessa

sträckningar av bron. som beslutades. lluvudsaken. menade
man. att bron kom till stand. Man har nu närmare hunnit stu-
dera de båda projekten och det råder väl knappast mer än en

mening. nämligen att bron bör gå i Storgatans förlängriing och
alltsådärfäijan nugår. Deskähsomtalahärlöräroockså
mycket starka. Den täsentligßte äratt tyngre trafik från läijan
gårfiän färjeläget till stationenochkornmerickeuppisamliäl-
let. Skulle bron i Lövbergavägens förlängriing komma tillstånd
inträlïarjusi det man hoppats kunna undgå. nämligen an den
tunga trafiken dras in i samhällets gator. då man föratt komma
till lastningsplatsen till jänivägen måste åka runt genom sam-
hällets gator. För övrigt står sarnhällets stora trafikfördelarc på

Stortorgetditmanalltså kommerdirektombronbyggesi Stor-
gatans förlängning. alltså där färjan nu går. Besväret med en
icke skenfii korsning med järnvägen anser man icke av större
betydelse. Stoppen där. när tågen växla. äro icke så längvariga
att de nämnvärt stör trafiken. Slutligen anser man att turisrtra-
fïkenbörgågenomsamhälletshuvudgataoch förden saken

är Storgatan fiillt tillräcklig till sin bredd och storlek.
l vägdirektörens redogörelse för brons tidigare öden var

det rriest beklämmande Flottriingslöreningeiis oförståelse ßr
denna viktiga trafikled. Flottningslöreningens gamla privile-
gier bör ge anledriing till en omprövning av vattenlagen. Det
syries rneriingslöst att en sådan institution skall kunna även-
tyra en vettig lösriing av en hel laridsdels kommunikations-
frågor. Flottninçlöreriingens makt äralldeles för stor. Det kan-
skerentavkan ifrågasättasom flotttiingen framdeleskommer
att få sådan omfattning. som den har. Den saken kan diskute-
ras. I vilket fall som helst bör man kunna begära ånninstone så

mycket av den mäktiga institutionen att den låter tala med sig
och icke bara vinkar med kalla handen. därför att en tidigare
dom fastställt dess rån att sätta sig på tvären. Som det nu är.
kan dess krav på bro- och jämspann helt enkelt icke uppfyllas.
Manärtvungenbyggakortarespannochavcement.omen
bro överhuvudtaget skall komma till stånd. Och bron över
Strömssuridet anses på allt ansvarigt håll nu vara ofrånkoinlig.
och tiden tillåter knappt ett meningslöst bråk om detaljer. som
långt ifrån motsvarar värdet av så mycket väsen.

I-'ödelaedapr
60 år fyllerden l0 ds fru Charlotta ”Chajken” Roos. född Her-
mann. maka till bilrnek. Valdemar Roos. Näset. Strömm.
50 år fyller den l0 ds fröken Kristina Olofsson. Jonsgård.
Strömsund.

Ströms ltyrltoråd
har utsett fröknarna Gun Olsson och Ulla-Britt Lässman ur
ungdomskretsen att representera Ströms församling vid kyrk-
liga ungdomstinget i Östersund IS-lö dennes.



Julfest l Strömsund l0 I l949 Födelsedagar
Den traditionella julfesten lör samhällets bam ägde rum pa 50 är fyller den I4 ds lörestandaren lör Handelsbankens av-
söndagskvällen i Strörnsund med aärsmännen som arrangör. delningskontori Strömsund. kamrer Sven Åström. Han är lödd
Banien lick som vanligt dansa kring granen på torget vareller i Bollnäs och började där sin bankbana l9l8 och kom efter
tomtar delade ut getter. Däteller skickades raketer upp till lör- tjänstgöring pa ett llertal bankkontor i landet. bl a Gävle. Sala
nöjelse lör alla utom lör tomtarrias häst. Som väl var hade och Västerås till Strömsund l938. Som duktig bankman och
denna hunnit sä gott som ur folksamligen närraketerria fräste allsidigt intresserad vann han snart ett stort lörtroende inte
iväg och kom den att stegra sig och rusa iväg. bara bland bankens kunder utan även allmänt inom det sam-

hälle han satts att verka. Hans kanske största intresse vid
|-|,||,y||-.,|,,||m-..|;|-||,|-..j||,;,|,|.,||| sidan om tjänsten ligger pa det musikaliska omradet. Inom

Söndagens övningar pågick pä tre olika platser. Den tredje av Ströms musiksällskap tillhör han de mest intresserade med-

dessa var iieiiiv-ariispojtmiias utbildning i mia- och mio- Icmmm- är en s°d vilißißl wh d°SwI°m Sällshvs hs-
mcg,-,_ gmgms hcmvgm km man ,-um md main Üugoia. sör och andredirigent. llan har varit med och startat sällskapet
ja Pigg, och immsscmjc hcmvgmspojjw-_ men cficf 550,13. liksom den större sammanslittningen Hamtnerdal-Vilhelmina-

gens övningar är det säkert. att många nya kommer att söka ÛMÜNC 005 Slfñmuds °fk°$'°"f5f°'li"8- Û “ll 85"”
sig till derasskara. Hemvärnet haderedandä på lördagen lar- bldfll' M" "lcd I" höll 5150105080" md "Wiik VW ÜÜSCÜI

mar, ßf imgfjstmp och jmmmn “mmm |i|| den 5 M-mvgms. sammanslutningars festligheter. Därutöver är han en intresse-
gg,-kn omm 15.-|58¿ning_ 45; |°n°|-M som mugg; sing gaf rad sponsman. med tennis och skidåkning som främsta

lörplägriaden. Man hade öv-eriiariat på halm, hobbys. Som jägare och lïskare har han också sin givna plats
bland vännerna. Där kamrer Åström är med har man aldrig

Ny. ,l.|m.p. | anwa" träkigt. Hans livsinställning är klar optimistisk. hans humor

Sjuksalama och BB-avdelningen i nya sjukstugan i Ström- m°d"y°h“d° °°h hans sim" Ühm'
sundärnuklaraatttasibrukochmanbetäknaratturider
mm, 3 5 “fi ||- | -“hm |- _ r y er n mj naren _ va t mqvist. t m-
vn* V wa sam nu på pm I sj 8” 'S sund. llerr Strömqvist hör till dem. som aldrig svikit sitt yrke.

Redan som lillpojke började han som mjölnare hos sin fader i

Görvik i llammerdal. och har sedan utövat vrkct i Revsund.
W'l"'°1"“_ß's"“""""" °°" U""“f°" Hatten. Kioi-an. rsaisjo. Niisaiier oeii sedan tic och «.-ii min ai
Ett ston projekt lör att lörse Strömsund med knngliggande ¿5",5msun¿_

delar och Ulriksfors med vatten och avlopp framlades på man-
dagskvällen inlör olïentligheten vid en sammankomst i läro-
verkets aula i Strömsund. Projektet beräknas dra en kostnad I

av sammanlagt 2.027.000 kr. och avses genomlört i ett llertal
etapper. Det har utarbetats av en särskild utredningskommitté
i samråd med landsbygdens lngenjörsbyrå i Östersund.

Ulrlksfonledalngen. lörsta etappen
Som lörsta etapp i utbyggiiaden skulle ledningen till Ulriksfors
byggasären I949-50. Kostnaden beräknas till l85.000 kronor.
Andra etappen skulle gälla byggandet av nytt vattenverk vid
Rotnäset med låg rcservoair samt ledning till gamla vattenver-
ket. Denna utbyggnad var kalkylerad till att utlötas l95 I- l9S2
till en kostnad av I l2.000 kronor lör vattenverket och l30.000
kronor lör ledningen eller sammanlagt 242.000 kronor. Nästa
etapp skulle gälla en liögreservoair samt ledning till gamla Ki-unten i' Su-ömsuntl I-lim: Holger Persson
vaiienvei-ket belägen nagot hundratal meter ovanlör nuvarade
reservoair. vid Lindbergsbacken. Kostnad 27.000 kronor samt \-uk
lcdttlllgäl' dil Och utbyggnad av §ct'\'iCtlcdttinga|' lill vallctl. Sh-,gsarb_ Ku| Eriksson och sjukskölcßkan Maria (Mary )

k°$fmd 61000 D" fâfsküda Phm" fa' W"f°""â'°' ' Svensson. bada i Alanäset. Vigsellörättare var kyrkoherde
U|"k$r°” h'd°"d'3'"° _"WÜ°'““ Anmim' |"3°"-lößbyü" Gösta Sundström och vigseln ägde rum i Alanäs prästgård.
och kostnadsberäknas till 408.000 kronor. Lägger man härtill
det tidigare av kommunen projekterade vattennätet i Egiia hem
kommer man upp till en slutsumma i allt lör allt av kronor FÜÜÜÜIW'
2¿0-jun 70 år fyllerden 2l ds l'. byggrnästaren OlofPersson. Tullingsas.

Han är lödd i Bredkälen. Ström. men har bott i Tullingsas se-
Dödsfal dan langt tillbaka och brukar där ännu sitt jordbruk. Tidigare
Ströms sockens äldsta invånare. fru Elisabeth Olofsson. lödd var han verksam som byggmästare och upplörde bl a skolhus
Andersdotter i Ojarn avled pä tisdagsmorgonen eller endast och missionshus pil llera olika platser.
några dagars sjukdom. Den bortgängna. som var 93 är gam- 50 ar fyllerden 24 jan. skogsarbetaren Per Magnus Berglund.
mal. hade varit mycket frisk och vital lör sina är och dagligen llavsnäs. Jubilaren har blivit trogen sin hemby. där han nu-
sysslat med bl a stickning mera har sina bopalar i Holmsund.
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Bar-nfest l Havsnäs
l Havsnäs missionhus firades i söndags en stor bamfest an-
ordnad av byns DUF i samråd med kyrkoherde G. Sundström.
En stor skara bam jämte föräldrar och andra bybor hade mött
upp och bjöds på ett trevligt och gediget program under frö-

Strömsundlana I4 I l949
Det gamla året har nu rullat ut och när municipalfullmäktige
hade sitt sista sammanträde för l948 kunde ordf. landsfiskal
Hallberg konstatera an sällan hade frågan om Strömsunds fram-
tida öden iden gestaltning man helst tänkt sig. fallit så gläd-

ken Anna Johanssons ledning. Bamen uppförde ett flertal jande och långt framåt som under årets sista månad. Han

jultablåer med sång och dialoger. Kyrkoherde Sundström höll
festtalet och sjöng solo "Betlehems stjärna" av Wideen. Till
barnens speciella fömöjelse infann sig slutligen en tomte. vars

säck visade sig innehålla påsar med många goda ting.

Bönhuser i Hat-smïr

Strömsund
Nyinkommen prinn

salt ljällfrsk i kaggarom 20 kg. netto

Fiskhallen. tel l26 eller l28

Födelsedapr ll I IQ-19

90 år fyller i morgon f. skogsinspektoren Mattias Nordin. i
Strörnsund. Herr Nordin som ännu ärovanligt frisk och lrry för
sin ålder är född i Bergsjöåsen och började i skogen redan vid
mycket unga år. Inom Kramfors bolag avancerade han så sntå-
ningom till skogsinspektor. men då detta bolag för ett 40-tal år
sedan bytte ägare erhöll herr Nordin pension och avgick. Han

har sedan bott i Strömsund. Jubilarens huvudsakliga intresse
har varit jakt och fiske.

Ström pnekarlondheltn
l slutet av januari får SK Wings sitt snart traditionella besök

av Strömsunds-Kamratemas ishockeylag och den 4 febr skall
trondheimsklubben på genvisit i Jämtland.

Konstutställnlngen I Strömsund
är föremål för ett mycket livligt intresse. vilket framgår bl.a. av

att det kommer publik med bilar och bussarända från Hammer-
dal. Gäddede och Hoting. Hittills har man hall nåra l000 besö-

kare i den till konsthall apterade blivande kroniska avdelningen.

Strömsund
Nylutad fisk. obs lutad efter jul

Fiskhallen. Strömsund
Telefon l26

l0

stödde detta på kamrnarkollegiets uttalande ifråga om köpings-
bildandet och länsstyrelsens nyvaknade intresse för frågan
om bro över Strömssundet. Kanske skulle man också kunna
finna ytterligare tecken på nyvaknande framåtgående. llur som
helst blev slutet på det gamla liksom början på det nya året

gott.
I god tid till årsskiftet hann rektor Mattesson komma ut

mcdennydelav-Strörrtsboken. Denärbetitlad Del llzl Häft. 5

och i detta häfte avslutas det långa kapitlet om Hillsand. För-

fattaren hinner också med Näxåsen. i vilket han bl a relaterar
historien om frnnen Mats Jonsson från Ringvattnet. Om Mats

Jonsson hette det. att han "levat i kiv och trätor med sin hus-

tru“ och slutligen ”bränt upp sin gård med hustru och bam".
Tolvmännen i Ström skulle då ha drivit honom ur byn. varefter
han bosatte sig i Näxåsen-Hullkasåsen. Sven Olof Ersson i

Bonäsetharlörförfattarenberättat.atthanisinbamdomhörde
en sågen. att en väldig Nimrod skulle ha uppehållit sig i Hull-
kasåsen och levat på jakt. Han skulle ha kallats Hullkall. vilket
är översatt Köttkarl. och kanske identisk rned funnen Mats
Jonsson. Mycket annat av intresse för bygden och dess his-
toria vet rektom att berätta. så för den som är intresserad är
det bäst att förse sig med det lilla häet. ett värdigt komple-
ment till de tidigare.

Frågan om mjölkförsäljningsställe på Näsviken är aktu-
ell och kanske ordnar sig också den saken så småningom.
Kornrrter Näsviken som föreslagits in i köpingen och vi får bro
över. så är det ju lika gott att vi modemisera den nya fömäma
stadsdelen först som sist. Cirka 300 människor ha ju redan nu

sin varelse där.

Vlgde
Lantbr. Karl R. Edler och fröken Ebba Maria Johansson. båda
i Havsnäs. vigdes i lördags i Alanås prästgård av kyrkoherde
Gösta Sundström.

Hpgande rndloßrsäljare tvlngas ner på I-'låsjön
l den krañiga snöstorrnen i måndags tvingades radioförsälja-
ren Gunnar (SpökislAndersson. Östersund. på väg till Vilhel-
mina i ett tvåsiLsigt flygplan. att nödlanda på Flåsjön vid Hats-
näs. Flygplanet fick en del skador vid landningen och måste

repareras.

Strömsunds nya löreläsnlngslörenlng
På söndagen framträdde red. Hjalmar Bengtsson och berät-
tade om hajfiske m.m. i Australien. Cirka S0 personer hade

kommit. vilka kunde glädja sig åt en trevlig och intressant

kväll i berättarens sällskap. Nästa gång blir det upprepning av

den högst populära Janne Vängmansaonen. som hölls en

gång under fjolåret och med hovfotograf' Bergström i Hämö-
sand som rolkare av de glada hisroriema.

I-'olkskolestpfelsen l Strömsund
har till ordf. valt boktryckare Sixten Fjällgren och till v. ordf.
lantbr. Erik Persson iïullingsås.



Dödsfall I-'örsamllapdagar
F. ångbåtsbelälhavaren Johan Lrpkrn. Strömsund. har avlidit har ägt rum i Östra Havsnäs och Järvsand. där pastor Eng-
66 år gammal efter en tids sjukdom. Lipkin var född i Finland ström berättade reseminnen från Danmark och Finland. l Järv-
men kom som ung till Sverige. Det var under Bobnkoffs re- sand illustrerades föredraget med ljusbilder. Vidare medver-
gim i Finland. då Lipkin genom en dramatisk llykt över Botten- kade fröken Gunvor Knutsson med deklamation. På lördag
havets is räddade sig över till Sverige löratt slippa bli enrollerad hölls missionsstund i Havsnäs. varvid pastor Engström höll
r rysk krigstjänsr. Det var sju kamrater som gav sig åstad och ett löredrag om hednamissionen samt visade filmer från Kina
därav undkom tre underryssamasskottlossning. Blanddessa och lndien. Fröken Anna Johansson berättade glimtar från
var Lipkin. Han kom därpå till Ström. där han sedan halt sitt kyrkliga ungdomstinget i Östersund. Församlingsdagama av-
hemvist och förvärvade en gård i Strömsund. Från sitt hem- slutades med nattvardsgudstjänst i llavsnäs mrssionshus. där
land och sjömansyrket kom han som strömsbo att taga an- kyrkoherde Sundström höll skrifletalet. Trots den bistra ky-
ställning på båtar som trafikerade Ströms Vattudal och varen lan. som rådde alla dagama. var samtliga gudstjänster och
rid bl a befälhavare på Dragan. Han var mycket plikttrogen i möten välbesökta.
sitt arbete och skötte sina sysslor med lugn och utan stora
åthävor. Han var allmänt omtyckt såsom den rättskaffens per- 5"'5W9'k"W"| I' R'-F
son han W,-_ höll i lördags årsmöte. Medlemsantalet har under året ökat

__ med över hundra. Som ordf. återvaldes Svante Svensson.
~ . Strandliden. vice ordf. RA. Eriksson. Bredkâlen. kassör Olof

' _ Månssomïullingsås. sekr. Nils Nilsson. Strandliden. samt EM.
-¶ 4 Eriksson. Ulriksfors och LM. Eriksson. Öhn. Efter mötet höll

' * I ombudman Gustav Andersson. Östersund. ett intressant och
uppskattat löredrag.

Danslntresserade l Strömsund
RUNEBORGS

Plastik. Balett och Dansskola
börjar den I febnrari.
Ledare Klara Tham.
Lokal: Grand Hotell.

ÛWRW' vd' Stvixf Kurs i modema sällskapsdanser.

Ouickstep. slowfox. tango. engelsk vals. samba.
Börjar i aon kl. 2l.00.

ÅÜIHÜNN Ullllllllltllsllßllfl 25' N49 För anmälan och upplysningar ring
Vid ==""“='“f“° *^'M "Fd '°P'°S°'“='"°f W" S"°"ß °°" omid Hotet: -ner strömma zos rm norm.
Alanäs kommunalfullmäktrge hade frågan om kommun-
sammanslagningen vid Ströms köpingsbildning varit på tal.
Från Alanäs sida framhölls därvid. att kommer en kommun- Fgjqggjgpf 3 2 1949

$°mml“$|I8|1l8Ü||$W\d0$Û8m5|f5"\$U|l4S UIÜIWIDÜC 80 år fyller på söndag kronotorparen Martin Job Berglin.
till köping icke böra få ifrågakomma. då därrned de samman- 5"-5m§;md_
slagna kommunernas gemensamma ekonomi väsentligt skulle
lörsämras. För anledningama härtill redogjordes närmare av
riksdagsman Sigfrid Jonsson i Järvsand. som lörde Ala- SÜÜNÜÜÜ
näsbomas m|m_ Högerns ungdomslörbund. Strömsundslöremngen. håller års-

möte lördagen den 5 febr. kl l9.30 å hemvârnsgården.
Stadgeenliga förhandlingar. underhållning. Gamla och nya
medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Fuuuuapr
soaf ryrrefaen zsjm. rmri. oior ajafrumr Hamas. ajax-
man är Havsnäsbo sedan födseln och arbetade i unga år i Kommunallanäs
skogen. men ådrog sig i detta slitsamma och påfrestande yrke l söndags sammanträdde kommunalfullmäktige i Alanäs. I ytt-
en sjuklighet som tvungit honom att övergå till mera stillsam rande över ansökan om statslån från Alanäsets Folketshuslö-
sysselsättning. Han driver f.n. en liten allärsrörelse och är rening beslöts att uttala. att behovet avensamlingslokal inom
dessutom en alltid välvillig och hjälpsam ”allt i allo” på kyrkbyn syntes så stort. att statslån var motiverat utöver det
socknens ålderdomshem som han på ett taeknämligt sätt äg- lörut godkända kommunala bidraget på 8.000 kr. Nu föreslår
nat intresse och fritid. Björkman är en synnerligen skörsam kommunalrrämnden. att en uppvaktning skall göras hos kam-
och pålitlig man. sympatisk. stillsam och lörsynt. Hans goda markollegium med begäran om omprövning av fullmäktiges
egenskaper har även tagits i anspråk lör offentliga värv. Han tidigare beslut. Fullmäktige har tömt tillstyrkt sammanslag-
är ledamot för Alanäs kristidsnämnd och håller desslikes så- ning av Ströms och Alanäs kommuner om planerad köpings-
som roteombud ett vakande öga över bybomas rätta kyrko- bildning kommer till stånd. Sigfrid Jonsson valdes att verk-
skrivning. ställa uppvaktningen.



Strötnstriidsbroa l rtöpslevea 4/2 I949 Från motståndamas sida framhölls. att Nåsviken skulle
Den förestående regleringen av Ströms Vattudal har i höggrad gåen mycket båttreutveckling tillniötes.ornområdet blev kvar
aktualiserat frågan om en broöver Strömssundet. sade lands- inom kornmunen. Man menade. att Nåsviken skulle bli den

hövding Löfgren. då han idag på residenset öppnade det sam- nya centralorten. Nåsviken skulle också lå de sanitåra proble-

mantråde. som utsatts rörande brofrågan mellan berörda par- men med vanen. av|°w o.d. snabbare ordnade av kornmunen

ter. ån av köpingen. Naturligtvis skulle detta kunna vara tånkbart.

På Länsstyrelsen hade samlats representanter såvål lör men garantiema dårlör måste tål i alla fall ellerlysas. Man

Ströms kommun som lör Faxålvens regleringslörening. för nåmnde Ulriksfors som den kanske naturligaste centralorten

berörth llottriingslöreningar. lör vissa tralikorganisationer m. efter en utbrytriing av Strömsurid.

fl.. vilka alla hade att framlågga sin syn på problemen kring Den stora frågan som sedan en månad tillbaka diskute-

brofrågan. Vågdirektör E. Lundin började att ge en redogö- iats och debatterats inom kommunens styrelser och nåmnder

relse lör vad som lörevarit under årens lopp beträffande bron föranledde endast en kortare debatt. Herr Sixten Fjållgren in-
över Strötnssiiridet. Redan l934 satte sig Flottriingslöreningen ledde och menade. att lven om en utbrytning kom till stånd.

emot brobygget och lörföktadc. att den planerade spånnvid- ett gott samarbete åven fortsättningsvis skulle kunna ske.

den om l00 - ll0 meter var för liten och att flottningen dåri- Herr P.M. Jönsson i Tullingsås protesterade mot dena

igenom avsevårt skulle fördyras. Flottningslöreningen ford- och ansåg lör sin del kommunalnåmndens yttrande ingalunda

ade först ett spann på 200 meter men gick sedan ner till l60 varaensidigtutanatilvenkornmiiriensintresseri blivit tillvara-

meter. tagna och att man klan påpekat de svåriglieter. som för kom-

Frågan om bron över Strömssuridet har blivit den mest munens del skulle följa med en utbrytriing av Strömsund till
brånnandei lånet just nu. framhöll vågdirektöreri. Regleringen köping. Herr Sixten Backström i Hillsand menade. att

avVattudalenharihöggradaktualiseratftågan.ochförsitter Strömsuridsproblemsomtåtortgottkundelösasinomramen
man nu tillföllet till en lösning. då torde det dröja långe innan av den nuvarande kommunen. Det vore "oratioriellt“ att skilja
den åter kan föras på tal. Våglörvaltriingen har uppskattat Strömsurid från kommunen. Meden skilsmåssa skulledet bli
kostnadema lör brobygget till 3'-4 milj. i nuvarande situa- dyrare både för kommunen och köpingen och den standard.

tion. Men föratt hos vederbörande myndigheter vinna gehör som nu innes. vore föga hopp om att kunna upprlttliålla.
lör bygget måste man i dageris låge kunna redovisa lågre kost- Köpingen kornnieratt bli eri dyrbar leksak.

nader. så att dessa inte te sig avskråckande. Men det finns Till detta förklarade herr Oscar Carlsson. att skulle
många som år berörda av brobygget och med vilkas hjålp Strömsund som tåtort kunna håvda sig. måste eri utbrytning
kostriadema kan nedbringß. komniatill stånd.

Våglörvaltningen har som sitt huvudlörslag. att bron Herr Claes Hållen ansåg. att redan de sanitåra frågoma
bygges vid firjelåget. Man har visserligen funnit. Itt vissa pekadepåenutbrytningav mtiriieipetttrkorrirniirieri. Herr Elias

lördelarmedltortarebroo.s.v.kannåsgenomattbyggabron V..lohanssonrilttadeenskarpkritikmotdenverkstålldautred-
i höjd med Trollön. men vågförvaltningen har definitivt från- ningen av köpingsbildningen.
gått den tanken. då bron i det låget dels måste byggas på Efter debatten antog fullmåktige ett av kommunal-
större höjd föratt slippa fram båttrafiken och man dels måste nåmnden gjort uttalaride kring köpingsbildningen. Herrarna

rikna med den synnerligen kånnbara kostnaden för inlösen OscarCarlsson och Claes Hållén anmålde sin reservation mot

och otnplanering vid nordöstra landlåstet. Ett avsevårt lör- beslutet.
billigaride skulleockså nedgången till spann på l l0rneter inne-
böra. Med l60 meters spännvidd måste man anvånda sig av
stålkonstruktioner. man klarar sig med de betydligt bil- stñmuml, Hcmvinsllm
lgarebetongkoristrtiktonemamed ll0 nieters spann. Och .

:tai rmsmisitsfrn ait:t.-ismiefiii ßfiiiißiiei. Om °°h hm* '2 f°b“'a"
ianmiemmiimtiia ofieiiiv.-mig av vrgtiinitiom um- M\ßll<=“'=1m="l2m°RUb=W|8&

intie isntisiiøvtiing Lorgieii min frin nu diskussion. Avsnitt uróstersundsrevyii.
Udißktßßißllådißlßlmülllßtlkßr Holgers Club. - Samban kornmer!

promiss betråffande Strörnsundsbron. Trots dessa argument |_F_K_
vidhöll flottningsintressenterria kravet på l60 metersspann.

Kvallllcerade skål saknas l Ström lör ltllplllablltllllg
Under stor anslutning från en intresserad menighet handlade Ülüllilllsllülllilll |5/2 I949
på söndagen Ströms kommunalfullmåktige frågan om En IIDPGI' kritik m0! Slfömß lolllmlllß ßßöli Ill llillåfl
Strömsunds utbrytande ur kommunen till köping och beslöt municipets utbrytriing till köping riktades på måndagskvållen

eller votering med 22 röster mot 5 att avstyrka det uppgjorda mot kommunen och utredning i årendet av Strömsunds

förslaget. municipalfullmålttige. Bl.a. fann man det såreget att kommu-

Strömsunds lörstad Nåsviken har i diskussioneri kom- nen i sitt yttrande behövt tillgripa ord såsom "pekoral” och

mit i brånnpunkten. då det ansetts som en förutslttning för att andra invektiv lör att försöka lörringa vårdet av utredtiings-

köpingsbildningen skall komma till stånd. att åven dettaom- arbetet. Det vittnade knappast om att man hade tillråckligt
rade medtages_ som bekant klarar Suörnsund sjalv de eknm. med sakskål att dra fram till lönnån för sin instållning. Man

miska lörutsåttriingama för utbrytriingen. Man anserenieller- fann det också synnerligen mårkligt att kommunen nu sedan

tid an befolkningssiffran bör vara något högre. vilket den blir. den tidigare visat åtskillig njugghet mot samhållet visat sig så

om också Nåsviken kommer med. intresserad av dess aflårer.

l2



Först lörklarar man. sade Algot Eliasson bl.a.. att kö- Ljtßmässa l Ströms kyrka
plngen omöjligt kan klara sig ekonomiskt och strax efteråt är En mycket välbesökt och stämntngsfull ljusfest var i söndags
man redo att söka avlöra från köpingen stora belopp som man anordnad i Ströms kyrka. Eller psalmsång och bibelläsning
anser den kunna betala. l-Itt samhälle som faktiskt skött slg sjöng kyrkliga söndagsskolans barn två sånger. varpå kyrko-
självt i48 år skulle det inte vara mäktigt att klara sina affärer herde Gunnar Berg höll ett kort tal om ljuset såsom glädjens
även i fortsättningen. Man har skjutit betydligt över målet och symbol. Sedan följde ett vackert ljuståg genom kyrkan av 20
vi får hoppas att höga vederbörande. som har att ta slällnlng söndagsskolllickor. som läste var sitt bibelspråk samt avläm-
till frågan. håller huvudet mera kallt och endast ser till de fak- nade sina ljus vid altaret. där de placerades i en för ändamålet
tiska lörhållandena. Som slutreplik lörklalade herr Eliasson. särskilt konstruerad ljusramp. Två levande änglar i koret lör-
att man knappast läste sig v-id kommunerls vägran till samar- höjde stämningen y1terligare. Söndagsskolebamen sjöng se-

bctc i vissa frågor. Vi har kommit bra överens tidigare varlör dan "Små ljus i världen vi ville vara" samt som avslutning
inte också efter detta. då vt är samma folk. har samma intressen 'Tryggare kan ingen vara".
och t fortsättningen trots allt kommer att utgöra samma enhet.
llär linns god plats lör kompromiss.

Strömskretsenavködalíorset l62 I949
håller årsmöte å hemvämsgården i Strömsund tisdagen den l Sll'ÖIl'l$b0l“g
mars l9-l9 kl. I9. llälsningsanlörande av kyrkoherde Gunnar "På dessa skuldror“
Berg. Föredrag av landshövding Torsten Löfgren. te och smör- med
gasar. Musik och fllm. Årsmöterslörharldlingar. Årskort kunna Holger Lövenadler. UlfPalme. Anita Björk.
lösas vid ingången. ”En utmärkt lïlm med utmärkta skådespelare

över hela linjen"
Lpntng Premiär torsdag kl. 7.30

t Alnnse ltytlte ntellttn lnntbt. setlt Anteltl Norberg nen rnslten fwds kl- 7-30- löflhs kl- 7-30-
/vnna Doris Ingeborg Engström båda i Havsnäs.

Saga. Strömsund I-Itlsttattaditg
fredag 7.30. lördag 8.30 upptäcktes på måndagen från passerande postbussen vid

söndag 6 och 9 em. Falkenströmsberget strax söderom Torsljänden t Strörns socken.

HAMNSTAD Älgen hade av allt att döma brutit ena benet. Saken har polls-
med Nine-Christine Jönsson och Bengt Eklund anmälts och man har gett sig ut fór att söka djuret.

”Slark. frän. realistisk. Tillhördet bästa

som modern Filmkonst skapat”. - M. T. pgüjmjqn,
Bamlörbjuden. 50 år fyller den 25 ds skogsarb. Ante Haglund. llenningskälen.

Familjen Palmql-ist. Hat-snus.

Fr l- .-lltcrantlt-r Palmqvist.
.-lrla. Era och Märta.
Karolina Palmql-:sl
född Sundin. Olla. 7im'.
Kalle lm:-tl råfíranl. Hiltltu:
BW. Emsl 0t'II slñdzl
mar en lit- Fruns.

nüßif munala livet och blev där högt betrodd genom sin gammeldags
305' f)'"°f dc” 17 fßbf- W- llbllmï-'W °Ch P05'-'>WÜ°“$fÖ"°' redbara karaktär. Som auktionslörrältare och poststations-
Slådaf Ålß-Éndßf Pa||T\q\'l$l "a\'$|\â$. Pa||'I1q\'l$| Haysnis har han â\-en gion en annan in$a|_§

är sn man av mins i både rm °=h im =~'w°<l=- lßdd det nllntsnntts tjänst. ramen ltvtltltgt ltnetllgtt t-etltsttntlteten
ß°°l<°b° äsmds han sis ål mdsmifißst Och bis* så Små- tm Pnlntqt-tet t-ttttt ett ttltlng .et-llttnnae lntteete sent ltnn ae-
"l"ß°"\ S°"°m dfmlßh °dl fWm5Wl¿ §°°|W-"15 "I-WNÜN' lade med sin lör ett år sedan avlidna maka. Han var en av de
'WW N' 0"" Û ffåßafl 0"' l°fÜbNk°15 °mf°""l“8- Ü'-'N hill' främsta tillskvndama av llavsnäs misslonshus. Palmqvist hör
drade emellertid icke att jubilarens intresse även sökte sig an- tm de månmggof som bakom ct; kim och lmgj ym-C 55,- ett
dra banor. Under sin krafts dagar deltog han flitigt i det kom- hjäm M gu|¿_
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Födelsedagar
60årfylleri morgon ftulda Lundqvist. föddAhmartochmaka
till hagar-mästare W. Lundqvist. Strömsund. Jubilaren hör till
de stilla och försynta kvinnor. som san skötseln av hemmet

främst och därjämte har hon varit sin make till ett värdefullt
stöd i hans bageriröre .lse

Y. ra aa *V'~%ÉV g ägs I

Lundqvist: hagen' pd Storgatan

Ströms ltusmodersförealng l 7.-'2 l949
har hållit årsmöte i Strömsund. Ordf. fru Anna Levander erin-
rade till en början om föreningens femtonåriga tillvaro och vad

som under denna tid uträttats. Hon erinrade bl a om hur fören-

ingen givit upphov till hemsysterverksamhetcn. vilken nu

övertagits av kommunen. Föreningen hade dessutom utdelat

semesterstipendier. anordnat kurser av olika slag. ordnat med

föredrag. studiecirklar m.m. l den nya styrelsen valdes till
ordf. Anna Levander. till sekr. Signe Lundström och till kassör

Thyra Bredegård. Övriga styrelseledamöter Svea Mårtens-
son. Greta Närsjö. Mäna Olsson. Elvira Runman och Brita
Swanheim.

Bldvädret besvlrlgt
Om tövädret fortsätter kommer det att åsamka skogsägama
oerhörda förluster på grund av omöjligheten att framforsla
den kontrakterade veden och redan nu är situationen inom
Strörnsundsområdet så prekär. att man fnrktar det värsta. för-
klarar disp. Oscar Carlsson i Strömsund. som har hand om
inköpen för Bränslekommissionens räkning. Det är endast un-

gefär 3/5 delar av veden som kunnat köras fram. Cirka l0.000
kbm ligger kvar av Bränslekommissionens ved och samma

torde förhållandet vara för skogsägarföreningen. skogsbo-
lagen och andra. Det är främst vägama över sjöarna och
vintervägama. som tövädret gjort oframkomliga.

Ombesörjandet av vägamas öppethållande tillkomma
säljama. som åtagit sig att se till. an veden kommer fram så an
den kan forslas vidare. De pengar de genom förhyrandet av
traktorer o. dyl. lätt lägga ut. är alltså så långt man nu kan se

bortblåsta. En kraftig köldvåg skulle naturligtvis kunna rätta

till åtskilligt. Om förhållandena vittna följande siffror. som disp.

Carlsson ställt till förfogande och vilka gälla veden till Bränsle-
kommissionen inom Vid Kärrttåssjön ligga

cirka 3.000 kbm. vid Ojam 700. vid Jerilvattnet l.$00. vid
Ohnsjön l.500. Vid Fångsjön i Vågdalen 2.500 och Åspnås
2.500 kbrn. ellersammanlagt 9.700 kbrn.

Som bekant ärdet avsen. an Bränslekommissionen skall
upphöra med sin verksamhet den I juli i år. De kontrakt som
tecknats med kommissionen. gäller visserligen för i år. men
hade kommissionen funnits kvar. kunde man kanske tänkt sig
en överflyttning av överenskommelsen till nästa år avslutar
disp. Carlsson.

12452! platser
Flicka får plats i cafëltök

Dutbergs konditori. Strömsund
Telefon l l7

I4

atuiasörrntmtava. av ttu-'
höll i lördags årsmöte i Havsnß. Till ordf. omvaldes Abraham
Abrahamsson. lärvsand. v. ordf. Salomon Norberg. Havsnäs.

sekr. C. A Ytfelt. Havsnås. kassör .lonas Hägglund. .Iärvsand

samt Olle Palmqvist. Havsnäs. Suppl. Petrus Norberg och Karl
Sundin. Havsnäs. Eller årsmötet var ett talrikt besökt sam-

kväm anordnat med föredrag av lantbr. Anders Olsson. Ovi-
ken.

Strörttruadlaaa
Som bekant har pengar insamlats och samlas fortfarande för
att i en flygel till nya sjukstugan få en flygel. som också skulle
kunna användas vid de konserter. som orkesterföreningen i

framtiden kommer att ge. Denna flygel. en Steinwayflygel. har
nu kommit. vartill både sjukstugan. dess patienter och orkes-

terföreningen är att gratulera.
Från teaterfronten rtteddelas. att Strindbergs ”Påsk” korn-

meratt uppföras i Strömsund inomen nära framtid. Det ärherr
Hadar Dahllöw. vars tidigare arrangerade föreställningar med

”Sonja” blev så populära. som ordnar även denna föreställ-
ning. Strindbergspjäsen kan ju också passa bra i samband

meddet storajubileetsomordnasföratt fira.attdetär l00år
sedan Strindberg föddes. Strömsund kan på så sätt också fä

sig en liten extra påminnelse om den stora skalden.

Storbygge I Strömsund
Ett större bostadshusbygge kommer inom den närmaste tiden

att igångsättas i Strömsund. Det är Nyköpings entreprenad-

aktiebolag som erhållit tillstånd till uppförandet av sextonlä-

genhetersbyggnad i kvarteret Mården 2-3 vid Ångsgatan
mellan Bredgårdsgatan och Lagrnansgatan.

Strömsunds haatverluförenlag 23/2 I949
hade i lördags årsmöte på hotell Gillet. Av den historik ordfö-
randen skräddarrnästare H. .lonsson lämnade över förening-
ens verksamhet ån dess bildande l920. framgick att rned-

lemsantalet hade ökats varje år och särskilt kraig har ök-
ningen varit under de senaste åren. Styrelsen fick följande
sammansättning: H.E. Jonsson. ordf.. plåtslagartnästare Ny-
strörn. v. ordf.. frisör Birger Schröder. kassör. och Gustav Berg-
vall. sekr. Till ny styrelseledamot valdes skräddarmästare .l.R.

Andree. Revisorer". ingenjör lvar Pira och urrnakaremåstare
Helge Engström. Klubbmästare målare Bertil Abramsson.
Ombud vid årsmötet i Östersund: H.E. Jonsson och .l. Ny-
ström. Det beslöts även att årsavgiflen skulle höjas från nuva-
rande IS kr. till 20 kr.



Födelsedagar värdet även av dem. llerr Oscarsson var nämligen lörening-
75 år fyller på söndag speditör Lars J. Wassdahl. Strömsund. ens matenallörvaltare. lluruvida försäknngama över huvud

Och mannen med norra Jämtlands mest välkända och far- taget täcker värdet av det bninna är ännu inte klan. då värdet
hroderligt vänliga nuna är " Still going strong " när han passe- av lagret inte hunnit preciseras. Butiken uppvärmdes av ett

rar 75-årsdagen. Speditionsverksamheten uppehåller v äl parelektnska värmeelement och polisen anserdet v ara möjligt
Jubilaren inte i samma omfattning som tidigare. men sedan 3 år att elden kunnat uppstå genom att något brännbart kommit i

tillbaka sköter han Robert Fresks nederlag i Strömsund. l902 berönng med dessa. lindersökningama om eldens uppkomst
blev han köpman. då han tilsammans med nu fiamlidne Simon fonsätter t dag.
Nilsson övertog Norden & Olssons specen- och diversehan-
del. l9l 5 öppnade han egen afläriüäddede. men lly1tade I92-t
åter till Strömsund. där han nu etablerade sig som speditör. \'id Fßühgpf
-*lllllll ll* dc" dßllß Bällllßl 5' llllllßcll tl §l0I'=I ltltttlv 70 år fyller i morgon snickarrnästaren Nestor Löfström.
lllllßscl l5l'Jllllll1l"-'ll- Ofll 5" llöß llllllß lållludßllllc lllällllllll l (irelsgård. Strömsund. Jubilaren är en man som v äl hela norra
l*)'fl°l<5l'°ll- mc" 5Wll l S°'-ll°lllPlf°l'tl@ll “lm llllll äßllill Jämtland känner till. ty han är inte bara snickare. han är också
ll'l)'Cl°l llfllflß' °° ll -*fl lll' lm" "Wl l T°“'lP°l"ll<-llll'°l"-l°ll- lïlltlff en känd och erkänd allmogespeleman och en historieberättare
aieiis leriri Iiiiiiiitiiliireii tïiniliaffat -sis eii siiiiidiiiiiniit atiiiiiiis me-a iiumoms glimt speiaiiac bakom aiii. Lars-iram af maa i

llllltl alla 'lf mâllllllwf llilll lwllllllll l ll°l'5fll'l8 lllftl- Strömsund men bodde under uppväståren i Klöv-ån. där han i
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.S'pcili'Iñr lars llírsululil

Nattlig brand lade alllrshus l Ström laska
Natten till onsdagen ncdbrann i Ohn i Ström handl. J.l-'.

Oscarssons allärsfastighet iämte inneliggande lager av varor.

Branden upptäcktes av ren tilllällighet vid midnattstid av ett
par vedköiare från Bjömviken medan hela byn låg och sov

och ingenting visste av.

Brandkåren från Strömsund alamierades. men när denna
kom till platsen var byggnaden så gott som helt nedbränd och
det återstod endast att söka rädda kringliggande fastigheter
från att också antändas.

llerr Oscarsson hade börjat sin affårsrorelse lör endast

ensamheten började spela fiol - sitt lörsta instrument hade

han själv tillverkat av en cigarrlåda. Sedan han prövat skogs-

arbetets hårda yrke och Jobbat som mjölnardräng kom han i

sniekerilära och fick anställning som snickare pa Näsvikens

Snickerifabnk. llans liv var dock musiken och snart nog gjorde
han sig känd som skicklig spelman. som allmänt anlitades vid
fester och danser och många voro de lörstapris han erövrade
vid spelrnansstämmor. Även SGL' och godtemplarria har han

ägnat mycket av sin fntid och under årens lopp har han inte
minst lör sitt vänliga. rättframma och öppenhjänliga sätt blivit
en populär och uppskattad man i vida kretsar.

Strömsund ”kvalar” lör Norrländskan 25 2 lt)-lt)
Den näst sista matchen i .lämtlandsenen i ishockey spelas på

söndag mellan Strömsund och \'aplan. Därefter återstår en-

dast den från i söndags uppskjutna mellan \'apIan och l-" -l.

Strömsund ställer givetvis upp som fav onter i söndags-
matchen. Seriesegem är därrned ett faktum. men sen återstår
en del prövningar lör llatalaget. Segrama i Södra v ästerbotien-
serien. Angermanlandsserien och Jämtlandsenen mötas näm-
ligen i en enkelserie lör uppflyttning till div. ll. Södra Norr-
ländska lär f. ö. tre nya lag. Segrama i Non-bottenserien och
Nonsv-enskan flyttas automatiskt upp.

ett par år sedan och allt var sålunda så gott som nytt. I bygg- /FK $|,-5m_;|,m/

naden fanns endast butik iieh lager. vilket allt blev lagiirnas Fr i- Birger .simmsii-di. Karl-Erik Bim. rwvi.-n Fmli-/I.
mi. Dessutom iniiebiann fein gevär tilltiörisa Olins sksttelïir- Erik Fria.-II. um .s'/aa. Rim.-n .v'i/mur. Enl .stim-niiifi.
enins. vilken gör en -svar törliist iiin lörsäkrinseti inte täcker (iom. ßnimnn. .sigi-un/ .v'il.wm. Olli- ßmliamril
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Strömsund
Födde

. Grand Hotell
Kann och Olof Andersson 'Mhz den 5 ma H zum

f. Andersson .
Sekr. Henry hllaaon. Uppsala

StrömsundsBBden282I949. , mwövâmml

Sveask höger under tjugonde seklet
Jämtlands läns högerlörbund

Dötlsf I/3 I949

Bokhällaren Alfred Ring i Strömsund avled den 28 februari.
Han var lödd i Strömsund och vid sin bortgäng 68 är gammal. Fugggggpf

85 är fyller den 7 mars skräddarrnästaren Karl Magntrs Näs-

^|“.,|.|¿',,.|5|.,.|.' ström iAlanäsets kyrkby. Bördig frän Ringvattnet i samma

hu Mm' gßngåæ un¿c|.°N|ß|.m¿¿shp av skogvakmm M¿u_ socken lämnade Näsström redan i tlltga år ßderntttorvart och

fru rstolsoh. Atmaser. som arm omvsldes till omr. rom mo. 8°ß°m8'°'< Slfdflf- _“~°f lm ßf M8" M if' f°“3“f>

Övriga ledamöter blev kassör Petrus Wassdahl. Alanäset. 5' mh" °“'b|°“d° “Ü ' ^""i5°'° Pa" mh" ß"b|'“'
hcmm.m§8¿m¿ Hmm S5¿“|un¿_ |.|m,snh_ |.|j¿|mu. LM; b0§Bll. Htll' lt0Slyll'lCl' llalls Skltkllga Sylt Otll

vmosfg. Aiooasoi. |<.A. asrgloml. Hogoynasposrsmioos- 'ml år det mwltsa Alwß är sylt! ut hållt fkmßs N- Vw
rorosramsmerio|.srssoo.rarvsmo omfmrtstgs Lorvmosrg. "°8==8'-'MM fm' ßfW°f"8' *°_=="“ ff"“_'“°4 8=m'°
H,,,,n¿,_ 5uw|_ fm Bm, 5u,,¿m5m_ ^|m¿,a_ |,,m,mn,¿8,,_ mäster Näsström säväl till kropp som själ. Ännu t dag linner

os tt-srolssoo. siljeasoo och kan uno Persson. Hm-soas. W" '\°"°_'“ ' 'fw W* Wflßßd 'W 'W °°" W- '“*"b°“d
och pressjäm t högsta hugg. och han utför alltjämt fullgott

mmm .M kvalitetsarbete. De gamla makarna ck lör nägra är sedan sin
scott rer

hade i söndags anordnat kyrkkaffe i kommunalsalen lör xrcï' _h°:nh°" :°å|dsV“'°l:$am;:“Ü:nâ_“"öm
fastlagssöndagens högrnässobesökare lör att ekonomiskt sä- "I M Pfñvmng ”mm
kerställa käremas arbete under den närmaste tiden. Trots att

det dåliga vädret gjorde tillströmningen av folk mindre än vän-

tat. blev samkvämet en vällörtjänl framgång lör de unga ar- UNIÜ 7 3 |949
|-gn35fgm_ Ngnobgrmtnigggn bror» gg |5o tmgiog Fru Annie Sundell. maka till maskinisten Kristoffer Sundell.

Strömsund. haravlidit 55 ärgamrnal. Hon har intresserat arbe-

Fuaünr tat i husrnoderslöreningen och Vita bandet.

75 är fyller på fredag fastighetsägaren Andreas Bergman. _ _
Ulriksfors. Herr Bergman är bördig fran Fagerlartd i Häggenås

menliekredanvidöärsälderlämnasitthemlörattredasig GubbhögeIblatlAIaalaeta3-Itl
själv. Han vartill en början skjutspojke pä linjen Hammerdal- Gubbhögen dominerade 3-milen vid Alanäsets SK:s tävlingar

Östersund men gav sig sedan ut i världen lör att pröva lyckan. igår. medan Tullingsäs lade beslag pä segern i de bäda junior-

En tid var han gruvarbetare i Grong och i Gällivare och korn sä lillßcml-
smäningom till Ulriksforstrakten i samband med jämvägs- Rßtllllll
bygger. Nar detta var amiga. rrjsrpro aergmm som-ms mer sensorer. so tm nairger Gustafsson. Gubbhöse 2- I 3-07

nrnt om i trakten att röja och odla upp jord och hamnade sedan 2) Holger Gustafsson. dzo 2. I 3.57 3) Reinhold Olofsson. dzo

vid fabriken i Ulriksfors.därhan var anställd till l938. Fabriks- 2. I 5.39 4) Ivan Andersson. IFK Strömsund 2. l9.35 5) Sven

arbetet omväxlade med skogsarbete. tills herr Bergrnan ck Bäckman. Frösön 2. l9.5I öl Anders Haglund. Gubbhögen

egen fastighet. som am med samma ormvrigs magi ooisos g.22.|s rmils suomsfw- Alwiw 2-22-43

upp till en bra gård. Han är alltjämt pigg och kry. läser sina Aldre juniorer. l5 km. l)Hakan Strand. Tullingsäs l.l0.54
tidningar och löljer intresserat med tiden. Yngre juniorer. l0 km I l Lasse Byström. Gäddede 44.05

2) Ante Sundberg. Alanäset 45.06.

Strömsund harebaaaer l dlv ll-kvalleerlagel?
Flatagrabbarna levererade pä lördagskvällen en prima sensa-

tion i ishockey genom att i en snabb och rivande match slä

Warpen frin Bollnäs. Resultatet 6-3 varkanske något lörsrnick-
rande lör hemmalaget med tanke på spellördelningen. Bland
de400äskädarnavardet säkert intemängasom förematchen
trodde pä hemmaseger. Warpen hade lörcgätts av ryktet att

spela spelet. Detta visade sig också vara sant. Genom sitt
sympatiska uppträdande och justa spel nrnno de i hög grad

publikens bevägenhet. Matchen utgjorde god träning lör de

kommande kvaliceringarna till div. ll och visade att Ström-

Juliana och .-lndrvas Bergman sund inte är utan chanser där.
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Födelsedagar
50 är fyller den 8 ds postdiligensföraren Erik Hemmingsson.
Strömsund. Erik Hemmingsson hör till de genuina
strömsundsboma. som vet att väl representera den bygd han
tillhör. Sedan l927 har han lön postens diligenser. I det stora

Födelsedagar
60 år fyller den l l mars f. faktom Albin Wikström. Strömsund.
Wikström som är född i Lidsjöberg. byggde där själv en liten
gård. där han bodde tills för några år sedan. då han sålde den
och flyttade till Strömsund. Han började i unga år sin skogs-

förtroendet. som allmänheten hyser till postdiligensema. har mannabana och var i mer än 20-talet är anställd vid Ströms
han sin stora del. Men dessutom har han hunnit ägna ätskillig
krafl ät både postmännens allmänna intressen liksom ät det

Trävaru AB. Wikström är en gladlynt person. och mycket
musikintresserad och han stämmer fortfarande gäma upp en

kommunala. Han är sålunda ledamot av munieipalfullmäktige Lapp-Nils-polska på sin fiol.
och kyrkofullmäktige. Hos postmännen är han ordförande i
föreningen Postfolket och likaledes i avd 55 av postmanna-
förbundet. Vid löneförhandlingar är han postmännens utsedda

Strömsunds köplagsfrägalbakläs
Den ekonomiska uppgötelsen underkändes av båda parter.

°l'"b"d- P°ß°ll|58l hål' hf" Hcmmißßw li" 49"! "Wi WÜVS kommunen och municipet. Betänkligheter råder med hänsyn
med. och att han säger sin mening rakt ut. när han tyckerdet

rø__ç|

--n-_í

à

Skådespelarna Ingrid Thulin och Erik Hemmingsson
under inspelning av lmen Bodarna

Dödshll
På Linköpings lasarett avled den l mars Gösta Sunding. Ström-
sund. Han var vid sin bortgång l8 år gammal.

ma- 931949

till köpingsomrädets begränsning. det låga befolkningsantalet.

föreslagna köprngen kommer att uppgå till allenast omknng
2.250 personer. varav 270 bo i Näsviken. Befolkningsunderla-
get är därför enligt länsstyrelsens mening otillräckligt för bil-
dandet av en ny kommun enligt gällande riktlinjer från stats-
maktema. Skol frägoma är praktiskt svärlösta. Folkskole-
irtspektören för omrädet framhåller att köpingsbildningen
skulle rnedföra en betydande nackdel. i det att en naturlig skol-
organisatorisk enhet därigenom skulle sönderbrytas. De eko-
nomiska konsekvensema för Ströms kommun av en köpings-
bildning är kännbara. Kommunalfullmäktige uppskattar netto-
förlusten till l50.000 kronor. Såväl kommunalfullmäktige som
municipalfullmäktige ha motsatt sig förslaget om ett kommu-
nalförbund för handhavande av samrealskolans fastigheter
beh älderdomshemmet ävensom för skötseln av den odelade
kommunens biblioteks- och yrkesskoleverksamhet. Man mäste

därför utgå ifrän att ett sådant förbund icke kommer till stånd.

Pßßlf- if Ulf! l W llllß lllffil- svårigheter med skolfrägorna m. m. Folkmängden inom den

=

Dödsfall
l Hillsand har fru Sara Brita Olsson. änka eller lantbrukaren
Månen Olsson. avlidit. Hon var född l877. Fru Olsson var en
arbetsmänniska som fä. alltid glad och hjälpsam och en god
mor för en stor barnskara.

Ströms kyrkokör ll '3 l949
hade den 9 ds årsmöte varvid i styrelsen omvaldes Gustaf
Bergvall. ordf.. Brita Jonsson. sekr.. Helge Engström. kassör.

Åfbtlâßll Åbfllläm 0Cll EH! Jtlllltlä -Htlllllgfttl. R¿.\.i5°mr¿ Ragnar Agdbag och Lars wa$s¿ah|_ Nølskak

hu” Gnlsßáfd- 5"“"""“"3d°5' lördags 'V k°mm'"'5'“ La” Anders Tåqvist. lze resp. 2:e dirigent: kantor Nordfors och
Lövsund.

Hlllsaadsbassen körde l dlltet för att aadvlka krock
Postbussen frän Hillsand till Strömsund störtade på fredags-
morgonen utför en tvä meter hög slänt ungefär två mil från
Strömsund. utan att märkligt nog vare sig buss eller passage-
rare kom till skada. Olyckan skedde vid en vägkrök strax intill
en bro. En hästskjuts kom plötsligt körande ut över vägen.
och postchauffören hade endast att bromsa för att söka und-
vika kollisionen. Bussen kom därvid i sladdning. körde mot
broräcket. som revs upp. och for sedan mot slänten. där den
äkte ner. Det hela gick så fort. att man knappt märkte något.
förrän bussen låg i diket. lngen kom till skada. och den strax
eflerät passerande andra postbussen på linjen kunde ta hand
om och vidarebefordra passagerarna. Under dagen har man
med hjälp av vägförvaltningens bilar hållit på med att bärga
den förolyckade bussen.

Gustaf Bergvall. Det beslöts bl. a. att kören skall deltaga i
kyrkosängarhögtiden i Härnösand i sommar. l-Ifter förhand-
lingama hölls samkväm med solosäng. uppläsning och kör-
sång m. m.

Ström och I-'mstvlkea ger bidrag till forrrforskrrlngen
Vid Vitterhetsakademiens högtidssarnmankornst i lördap om-
nämnde riksantikvarie Martin Olsson i sin ärstedogörelse att
arkeologiska inventeringar i flera är fóretagits i samband med
de stora norrländska kraflverksbyggena. vilka på många håll
radikalt förändrat landskapets karaktär. Eller sjöstränderna
längs sträken Kvambergsvatrnet och Ströms Vattudal har hir-
tats rester av en tidigare så gott som okänd stenålders-
bosänning. På en del ställen har även boplatser med verkliga
kulturlager hittats. som kan fä stor betydelse när det gäller att
klarlägga Norrlands ännu dunkla bebyggelsehistona.
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I I All .I nat I

"llñjuunu " pd .lmlréi-gdrilcn i Öjum N36
Ti- Oluf .lmlri"i'. null I Iiilili-n huslrun Bnla. :vilan rönerrir: .-lnrli-rs och Bim: Bmrs huslru Gunilla håller i :Ii-ms smi

.-lssur: I I _' dr. pd hä.sIrji'ggi'n.

Födelsedagar Manskören Ströntkarlen 2! 3 I949

85 år fyller den lö mars lantbrukaren. Olof.-\ndree. Öjani. på höll På löftïltlgl åßmöl i Strömsund- Till Ordf- Omvätld- Ål-
den gard som nu ös enagits av sönema .-\nders och Bror. (iar- ben Edin. Oskar Wallin. v. ordf.. Bengt Westin. sekr.. Bror

den som gatt i ars fran fartill son sedan l833 är mycket väl- Jonsson. s~. sekr.. Alex Bergvall. kassör. Anker Nielsen.

skött och sacken belägen. .-\iidree har hus udsakligen ägnat klubbmäst.. Olle Magnusson. fanbärare. Per Johansson. lze

sig at skötseln as garden. I början as l900-talet sar han vid dirigent. GustafBergvall. 2:e dirigent. och Pelle Persson. ton-

sidan av det dagliga särs et pa hemmanet anställd som post- fiskal. Revisorer". Algot Eliasson och l-'ridolf Forsberg. .-\tt re-

bud inellan llenningskälen och Ojam. presentera kören vid förbundets sammanträde valdes Per Jo-

50 år fyller i morgon lantbr. Nils lilank. Lös berga. Förutom halm*-tm Od! Ålbe lídtlt. Kören kommer att delta i sángarfev-len

dnftig jordbrukare är herr Blank intresserad hästupplödare I -\|=t|mö under tnltlmiattdeititti månad.

och tras espert.

l~ledens'lnd-Erlkssonbelönaa

'\'“"""'“ f““Ü"°"ß"“'"3 Den lörsta utdelningen ur Fredrik Ströms minnesfond med
konstituerades s id sammanträde pá söndagen. Interim- 3¿,_0m kmm, har ,;,nk|m mena" mo Iaf'-auam ¿5nh|;m¿ En*
styrelsens lörslag till stadgar godkandes. Den nybildade lör- Blomberg och Gusm. "c¿cm_¿nd_E|.¿k$§on_

eningens ändamål är att befrämja .\'äss ikens fastighetsägares

gemensamma angelägenheter. Styrelsens första arbetsuppgift saw”Mugin*ut bnm,

hf" 3" Snuska \5gm'M"a"d°ma sam' nu umcßöh mm* hade pá lördagen anordnat en uppskattad sárbasar pa
saitningarria förordnande as- satien- och as Ioppslörhállande- hmm åmsgàrdcn I S"öm_\_und_ Dm bjöds på “ng mh nmslk

na "mm Mmmm “mr-ade jämtmál och mycket annat förutom de gängse basar-
anordningama. Tillslutningen frän allmänhetens sida s ar sä

Slfömwoff Sffömmd stor. att den annars sa rymliga hems ämsgàrden knappast

mflßüälil 33 mtlf Kl- 20¿00 kunde rymma alla. Loitornas arrangemang var som vanligt lör-

V-\RÜ5m-'SÉT “T-\ Vi-\$TÉf\' nämliga och alla var nöjda och glada med det som bjöds. Basa-

RÜ )' i ts à akter as ren lämnade ett gott netto till hemvämskátett.
Dardanell 8; Co.

Regi: llelge Sahlin. sgfßmsm-jd
Kapellmåslalrï SUV! Slfllld. \-M |m| år mer

“°d'°"|“'"d°3 Föreståndare är numera
"ll'l'_\' Bflllfßlß. |.|.|.n. sofükn

Dardanells vackra flickor |_¿w_.,._ Kcmßka

'5 t'='“*'"°f* -*=ï"-*'*='P- ret. os-iefsumi izosv.

lll



I-'latabor llrar Stockholmss år llan uppmanade alla att s ar och en pa snt hall lïarsöka hnta så

Ströms gtlle I Stockholm hade gaddat thop stg ull en saàrträlïpa manga gamla llatahor som möjlrgt och dm dessa ull gtllet. l-'ör
S.\llll-'ts klubblokal t torsdags ksäll. Det bles en I allo lyckad att ge gtllet en fastare orgamsauon beslots enhälltgt att bland
ullstâllmng. motesdellagama utse en styrelse. l)enna fuck lïvlgande sam-

lnittaustagaren ull dessa träffar. tngenjör (iunnar Jons- mansättntng: (iunnar Jonsson. sammankallande. llelge
son-(iranemo. som fö. passade pá au lörlosa sag 1 samband L'ls hrldt. (iustas llarthelson. Jonas Näsström. Bengt Torstens-

med denna fest. hälsade alla ullslñdeskomna htänltgt säkomna. son. ('urt Fjällgren. lltrger Strömstedt och lšann l.undgren.

Slnïms gillt' I Slm'Uml:n IW '. .\'r-dn' rullen Ir t _' Strl Lunsmt. 4 Irma Saml.sIn7n|. 5 l:len_gl límlclrsuur
' (iunnur (irrirrentu. -\' llrgu-ßrlll _-lmlvrs mn. 9 Kurt I~'/állgrrn .llvllmrrmlcn .l ßlrgll Kring. -l Ilclgr' .lm/ers sun-l lrlull.

N (íuslul ßurlhclsum. III Enar I.'Im'.ssnn. I I Ru! Elm wm. l.” Olle l.ursmn Bulls- nulrn I Sven I-'/rillgn-n.
_” (iónm ()ltlrnh|ug_ J Kur: Iiørsn-:|ssmr_ 6 (ium-ur Slrónnlerll. ' ßugvr .\'Irón|sIn/I. -\' Buy,-:I l.ussnmn

Furu Ruuul Kring

I-'ödelsedagar 30 3 19-W

80 ar fyller den 3l ds fru .\largareta Olofsson. maka ull f
landsungsmannen Olof Olofsson. Strömsund. Fru Olofsson
har han ett ston och gästfnn hem au sta och ställa tor pa det
mest hedersamma sätt. och arbetets äm har allttd satts | hög-
sätet. llon har äs en sant s erksam bl. a. mom \'rta Bandet. sars ü,,i, f
sekreterare hon sant och länge ullhön dess styrelse. De 80

aren ull trots är fm Olofsson alltjämt r arbete. och udngt pa

morgonen fmner man henne hos djuren t ladugården

llist blev olïer lör sirlsen l Ström Y

När lanthr. Ssen Nlartensson. .\'âset. Strömsund pa onsda- lastbilen bärgad
gen med ett hölass skulle passera Strömssundet. brast tsen Den lastbtl. ullhömnde link Sjognen | Strömsund med hjälp-
under ektpaget med palïtljd att hästen drunknade. Själs hann löraren ()|le .-'sndersson tl)amander|. som förra usdagen åkte
han | ststa stund kasta stg as lasset. llästen sar lïwrsäkrad. genom rsen pà l-”ángsjön har t dagama bärgats efter atskrlltgt
dock Inte ull fulla s ärdct. l-"r. o. m. t dag är all htltrak lïvrbjuden bess är. Dykare anlnades. som grck ner ett par ganger och kopp-
öser sundet där :sen under senaste seckan as sesart lïmäm- lade kätungar. sarefler man med stuhbrstare lyckades dra ht-
nts. Ttlls s tdare har man dock tcke ansett stg böra lïirbguda len eller botten ctrka IS m. s rd stdan om saken där barkrafltg rs

lättare hästskjutsar och gangtraftk. fanns och där lsftnmgen skedde lltlen lag på cta 9 rn djup.
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Strömsunds kretsloges skldntästerskap tv 4 I949 Födelsedagar 9 4 I949

Eller väderlekslörhållandena var vädret gott. banan var 3 km 60 år fyller på måndagen folkskolläraren Edvin Sjölund.

och åktes tre gånger av seniorer och juniorer samt två gånger Ulriksfors. Sjölund är lödd i Harrnånger. och eller examen vid

av damer och ungdomsklassare. Poängpriser erövrades av seminariet i Umeå tjänstgjorde han ett år i Bollnäs och har

logen Nordanvind i Tâxan. Under samkvämet talade kommi- sedan l9l7 varit verksam i Ulriksfors. Hans stora hobby är

nister Lars Lövsund. Strömsund över ämnet ”En sund själ i en sången. Alltsedan manskören Strömkarlen bildades år l92S är

sund kropp”. Vidare lörekorn film. han en av körens energiska och pålitliga medlemmar. För sitt

Resultat: oegennyttiga engagemang lör manskörsången lick han vid

Seniorer9km: l)GöstaNord.Strömsund46.23 2)BötjeSand- sornmarens40-årsjubileumrnedlärntlandslänssångarlörbund

ström.d:o l.06.24. mottaga länslörbundets lörtjänstmedalj.

Juniorer9 km: l lJohn Wikström. Täxan44.52 2) Helge Jöns-

son. d:o 50.58 3) Yngve Näslund. Strörnsund l.0l .$9. |

Ungdomsklassö km: l lLarsWikström.Täxan 3l.25 2)Henry
Larsson d:o 34.58 3) Sigvard Karlström. Strömsund.

Damerökmz lllngrid Ronne.Strömatnd48.09 2lSonjaLund-
ström. dzo 48.48 3) Margareta Ronne. d:o 49.50.

Amvuemedtnt
ldrottslöreningen Kamratema i Strömsund hade i tisdag ett

talrikt besökt årsmöte på realskolan. där det utöver de vanliga

årsmöteslörhandlingarna fattades beslut i en del viktiga frå-

gor. Det uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheterna
att tillsätta en ungdomsledare eller på något annat sätt intres- _ .

I mf 'd Å vi M “Il Ho' lírd har lrånr? Del undrar hl. a. Iåmrna Hedvig Enlmon.
seraung ' rotten. ven g gan ' mparken _ _ . ._
diska' I in I I och du I M gymkcn 'ösa Harald Larsson lr hyrt). NrIis”O;.srnn samt Edvin Sjolrmd

den. 'rm styrelse omvsraes orm Hansson. ofvrramre. sven- “"8” ' ög"'
Erik Rosenberg. sekreterare. Karl-Erik Oskarsson. kassör. Alf
Reinhammar. vice ordförande. Harald Baudin. vice sekreterare

oetv roms orrmref. nu ktuubmssare valdes Holger Luna- WN
steam oerv saw ss|me.11u rovuotrssetmosen values Torsten ^_'“'“* *°°'*°'“ im' '“"°"°""'°- '“""“"“"°“ ""? "°"°'
Fridell. ofdramvoe. Adolf stsntey. Rane Nyberg. one afeoe- '-"“"'°'8- $'°'“**““°“- W" '85“- "W4"' ' ' °P“'-
gård och Sven Hansson.

I friidrottssektionen invaldes Alf Reinhammar. ordlö-
rande. Karl-Erik Oskarsson. Sven-Erik Rosenberg. Bengt Huvudstaden l norralämtlaad
Vestin. Alvar Hillden och Nisse Vågberg. Strömsund ligger i en vacker och naturskön trakt och är. kan

Till ishockeysektion utsågs Robert Nilsson. ordförande. man säga. ”huvudstaden” i norra Jämtland. Och lör turister

Rune Gunnervall. Erik Fridell. Jöns Erik Jönsson. I-Irik Skog- ligger väl samhället som en riktig utgångspunkt lör de mest

man och Hans Söderholm. angenäma turistlärder eller Ströms Vattudal. som är det ge-

Till orienteringssektionen valdes Holger Lundström. mensamma namnet på en rad långsrnala sjöar. åtskilda av strida

ordförande. H. Nordenberg och Pelle Forsmark. forsar. som bildar Faxälven i dess övre lopp. Från gränsen mot

Nöjeskommitte blev Bengt Backström. ordförande. Rune Norge sträcker sig Vattudalen med en längd av något över l60

Gunnervall. Tore Jönsson . Göran Hansson. Karl-Erik Oskars- km genom det nordligaste Jämtland ned mot Ångermanlands

son och Isak Mattsson. gräns.Vattudalen utgör till följd av sin stora nalurskönhet en

Till uppbördsmän valdes Tore Jönsson och Olle turistled av rang; särskilt ärdalens övre del med rätta berömd

Magnusson. lör sina vackra ljällscenerier. och från åtskilliga platser uteller

leden kan många lönande sidoutllyktet' och ljällvandringar
företas. bl.a. till ett av Sveriges lömämsta vattenfall. det be-

Påsk-Pretnllrl Strömsund rörnda Hällingsåfaller. Den som färdas landsvägen från Ström-

Riksteatem gav i fredags kväll Strindbergs skådespel "Påsk"i sund till Gäddede lär se Fågelbergets karakteristiska siluetr

GT-lokalen i Strömsund. Ensemblen. som spelade inlör full- dyka upp i fonden. och där bortom skyntta norska ljäll. Med

satt lokal. bestod av goda krafter. och samtliga medverkande Strömsund som utgångspunkt. som har Sveriges största

genomlörde sina roller pa ett skickligt och övertygande sätt. postdiligensnät. kan lärder göras faktiskt genom hela detta

Marie Louise Martins. som spelade Eleonora. bar upp rollen vackra landskap som har den rätta norrländska typen.

på ett mycket skickligt sätt. Hon lörmådde ge sin skapelse det Sedan långa tider tillbaka har Strömsund utgjort medel-

sagoskimmer och känsla av högre väsen. som fordras lör rol- punkt lör hela norra Jämtland. På den s.k. gamla goda tiden då

len. Folke Hamrin spelade även mycket övertygande. och det marknaden var en vanlig företeelse. blev- det Strömsund som

var han som egentligen bar upp spelet. Även Signe Wirlï. utgjorde centrum. Här samlades '°torgkärringar” och ”gubbar”

Clary Stenhammar. Erland Colliander och RolfBergström lör- i en salig röra. och det berättas an trängseln var oerhörd under-

tjänar att omnämnas. marknadsdagama.
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Folk från byarna runtomkring gjorde sig en tur till sam- bruksnämnden. Arrendatom på Lungvik heter Bemt Sunde-

hället. dels lör att göra diverse uppköp och dels lör att lä man. och han arrenderar gården i andra hand. Det har han

träffas och ha lite festligt. Marknadsdagama var stimulerande giort i några år och under denna tid satt gårdens jord i ett

inslag i vardagens grå. men detta hade också sina avigsidor. mycket gott skick. och överallt i bygden är han känd som en

Taskspelare i olika valörer hade ett uttnärkt tilllälle att skaka duktig jordbrukare. Lantbruksnämndens direktör Vilhelm
pengar ur folk. l den glada feststärnningen var det en län sak Wessen vill av principiella skäl inte. att en liten bys största

lör desa hettar att plocka lättsinnigt folk på nästari hur mycket jordbruk lägges ned och lörvandlas till betesmark.

pengar som helst. Det berättas att det var en person. som Lugnvik ärmin fadernegård. och den vill jag bnika. sä-

under lörra krigsäten hade en häst med sig som han skulle gerherrSurideman. Deisarmin farfansomsåldedentill Kram-
sälja. men köpeskillingen blev lika med noll. Han sålde nämli- forsbolaget. och därmed grundlade bolagets skogsegendo-
gen hästen mot betalning med revers. Han blev mycket glad mari Alanästrakten. Jag finner det därför otacksamt. att bola-
genast. lör han ck inte mindre är 5.000 kr lör hästen. Men get nu räknar med att kunna vräka mig dänfran. Jag lötsiar
glädjen varade inte längre än tills han visade reversen lör sina inte. varlör man släppt altcmativet att göra ett gemensamhets-

kamrater. som genast märkte. att dagen lör inlösning av bete av Hästblåsslårtem och i stället göra Lungvik till betes-

reversen skulle ske den 30 februari. Marknadstiden är nu lör rmk.
länge sedan en saga blott. Men det finns fortfarande en del av Jag kommer att lä lov an sälja mina djur. ty de åtgärder

de äldre. som med vemod och längtan i rösten berättar om som skogsvårdssryrelsen löreslagit. kan jag inte acceptera.

dessa marknadsdagar. Flera gånger har jag lön på tal att lä köpa Lungvik. men

Ströms befolkning lever i huvudsak på skogsskötsel. vi harinte kommit överens. Jag tycker. att det är skandal. attde
Även något jordbniksskötsel lörekommer. Visserligen finns präktiga byggnaderna skall stå och förfalla. Mangårds-
det en och annan industri. men dessa är lör lä. På vintrama är byggnaden. som min farfar byggde. står nu utan iakiegel - det

man mestadels i skogen och brottas med knotiga tallar och har lagts på en skog\akiarbostad - lönstren står utan rutor.
granar. och på vårama tar llottningsarbetet vid. I Ulriksfors och vattenledningama fryser sönder. Om jag fick köpa går-

har det visserligen vuxit upp en kärkotnmen industri på se- den. skulle jag rusta upp alla hus och upparbera jorden.
naste tiden. och det är bara att hoppas. att den industri som Lungviksaltemativet innebär inga ekonomiska lördelar
där är skall fortsätta att växa ut. l självaste Strömsund är det lör Kramforsbolaget. men vi haransctt. att det ärenda möjlig-
huvudsakligen hantverk. På Näsviken finns det ett sågverk. heten att lä ordning på betesfrågan här uppe. säger jägmäs-
De unga. som växer upp här i samhället. har sorligt nog inte tare Lars Burholm. Strömsund. Fastighetens lörsäljning till
annat att välja på än det arbete som bjuds ute i skogama eller Siindeman harockså varit på tal. men uppfatiningama om pri-
också söka sig arbete på annan ort. Det behövs llera indu- set harvarit allt lörolika.
sirier. och denna fråga bör ventileras i god tid.

l.l59 skyttar tävlade l Fältskpttets Dag
$'°fl*"'“Il'ß''°' *N '°4° Fsiisityuoo oo; iioiis pa ooooooogoo iof imijo gången pa

l ^"“'~'~ P'*'!°"" K""'f°“l'9"8°' °" “Sv "°4J°'“'>'“|=°! P* sammanlagt nio pioisofi lamt ooii liksom tio ratio iorogsootio
W” “°'="1°'4b“'*- |-“8'“"'=- °°" ß“"“<"° 4"' ÖPP“°J°f° gaogomo on sim;-s. Farsta sms sirrm i.o-is aitotio i ijoi im
dm Ü" b“°““"*' Da 5'°" k°'“P"°°“d bmw* 5°"' 5"" ku' l.057. men i går blev ökningen ännu större. och rekordsilïran
ms” ' °" h'"dVi"d“'"5° °°h di'N*P"“°'P'°"3- '“°"'|'5h° lyder på l.l63. Ökningen utgör l0-t. och största delen i detta
*°°i"= °°" °'*°"°'“i*'“ i'“'°“°" W" lmißl- im sifomsooasmisoo. som oitooo min so i ijoi iiii rss t of.

l dessa trakter är skogsvårdande åtgärder planerade lör
omkring 65.000 kr. bl.a. det lörestående arbetet med löryng-
ring av skogen. Enligt den nya skogsvårdslagen måste lör-
yngringsytor liedas mot betaride kreatur. men här uppe har
mamsompåsåmangaandraplatseri läneudjutenpåskogen.
För att arbetet med löryngringen skall kunna börja här. måste

rnana|ltsåordnamedbetenårkreaturen.eltersotnmarinumer
anser. an inhägnad av löryngringsytor är en ineektiv och ett
felaktigt tillvägagångssätt.

Då återstår enligt Krarnfoisbolagei. beteslöreningen och
skogsvårdsstyrelsen endast ett annat alternativ. vilket inne-
bär att byns största jordbruk. som tillhör bolaget. lörvaridlas
till betesmark. Gårdenhar8.7liaröppenjotd.ochtHrskullede
nio medlemmama i beteslöreningen få ha sina kreatur. beräk-
nat till 20 betesenheter. Förslaget innebäri korthet. an Kram-
fgßbolggçt gkullg gvgn ß|-j0|1'|||i||ï{||g|1dg| gv bgtçggmo Fn tt Ragnar Jtrnsstrn. Hflgt' filttsrlni/. Bertil Rnst'nfR'r2.

rådet med inhägnad och gödsling. medan Alanis beige- Gösta Palniqi-i'.sr. Pi-Ile lfänht-rg samt Lars Lindberg.

lörening lörbinder sig an rationellt förvalta betesanläggningen
ooiiooaiszoxrpofiooomoonoiiovginoosomiormoiooios- NM' °i“'°4°
“Wim M bohggß skog süw. “ck *um “gm l Södra Ohnhar fru Knstina Fetsson. maka till lantbr. Anders

Ur (k m Mmm' Panem” synpunkt skum .|||s¿ .¿_ Persson. avlidit. Hon hörde till dem som lätt smaka på arbetet

Enn vara 'Öst lm beulcnh' men nu mms yneigam Wi som l flkl mål! 0Cl'| llllltl l dt $l$ll åll llldt llll S\'ål1 all Slllil sig

inte har samma uppfattning. artendatorn på Lugnvik och lant- M" *Y“'°"° $°"" h°“ '“d° '"°d- "°" V" född N56'
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Lokalkotnntltte I Ströiiisaad
Ströms” “rg Till lokalkommitte i Strörnsund för den riksomfattande kam-
Nshnon H .,, panjen rriot rattfylleri ”Ingen sprit vid ratten” har valts Hadar
“akt-d.;'° Dahlw. ordf.. Sixten Fjållgten. sekr.. Gösta Moström. Karl Lars-

' rn son. Börje Sandström. Bror Sandmark. Harry Nordqvist och
K°*'Y'“*.'“_'°. .°“'"¿' Hmm omm. matiga min srfamsum.

Musik. Eilers
Û Û Û

Annandagen kl. 2 I s.g.' suñmmnd

B"'°"*°""' Prunisfsasgki 1 som
Alla damer halv entre första kvarten. ' ' '

Musik- Wessens Lau” 830 em'
' Söridag 6 och 9 em.

William Shakespeares

HAMLET
Med Laurence Olivier m.fl.

SW* S"'5m5""d Ett engelskt storverk DN

Lörd. 8.30. Sönd. 6 och 9 Cm

Strömsundsstjâman
Eva Stiberg

Födelsedagar 28/4 I949
60 år fyller den I maj lågenhetsågaren Axel Hansson. Alani-
set. Hansson år född i Havsnös. Som yngling kom han till

Strömsund och Ulrlksforsflråönya llgealieter 22/4 I949 Alanöset. där han sedan dess varit bosatt. Hansson är kand
En stiftelse med första uppgift att bygga ett l6-ligenlieters- för att vara en duktig skogs- och flottningsarbetare. Ett le-
hus i Strömsund och ett I4-ligenhetershus i Ulriksfors samt vande intresse har Hansson haft för körsång. l tjugo år har

beslut att ligga en vattenledning mellan Strömsund och hantillliört Alanås kyrkokör. och fortfarandcårhankören tro-
Ulriksfors. som en första etapp i utbyggandet av kommunens gen. I arbetarrörelsen har Hansson varit mycket intresserad.
vattenledningsnât. var huwdsumman av Ströms kommunal- Han har i den sett den rörelse. som skulle hjälpa skogsbyg-
fullmäktiges sammanträde på söndagen. Därutöver besluta- demas folk till bättre levnadsförhållanden.

des även

att fullmäktige med 3.000 kr skulle förskottera fastiglietsågar-
M M Näsviken ßr an ß dem “mmfp um¿¿_ \alborgstiilssoflraiidet l Strömsund 29/4 N49

rm suamm tm» static Mimouemtigoetr iwnmsm '<°'“'"°' '" 58' '“'“ °“°' b°P'°*'°' '°°°P'- 5"“""8 *W P*
u ¿ Stortorget kl l9 30 dirbödemanskörocliblandadkörsjunger.

'S - . ' ' ' . _ .ut Visa .omm skum ß ßßmjß “ml slmscn Talet till kommer i åran hållas av socialvårdsassistenten

att kommunens tjänsteman t.v. kunde anlita droskbilar lör sina f'°k°“ K'-|”_w°$"_"_b°'3' T"d'f'°“°"' ”ml” “kg d° “mh
mm, i $¿¿|| ß, au köp, ny men b¿|_ i Jonsgård. dit familjen Holm bjuder samman. l samband med

det sedvanliga skjutandet rrieddelar polisen. att sådant inom
samhållsgrinsema inte ir tillåtet i år.

Födelscdapr
85 år fyller på måndag ñnkcfru Valborg Hoff. född Mattsson.
Kårrnåset. Honâr|öddiOlinochinkasedan l922efterKarI
Julius .lönsson-Hoff från Norge. Hon ir trots sin höga ålder
frisk och kry. Hon har haft l l bam. av vilka sju år i livet.

Fu*d'Ü" Sorialassistrnr
60 år fyller pa torsdag inspektor Esaias Andersson. Ström- Ka,-,,, W,_,,,,j,,,¿
Sund. Åttdetssott lt' bñtütß itt Hlrttöslttd och kom Vt! Sttttdi- jume, mh., ,,-u ,.¿,.¿,,

valls handelsinstitut och Bispgårdens skogsskola först till
Strömsnås AB med placeringaråren l9l6-l935 i bl.a. Vilhel-
mina och Fjållsjö. Sistnåmnda år flyttade han till Strömsund i
Holmens bruks tjänst.

S:t Gcorgsltögtld l Alanis
Alanasets pojk- och flickscouter högtidlighöll S:t Georgsdagen Vlgde
med en sammankomst i kyrkan. varvid tal hölls av kårcliefen I Ströms kyrka vigdes på påskdagen anliggriingsarbetaren
kyrkoherde Gösta Sundström och scoutupptagning till tred- Sixten Johansson och sjuksköterskan Runa Göransson. bada

jcklasscouter förrñttades. från Lövberga. Officiant var kyrkoherde Gunnar Berg.
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na fullbordar konstverket. Motivet är ett stiliserat landskap
Slrñtlßttlld frän Vattudalen. Mot denna fond har konstnären placerat en

G. T. Salongen stämningsfull målning. som symboliserar Kristus uppstän-
l :a Majmöte och festligheter. kl l8 delse. För att dekorationen skall bli som konstnären har tänkt.

Talare: Chefredaktör Sven Strömblad. Östersund belyses den pä ett speciellt sätt med elektriskt ljus. Även här

Program: Musik av Reinholds har han lyckats. lden till dekorationen är doktor Clas Hällens.

Cabare med medv. av b|.a. och god förespråkare för insamlingen av medel till dekorationen

l2-åriga Sonja Lindgren. Södra Öhn har varit sjukstugans syssloman Erik Backström. De som hit-
och tills harbidragit med medelärStrörtsochGå.vsjös Kyrkobröder

I4-ärige Roland Lundin. Strömsund samt Ströms Kvinnliga Kyrkoförbund.
Servering

ll-'KStrömsandslogHottag2-0 25 l949
Söndagens match pä Tingvalla mellan Strömsund och Hoting
slutade med hemmaseger med 2-0. halvtid l-0. Matchen för-
des i första halvlek till största delen pä gästemas planhalva.
men utdelningen blev rätt dälig för hemmalaget.

Bilägare!
Connys bilsvamp är den svamp som var och en bör ha för att

tvätta bilen. Den kopplas till ' respektive 5 8 vattenslang och
är tillverkad av grovporig cellulosasvamp. Den skonar lacke-
ringen genom sin mjuka yta och bevarar dess urspningliga
glans. Bekväm att använda. Instruktion medföljer. Säljes en-

dast av oss och portofritt om rekvisioncn göres genom inbe-
talning av kr. 9:35 till vart postgirokonto 7 l5 35.

Finna ('. Th. líricsson. tndustriprodukter. Ulriksfors.

Vlgde
l Ströms kyrka vigdes i söndags rörmontör Ragnar Edin och

. fröken Signhild Pettersson. bäda frän Strömsund. Vigseln för-
R"'“""' L""“"" fattades tt- itetttttttttistet Lars Lavstttttt.

Yngling ekeantäaadlörfyllerl och bllläa 3014 I949 ggfgmgggbgggjnbb
Å" l PCYSOII Smlkl $Pfl| hl! b0\'i$8S Pi mån!! Sill- D01 flk har haft årsmöte. Till styrelse valdes Ame Roos. ordförande.
ml DGVÜS ßl' Vid llllgßl l Sll'ÜIIlSlll\d l El! ßllllldt bC\'lS Gustav Lu|\dh0|m, çckrctcfgtm Bengt Lundholm, kassör och
var bl.a. att den ätaladc försökt hänga upp sin rock pä väggen Birger Schröder. ekonomichef. Samtliga är från Strömsund. Vi-
Ü 00 dlllßlkll- Öl' 50800 klïdhißßfß flßlß- D00 ållldß- 00 dare diskuterades tävlingama som kommer att äga mm pä mid-
l9-ärig yngling frän Havsnäs. dömdes till l månad Och I5 dl- sommardagen. Det framkom bl.a. att tre förare bland den
gars fängelse. Ynglingen erkände till att börja med att han i svenska eliten komm; au de||a_

mars framfört en personbil och även kön i diket. men han ville
inte riktigt hälla med om att dikeskömingen berodde pä att han 5m¿_.,1|

=t_n=k_=I sprit- Hqnfflfänds dwk- att han vid en dwstillstill- vid ttytetsetttate med int stttstttstttttt ttttt bestämts tttt tttttyte

"ms ' ^|I“i$ b"_*" blds P* Wtmß- V*-'N S°m bidit lt°- titt site med tttttsittt omg t retbett. Nerttttsttttett t-ut .te stram-
"°"' km* M" ""° "PP3°- sunds Kamraterna i juli. och returtttatchen t Strömsund väntas

bli senare i samma manad eller i augusti.

Grönstedt - revyn
”Alla ska va glada” Statsbldrag förelkraft l Ström 7 5 l9-t9

med Birgit Bruno och Erling Grönstedts orkester Elektrifieringsberedningen har av kmt fält tillstånd att bevilja
i ett strålande värprogram statsbidrag till AB Per Holms elverk. Strömsund. föratt elektri-

UDDDJ fiera jordbruksfastigheten Fiskamäset i Ströms socken. Stats-

Strömaind l maj kl. 20.l5 bidrag har sökts med l.200 kronor.

Sällsynt konst l ajaltstagaa Strömsaadavlrtat pd Svartvlken
Ströms nya sjukstuga har fätt ett ytterligare tillskott till sin I den första seriematchen i varomgängen. som gick pä Svan-
vackra konstsamling. Det är bisättningsrttmmet som har blivit vikens idrottsplats. förlorade Hammerdal inot Strömsund med
ihägkommet med en enastående vacker dekoration. Rummet. l-3. Vädret var mycket ogynnsamt dä det bläste rätt kraftigt.
som är beläget i källarväningen. har en fondvägg som har en och under andra halvleken snöade det ganska friskt. men trots
yta av 2.5 ut 2.5 m. och det ärpä den som Ame Boman idagar- det däliga vädret hade en rätt talrik publik infunnit sig.

23



lläverbadefasttiat lett ßngdamm l0/5 IQ49 Skolfest l Bredltäleti
lSporrsjön har man i natt lätt en sällsynt gäst i fångdammen. I söndags var en skolfest ordnad i Bredkälen till förmån lör
nämligen en bäver. Man har idag på morgonen fått upp den på skolbamens planerade skolresa till Stockholm i sommar. Un-
land och enligt LT:s sagesman är den sannolikt skadad. lör dcrledning av lärartnnan fni Sigrid Nordlund medverkade bar-

den verkar stel i bakknoppen. Veterinär Malmqvist och lands- nen själva med programmet som var underhållande och upp-
ftskal Hallberg från Strömsund haråkt nertill Sporrsjön löratt skattades livligt av publiken. Vidare lörekom kalïesenering
undersöka om bävem är skadad så att den måste avlivas. samt auktion på skânkta varor. Hela nettobehållningen upp-

gick till 500 kronor vilket beräknas täcka kostnadema lör re-

san.

Strömsunds Soc.dem. arb-kommun
håller möte i G. T.-lokalen

söndag den 29 maj kl. 20. Styrelsen

Vatttrdalen snart lsfrl
På måndag skall bogserbåtama i Strömsund bege sig upp ge-
nom Ströms Vattudal. Omkring Strömsund har det varit isfritt
en längre tid. men uppöver ligger isen fortfarande kvar. Den
verkar färdig för rena upplösningen. Den har en svartblå lärg-
ton och här och var har det även blivit stora hål. Det lär nog
endast behövas lite vind nu lör att böljoma skall bli fria. Den
svåraste biten att forcera sträcker sig från Strömsundshållet
och upp till trakten av Klövsand. l-lar man bara kommit så

P" '"“"“"' S/WW" "ml "" h““"' långt så är det inga svårare hinder uppöver. Det har sedan

någon tid varit liv och rörelse vid kajen där man har hållit på

"""""""' med ' -uum rar rerrrrmrerre trrrgeerr oerr
90 år fyller på torsdag änkefru Karin Jonsson. lödd Nilsdotter. ß u$mm::å,.-\da Ü" Hanvik är har -|

rsta ten i g gått en. ty \ari
B'°'"“"°"' "°" 5'W' °"°' "°'“'“"'“ß"'° °“° '°"“°" °°" rerrrrr eearrrr err rid. ram arer nr rier irrrirr r vrrrrrrarrierr rearrrr

"" f°“"" '2 '”"“' rierr 26 aprii. men rs var der ju reirrrrrtririag irirrerrrrrrg rreirea i:nlla lxnglma æ|m?H??d ' ljol. I mitten eller slutet av maj ärdet vanligßt att det blir isfritt.

as ar ryiier pa tararrg oieroierrrerr. ojrrrrr. T'" *".'°“ "°".“'“8“' "“" °“"5' M *.°'.“ “"'f'V*“ ” 'd 'a'f""
gan till llottningschefen L. ll. Martini. Stromsund. anmälts n“m.mm““mükü“ |.8(I).(Xl) klamparoclldct blitt ntltdålalothlikml till kttbikfol

Err rrrai ar- errrr prrrrerpreii treryrieise rar eiregerrirersrirrtrrerr rr- °ml=fißs fm _\i'i°°f- D irl" "lv M in twist- 'M 03' år

gjordes r-art rirrger i srrrsrrrerrrrrt r rrrrrrtrrg. ner triev rrrrteg a rier *il dr; s°<l= www» som ßrktam den saken- Mm det bltriv
m¿| som ßmkom vid ßngkna “ns man* ,|m¿c,W,¿ ändå inte flottning i år på allt virke som harawerkats. ty Gran-
Ü" Mm skoggrbcmm 5, ßfjof uwsßnjmt 5 sambam ingeverken har ju lagt upp en del av sitt tinder_vintem
md nu en ubc mk” avbrytas N grund av au sugs, och av-\er_kadepålatidochdettakorttmer_juintemedtår.Vidarevet

flottningsirispektören synt ut ett stall och en skogskoja. Ar- lm" "lß 'M4 “WWW 0"' VW* $_°m mm |W°VlfÜf
irersgivererr riamrtes en r rirrrrresrarra tar rarirrrrra rrrtrerrriri GW=_4°- °m M' fi' tf' 42' ' if °"°f "“°- Hi' if 4" Stö-

utbetala l.050 kronor och dessutom betala rättcgårigs kostna- "°3'°""3°“ ”W spa" '"- N °“ Û' $'5"°" dä' "wc "ÛSW
km, md L283 |m,m,._ vattnet stiga tre meter lör att man skall få med virket.

Historien båda* md au “.¿ MSW imjukmk ßm I Strömsund är det tre ångbåtar som skall ut. samt en i

vintern i en skogslörläggning en mil från Hillsand. Vid “"'d°" F53°|s-lå" °°h K“"'b°'3$“_“"°'- |_)°$$“'°'" W' d
vererirrarerrr rrrrtrerrrer riit irrrjrrrr irerrrrrrrr errriter rm rrrrrier rrii ° MN WWWmt Sh" *III I wntßssßfbvtrt-
kritik. Trots upprepade påstötningar från köramas sida hade
något nöjaktigt reparationsarbete inte företagits. Dessa upp- -*

gifler från käranden bestreds vid löregående ting från
svarandesidan. som ansåg att behövliga reparationer företa- 1

giis. vilket visade sig inte vara överensstämmande med san-

ningen. Rätten hade då att ta ställning till hunrvida körama.
som lämnade den utdömda kojan och stallet var kontrakts-
och avtalsbrytare. eller skulle de ha bott kvar i den av skogs-
och llottningsinspektören utdömda kojan och hall sina hästar
i det utsynta stallet.

Strömsund-Hammerdal 2-3

Alla hade väntat sig en annan utgång av matchen Strömsund-
Hammerdal. i synnerhet som spelinledningen började med en
hård med -å mål. båda - l . _ .

“^"'°'='°“ -«~>-«~--
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Ny mässhake rlll Ströms kyrka dammen pågått oavbrutet. Först sedan området mellan läng-
l samband med liögmässan i Ströms kyrka i söndags överläm- dammen och den rätta dammen fyllts med vatten och erforder-
nades som gåva från kyrkliga arbetskretsen en vacker mäss- liga rivningsarbeten gjorts började man vincha upp de arton
hake i rött helsidcn. lörlärdigad av Libraria i Stockholm. Kyr- luckorna i den stora cementdammen vilket sker i etapper. Den
koherde Gunnar Berg framförde lörsamlingens tack lör den älv-lära som nu är av-dömd. blir den blivande llottningsläran.
lörnämliga gåvan. Den nya llottningskanalen är också i ston sätt färdig i en lör-

sta etapp. Vattenkanalen har under sista veckan tagits till enWhntí I mr \'Illc|'ll\'á SOITI if Oïllllgl hög] En
Scn.¿c,_.m¿nnc“ ßr ck” ekonomiska uW|ysn¿n8shmpanjcn 5 ökning med femton centimeter i dygnet har inte varit ovanlig.
Suñrnsund på tisdagen si" “but | samman hem som PÅ p|IlSCl' Cflßfivßlllldilêll då! ÜBCIKI lßlldâklp

ttesoittes totttes ett t-att-iiitgt mottagande. t.T=s tttetitttttetttte "5"“°'_*'8 “'“'°' "°'““8*_"“$°"- ^“'“'“'“8°" “" F'°“ W?
ttiet- i ttiiiaiie att ra taijtt tttt_-ti titstttittstttttittttisttttttt it. atttttiitt. “"_°“"“*“ i'ß'“'°'“ 4" "'*""'°° '°8“°' ß'“'““"'8°" “d
sttatttsttttti. U'"'“f°'=\

Första besöket gjordes hos en hemmaboende ungkarl. God I W I I .S E I

zzwigc 'M "wmóm" Gnnmf "°_'F“°"' Bmqgárd' Yid du N' Folknykterhetens dag: Ström lirades i år på ett sådant sätt. att

es: ttttt si: srïtntitttiti yttgitstiå 'sttttt ittttie f°"“ M 'P °"'°f“"9 P°f""f“°'*° °'“ flm' °°'“ '§'1°' ' 59"'
_ . _ _ t inte minst ritmissbruket vid ratten. l bilkort en.

çhnhsi sm °k°':°m'|m:d sme Hïnïraurfp' sïmstïclnats av Mllslgzs avdelning och logen Norrskeíiset iormerneprcsen onsson ispark på irtnan su_ñmsuM'dc“
_ _ og 24 fordon. därav en posibuss. en högtalar-

V""°“ 8* V'""° dä' """°"'”" 5' '“°'"°'“ °“ “1“'“'“'“" ”'“' ttii it ett itstitii t ts itiinttit tattst 'ttttie sttttt set-tt. Fistttttttttittttettiit-iatssitttttg stttttitttttiat ttttttttiettiettttsttttttstttitit-tt. °° 2"” 1 då' .rk 200
de medverkande i programmet tog ei a personer i

Han hardcssutom licmlörsäknng samt är lörsäkrad mot olycks- .ra" mm H ßf _ ana ra" .il 'ivßrsâk _ M län:len.Trots det ymniga regnet under så gott som hela färden
mom ct an ' SJ \ mms gm hade både gamla och unga gått man ur husen lör att möta upppå tal. _

Den Mrsphmpmjcn i Suöm 'omr mycket sisuspw på de platsleai: där bilkorlteåekn lör att ge etthpLogaiim_
. _ Lyssnaran et övergic ert _ personer oc ra gabudsman länetl(.l-..J . .Bi~äek.lda haha _LT" elr" '_ sm ndsaåïïïo' T få I hat: applåder vittnadeom att programmetvar uppskattat. Program-tsparl tioni msu asamspa mer mbcsmdavdm

_. _ _ . _ gspelsmusik av Nils Sjölander och S. Sun-
“sam I morgon N" det besök ' Tunmgsß och Umksßß din anförande av foto raf Bror Sandmark. socialvårds-_ _ _ , - g
skolor där uppläggtiingen blir densamma som i Strömsund. konsulcm Kajsa Westerberg och rm 'da Lögdbcm' dckhmæ

I tion av fru Sylvia Eriksson. duettsång av fni Brita Nordenberg
' och fröken Karin Kömer samt solosång av fru Signe Moström.

På vissa platser förekom även allsång. Bilkortegen. som nil-
lade ut från Strömsund. ställde lörst färden till Täsan. där den
vättde och körde samma väg till Ulriksfors. På åtcrlärtlen stan-
nade man i Stamsele. Vågdalen och Ulriksfors där programmet
gavs på samtliga platser. Från Ulriksfors gick lïirden eller
Risselåsvägen genom Strömsund och till Sirandliden. där
rcgnandet gjorde att man fick ta sin tillllykt till skolan. som var
till trängsel fylld. Sedan gick lötden tillbaka till Strömsund där
konegen ställde upp på torget framför kyrkan där samma pro-
gram förekom. Även då var vädret en smula ostadigt men det
var dock så pass hyggligt att några hundra personer hade

vågat sig ut. Det var inte bara regnet som lörsv-ärade korteg-
eris lärd genom Strömsbygden_ Även väglörliållandena var
mycket besvärliga. Flera bilar i kottegen körde fast. Sämst var
vägen mellan Vågdalen och Stamsele och ändå var väglör-

Fåßld Rltlfll [lt Hüllfl' LdI'S$nIl. Ûlllllldl' JOIl.v.v0Il UCII .\r'l'l_v vahningcns grusbüar i ru" verksamhet unde' dagen
Hugrmon. halm' milen V/'nt-_ L'I/'.\'ornian. Burt- Berglund.

30/1 ('W'/S-'00 Off' J"""-/'I8\'W' 3"!! Indalsälven vållar katastrolllllbnd.Vattnet lStrömsVattn-
dal når rekordböjd

Provlaorlska dammen Wattndalen sprlngd Vattnet fortsätter att stiga i Ströms Vattudal. Under det se-
Den 299 meter långa cementdamm. som under den gångna naste dygnet har vattnet stigit 7 cm och därmed har man kom-
vintern byggts i Ströms Vattudal vid Ulriksfors är nu lärdig. mit uppi 287.30 m. Detta ärden exakt högsta vattennivån som
Den provisoriska löndämningsdammen som hållit vattnet borta Faxälv-ens Regleringslörening har begän vid sin ansökan om
under byggandet sprängdes med ett krafligt dynamitskott i reglering av vattenavrinningen från Ströms Vattiidal. Enligt
lördagkväll. Luckorna i den nya dammen började man att lyfta vad LT erfar vid samtal med maskinist Alfred Lögdberg som
i gårvilket sker meden vinsch_ sköter Meteorologiska anstaltens undersökningar i Ström-

Det ständigt ökande vattenståndet i Vatiudalen som nu sund. är den vaitenniva som uppmätts i dag på morgonen den
har närmar sig maximum har också påskyndar avtappningen. högsta. som varit i mannaminne. om man undantar
Sedan i lördags kväll har rivningsarbetet av den provisoriska öv-ersvämningsåret l933.
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Lyxig buss för turlster l Strömsund 24 5 N49
Vid Ströms \'attudals Turistförenings årsmöte. som hölls på

Grand Hotell i Strömsund i går. blev turistförhållandena i norra
Jämtland ingående ventilerade. Vid mötet upplästes bland an-

nat att generalpoststyrclsen har beslutat att stationera en av

sina lyxbussar i Strömsund under sommaren.
Denna buss kommer att stå till föreningens förfogande

för både längre och kortare turistutflykter. Denna glädjande

nyhet diskuterades vid mötet. och många goda förslag till re-

sor framkom. Bland annat nämndes en resa till Trondheim.
Ankarede m.fl.. platser. Det uppdrogs åt ett särskilt arbetsut-
skott. att i detalj utarbeta förslag till bussresoma. Man beslöt
även att uppdra år arbetsutskottet att göra en inventering om
möjligheten att ge logi i byarna för turisterna.

Till styrelse och verkställande utskott valdes (iösta Sten-

strand. ordförande. Ludvig llansson. vice ordförande. Börje
Arvidsson. sekreterare. Ulrik Ring. kassöroch GustafRonncdal

samtliga från Strömsund. F. ö. består styrelsen av Helge Svens-

son. Gäddede. Lars Olovsson. Jormvattnet. Einar Salme. l. V
Johansson. Sture Saltin. Olle Eriksson. Nils Wilhelmsson.
Strömsund. Harald Larsson. Ãspnäs och Niklas Hillström. llill-
sand.

Gustaf Ronnedal

udltn llvlltmlnrnf
|'lÜl'lll9l| llllllllllllll Befattningama som skolstäderska (vaktmästare) vid Täxans.

Läßidißsß °=l\ lFl<=§ i Strömsund öjarns nen anmganrs sunrnr. am nu ansökan wrp.
Swdlövnißs Lanev-rrtuøn rmn man |.soo:-. Ojarn anvran t _ roo;-.
Fl-ÅTÅ RUNT Bredgård fri bostad och fritt bränsle. Befattningen som

föl' Slfllllllllllllllß l Slföllllllld bespisningslöreståndarinna vid Täxans skola förklaras samti-

dšßßirßi-wßlåßdäs visßl l=l- ll drgtnrransaran intag. nannnsran zoo=-

llif °l'llll$ 8 ïlïllllll 300 ll'l-- Upplysningar om de ledigförklarade bcfattningama er-

790 lll-- 5m lll- 250 lll-- l-939 M hållas genorn folkskolexpcdrtionen. Skriftlig ansökan. gällande' 5- l 70 M någon av syssloma. insändes till folkskolexpeditionen. Ström-

Tävlisc indelas i M klßwf- sund senast rojunr mo. rnrusknrestyfersen.
l hopp om livligt deltagande hälsar
vi distriktets och granndistriktets
tan-ningar njanrrgt v-arunntnn nu KY"*°"'"“"“."' ' ^"""' _

tas. huruvida prästgården är i behov av- ytterligare varmbo-

ÖWNVÛIIWIIIV |l°Ul9l|ÛlWllWlllUlU!ll l-'ll l949 ning. En fond för medellösa konfirmanders beklädnad. till vil-
Vattennivån vid Strömsund i Ströms Vattudal tycks nu ha kul- km en gmndpßt av |_500 kronor utlästs av O. Palmqvist i
minerat. Under det senaste dygnet har vattnet stigit endast tre 5"-5m,um|_ im5m¿¿$_

centirneteroch dänned är vattenståndet 287.33 ctn ö h. På vissa

platser omkring Strömsund och eller Vattudalen börjar det bli
en enda röra av tvättstugor. båthus. bryggor och båtar. Många Uwa överföll altogvalttarel Kärrnäaet
båthus och tvättstugor har på sina platser ryckts loss från En SIOI' Slagtlggla överföll lörraveckan skogvaktare P.E. Eng-

gninden. och i de fastigheter. som är lågt belägna. har vattnet ström. då han var sysselsatt att ställa i ordning en jaktstuga i

börjat tränga in. De människor. som bor i byarna efter älven Kärmäset. Ugglan flög på honom med sådan kraft. att den

nedanför Vartudalen harall anledning att se bekymmersamt på slog omkull och rev honom sedan ganska kraftigt på vänstra

vattenströmningen. l Täxan uppskattar man att vattnet har kinden och vänstra örat. Slutligen grep den tag i hans mössa

stigit l2- I 5 cm det sista dygnet. vilket torde bero på att man i och flög iväg med den. men stötte emot en gren och tappade

Sporrsjön har öppnat alla de fjorton dammluckoma. Hos mössan. som sedan kunde återfinnas i skogen. Den vildsinta

Iägenhetsägare .Ionas Jonsson. Täxan. som länge varit hotad ugglan blev sederrnera skjuten.

avvattenflödet.harntanmåstutrymrnakällaren.ochornvatten-
nivån inte stagnerar. lär man under dagens lopp även fä ut-
rymmamangårdsbyggnademldagpåmorgonennårvartnet PolaeltvilldrlvaakotnakerllStrötnsuad
upp tillåtlissbottnen i golvet. Vidåtomrrnyra efter :igen till |l::skemedborgarenilsÉenft'lC bosatt i SWmmM. 

äxan. vattnet sex cm över väg . och i Ulri ors har regeringen om til att driva skomakeriröre _

man nu dragit upp sexton av de arton dammluckorna i dam- har föravsikt att från I juli överta skomakareG.0. Lindgrensi
men Strömsund skomakerirörelse.
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Realexamen l Strömsund 27 maj IN9

Övn' malen /rv Stig .-lme Rwnltummalz Leif .llam-.v.mn. Bengt Erik Jönsson. Yngre .\'ä.slunrl. Stig llullslrñm. Ivar Sunilliill.
.llcllunrurlen /'r.r, lim .llán.s.mn. Siv--Brit: lliillin. Gunnel Blumlu-11:. Gunn .llam'.v.vnn.

.-lnnu-Britta Palm. Sig-Britt Larsson. Birgitta Burlmlm.
Fránm- milen /rv Karin l.ä.v.vmun. Karin Känn-1: .lnn-Ile-len Sundell. .llurgurvlu Rnnm-

Stöld l Alanis uppklarad
Polisen i Strömsund har i natt utrett en inbrotts- och stöld- Födelsedagar -l 6 l9-t9
historia och har nu lörövama i lönar. .\lan fick i måndags 80 år fyllerpå söndag änkefru Anna Hammar. född Eriksson.
telefon från .-\lanäs. att två cyklar hade kommit bon. samt att llillsand. Fru Hammar bor fortfarande kvar på sin födelsegárd.
ett inbrott hade skett från en verktygsbod tillhöngt vñglör- vilken nu innehas av sonen George. l-'ni llammar har fött och
valtningen ovanför .-\lanâs. Låset hade slagits sönder och fostrat åtta bam.
tändhatiar. stubiiitrád samt tre och ett halvt kilo nitrolit hade 80år fyller i dag fru Kristina Sirömgien. född Holmlund. Ström-
stulits. Vidare hade tjuvarna lagt beslag på en del matvaror. sund.
som tillhördedepå platsen sysselsatta vägarbetarna. På mån- 60 år fyller på måndag smeden ()lof Mattsson. Strömsund.
dagen observerades i Strömsund två okända ynglingar. som Mattsson är född i Kärmâset och har under sitt liv hunnit
gick till fotsmeden filt. l-Iflerspaningarisamhället gav emeller- pröva på en mängd yrken. Kontakten med jordbruket fick
tid inget resultat. Vid de fortsatta polisundersökningariia kom Mattsson på allvar pröva. när han flyttade till llallen. där han

man fram till. att de tva eftersökta hade åkt med färjan till Näs- var verksam under många år för att sedermera överta svärfars-
viken och där frågat om vägen till Nälden. varför man vände gården i Renån. Vid sidan om jordbruket sysslade han med
sig till polisen i Nâlden. där de båda ynglingama greps på skogsarbete. flottning m m. De senaste åren har han bl. a.

tisdagen. Den yngre erkände omedelbart cykelstölden men arbetat i Ulriksfors väveti. och numetaärhantillsammansmed
förnekade inbroitet. Den äldre nekade till allt. De lördes då till sina båda söner ägare till en smidesverkstad i Strömsund.
polisen i Strömsund där de nu avlagt fullständig bekännelse. 50 år fyller i dag fru Brita Hemmingsson. född Klippström.
De sprängämnen som stulits hade ynglingarna i behåll. och Ohn. Strömsund.
cyklarna hade lämnats kvar vid ett kafé i Strömsund. På den 50 år fyller på pingstdagen fm Siri Fredriksson. född Olsson.
äldre ynglingen har polisen i Strömsund begärt häktningsor- Lövberga.
der. då han varit med om en vapenstöld i Stockholm före jul S0 år fyllerpå tisdag fru Aline Frideborg Persson. född Lund-
och därvid fått villkorlig dom. qvist. lnviken. Lidsjöberg.
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IFK Östersund segrade l I-'lata runt
Flata runt - LT:s och IFK Strömsunds propagandalopp. blev i

år en glansfylld tävling. Vad man saknade från föregående år
var det vackra vädret. Från början av tävlingen var vädret

ganska bra. men så fort löpama svängt in på Tingvalla för att

gå i mål. kom regnet. Trotsdetta vardet cirka l.000personer
som sökte sig in på Tingvalla lör att se slutstriden. Segeniden
i Flata runt blev i år nio sekunder bättre än i fjol och tio sekun-

der bättre än törsta årets tävling. då banan var 90 meter kor-
tare. Det säger en hel del om årets tävling. Det var IFK Öster-
sundsomstodförbravademochäitdåvardctlörstagången
föreningen deltog i denna tävling.

I klass ll tog som väntat Hillsands IF hem segcm. Hill-
sandsgrabbama höll sig väl framme under hela loppet och
överraskade med att t.o.m. slå strömsundskamraternas lag l i 0"* 5iÜl't"'X Benttl -5°!"7Ü*"X

mål. l sin klass ledde de ltela loppet. ßfsla vixlinglen. N...-|nn | sn-nlnnnnn nnnnn nn' 7.6 |949

Det lnnnt nns en litl dtl ntnfnttttt lite Ktfl Etik OS- En ijenentng gosse. Bengt. sen iiii siiefeoiie sjaneig. tagna-

ttßwn & Cn ßfß Sttnsn tv dst it instn litt Sak ttt ntstni- nein snønisiinit inianie ntfentangen en njttiennigii ds nen
sera 60 funktioner och se till att alla trådama löper samman. ndnnn sin nn och en nnm nr nan-nn bn-n-0||e n-nn nn ¿n¿n|¿_

t_4==_tli=M_tltstltttdtlit=n0t==t=_S°ntlt lklttitntlttntnält nniennninnnsgiinien. oenyngfenfniiennseninaiipten
sig i god tid. Men när starten gick var det ingenting som kk, \-ng |,n,nn¿n_ nan: nn Msn, sin nn nnn |,n,nn$|ncknn

glappade. titan alla skötte sina ttppgiflcr till belatenltet. nen fann nu-_ En sync, nu som befann sig mc nn

Stnncn sick nt Tinstttlln wii där blev det win ttnlist gemen isnneeie nsnaenen een iistieiie ps njsip. nen inne
nßnins» °°lt när ldvttntt ttllnsdt ttt vt Sttdntsttndnvissn- innaeni. sent neites nn ine ps gemen nen ieiiie nonie sin sys-
hade E. Jönsson. IFK Strñtnsttnd. S. Johansson. IFK Öster- W n,nn_ |¿|;n,n¿c nu 5 brunnen fn* nn 5 bmnnrn och |¿|§|n-nn:

sund och Valter Ullander. Tttllingsås IF. lagt sig i täten. Det nnn men nnnnm_ çnna-n_ sn'-n bnfnnn sin inne i |,ygnnn¿nn_

drllidt int; llnst ßtn sndtentiilnntn B°Gdfnnss°n sick ttw nanie eeiies nieinin inne. men at vu »eden de man pejinnne
°°lt ltdt tis =°ttt 8°d lilllltfi- uppe. nen iiiie nneiiinin iiveniyfei nun en unde ng.

Efter de första 500 metema gick Jönsson upp och löpte
snindvis bredvid Göransson. men godtemplaien tycktes vara

fast besluten att leda loppet till första växeln. SlI'5lII!Illí° Rllllllll 5-0
etter :anna v-antingen sing /t. Nnniin. trit östersund pa D-= tusental iißßnnf-'t Snitt liänkitt tis ktins Tinstttlln itnnnn-

ett ryck och gick snabbt förbi godtemplamas Bengtsson, och dag pingst för att se slutstriden mellan löpama i “Flata ntnt°'.

niii de vi-sngiie in- rntn Aniniiegnnin nen in pt siisinninds- link wnt en win ntnsntntitttnkt Sn tßfictnttttltßn tntllttn Sttnt-
vägen. drog Nordin kraftigt ifrån. och vid Sandström & Slllld °C|'l 51380940- Miflll Wfcll il* 40 55"" Wi" hmm'
Ljungqvists verkstad var avståndet mellan de båda löpama lilß Pmlml l ål- Uf PUb|lk$YllPllllkl N40 lllillflll blll
minst trettio meter. Detta varade sedan under resten av lnnu bättre om det gästande laget presterat ett effektivare

sträckan. K. Hellström som löpte föröstersund. distansen runt $P°|- ÅW" d Slidlß Nßmd Wld mlclll bldmß ll"
"tiyfiiin-nnefei”. isg i mi niin. nen nin nen ninaeiie inin-en vid nn tönt dßt tnindft tfnvlist lör Publiken- Mt skillnaden nttlltn
jiinn-sgssnnienen. nniie nen isninni sisaennnn. onaienipinnin lnsnn var bttydlis lnttnstli ntkßil tt' tntttltttttt 6-0-
cirka tretton meter efter sig.

Det var mycket som hände på tredje sträckan. och vid
växlingen hade Nisse Nilsson. Tullingsås. gått upp och väx- |.~|,|¿n,-nnnn, ggr nn.|,n.|.| Sn-gnnnnn 9 5 |949

'W §°'“ “dm "W" ' |°PP°'- N Ü5"d° ”ich” 3|°'Ü° ^ 4:5 Inkvartering av turisteri Strömsund och i byama nint Ströms
Olnß ttt tanken styfknlniiii- snnt sin ltnnnnt en tanker distans- veinniei viser sig ga ntyeiiei nni eniigi enitantniie Gene sien-
-*°s°t “tm btlötß- sienna. Men ner nngi een fen i bygden lange vnnniinien na

Nit ltndt löinnnn dtt tttklist iitnvtt lnttnßt tis - den Senaste iiiien an en etern nnsnnn. nen fesiiiniiei nu
Liniinefgsbneiten. s. Grundström IFK Ostßßttnd- öttttkttl- niriiiiii iiit neiiitennei. Dessa inin-enenngsniöjiigneiei nenai-.t
Wdf 'Yd|l8°" "W *lm lmcf- lY_lWl Ön* WB'-'IS ßfsfåß- mer än väl. lör vi har i turistföreningcn haft ovanligt många

| "WC" 3* backa' “S IFKWW "'""$' h""d" ma" lö" Göm' förfrågningar från södra Sverige i år om husrum. omtalat herr
Thor. Hammerdal. som just gått förbi Augustsson. 5n,nsmn¿_
Godtcmplama. Vid femte och sista växeln var föltet ganska
utdraget. och Östersund. som ledde hela tävlingen. hade

hundra meter i försprång i mål. Längst bak i ledet stred Hill-
snniisnejiinnni nen de ieuue nein iiiten sin iiinse. nens seger- WII*
'id blev snbnsom |5_06_ I SIYÖIIIS kyfkn \'lgÖCS på PIIIQSIIÛOIICII llltlbftlklfétl Ålgßl
|_ag,csnnnn K|m| Strömberg. Ojam. Ström. och fröken Hilnta Höglund. Hökvltnet.
| ":K Östersund |4_07_ 5 A 4 ": "_37 Laltsjö. Vigseln ßfttades av kyt“K0ltCt'de Gttnttat'

2 Hnnnnadnls ": |4_ |9 6 Rnssåns ||: |5_|| lsttñtns vigdes på pingstaotten Nils Matttits Lind-
3 Godlnmnlnmns 'F ”_30 7 ||:K Snñmsnnd |5_|2 bl0ttt Otlt ffåkßtt Åfid Göllldl EÜKSSOII. ud! ffåll Tttllingsås.
4 1-nmngsns ".- | ¿_33 Vigseln törrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.
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Dödsfal ll 6 N49
Lantbrukaren och poststationslörestandaren Alexander V.m“|.|”Pe|¿n
Palmqvist. llavsnâs. har avlidit 80 ar gammal. Under sin krafls çm.,m_un¿ mulwmmanwkan
dagar deltog han livligt i det kommunala livet. Vidare hade han (-Mm __“:mhurg_ Gmnd |,m_ Ramn
varit en ofta anlitad auktionslörrâttare och poststations- “0m|,MN¿\.|mgm, Ljusne MK _ S".öm§un¿_

till stand ett missionshus i llavsnñs. Tumln),g_ Spex och Rcmammg

|:|g|,|,«|.9,- lloltirparlæn
50 år fyller pa tisdag kapten Gustav "Gurra" Karlström. Öster- Pfmäf N Ümllm "F|“8'ßï' Ham"
sund. Karlström är lödd i Strömsund och var tidigare trafik- 'lf 3 “ml “°'l-*"°PÜ|m-
bilägare i Strömsund i l-l ar och förde bil i sammanlagt 2l ar.

Den militära titeln har han lörvärvat eller sin inflyttning nllll
till Östersund. da han under aren l940-l9-l5 var chef lör ÜWSRUWP mcllim bïlä-
krigskassaavdelningen vid Östersunds fostab och därefler
erpeaiiiorrsiiriaerrrmeer vid ii miiiiersraim under srrsmrnas- Hlmwkt
tiden tillhörde Karlström municipalfullmâktige och var vidare Ümml “ll m°d°"l 43"*
ledamot av dess val- och beredningsnâmnd. Han satt även UPPlf5d@"'-|°-
som ordlörande i trakbilägarelöreningen. droskägare- KIINSCÜÛT-"Ö.l°$h||°Ch $°dW"Ül.l3
föreningen och Bilägamas inköpslörening i Strömsund. llan bmmfdlßf-
tillhörde även lFl(:s styrelse där och var själv aktiv- idrotts-
man. fotbollspelare under åtskilliga ar. l Östersund är det Elm 'IW ff"
viryiiei. som rfrmsi ringar tim rriiitiviriiresse. oeii im riiiiiar \'IIwd1lßiwlw - Dit hf il -
f n Östersuntk skyttegillesstyrelse. llan år även medlem av '-Å"ll¿°“W"-”^ mcdhlfßfdß
Tempelnddarotden. Servering - Tombola - Camping

r\\'$|Il"I|l|ß| Sffölllß $k0|0l' WW 2' 6 |949
I Sl_l'Ül'l'lS Sk0|0l' lI\'Sllll3dCS I gål' lâååfi Ifléd Cfl llñglldllgll l 65 år fyncr I dag kñpman Ådmm Gonfnd Sundchm suñlnsuml

$"°"“ *>““;'- F-ll" °'““T“-'“ ' "-'*P°'5'“'° *'*°'°' '*8“d° W_“°“ suritieiin är iairi i suririe socker» oeii im rim-ii .inrirsi-an.-ise
"lcd na33°' ' h5"d°"“ "" kY'k"'- AW" fm" °“ da °mk""3' vid sidan om manufakturbranschen. llan var bland annat delä-
“33a“d° W" '"|ä"d“ bafm" 'md | da' “Y bam mh gare i Sidenhuset i Östersund. llan drev även en tid allïirsrö-
rórmdnf f"““"a kïm" "flcddcs hö3"d"3h°'°'_' 'md Psfm' relse i Stockholm. Numera är han bosatt i Strömsund och är
sang. varefter kyrkoherde (iunnar Berg höll högtidstalet till de mnchawæ M. (-ommcma|mc|J¿n_
unga.

Statsbldrag tlll penslonlrshern l Ström 20 6 l9-l9
Bostadsstyrelsen tillstyrker. att Ströms kommun lär statsbi-
drag med l2-l.000 kronor lör anordnande av ett pensionärs-
hem pa tomten nr 8 i kvarteret Katten i Strömsund fór en kost-
nad av 3 l0.000 kronor.

Födelsedagar
80 år fyller pa lördag .\'iIs Andersson. Nåsasen. Ström.

Vatrudalsspelen
l-.xtra postbussar kommer att avga från Strömsund till llillsand
och llögbynäs och mellanliggande stationer. Midsommaraf-
ton kl. 02.l5. Midsommartlagen kl. 00.15. Söndagen den 26
Juni kl. (D. I 5.

.lordllstttlngar
l grav-kapellet i Strömsund jordlïistes i söndags stollet efter
kronotorparen PerO. Liridblorn. Oflïctant var kornminister Lars
Lövsund. Den avlidnes minne hedrades med blommor och
gåvor till olika fonder. .-lrlriun (ioulriil .S'imrlt-lin
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Strötnslottaltår 2I1'6l949 L|vllgtlStröItaaadlkelgen
hade på torsdagskvåll ordnat en trevlig utllykt till Bonåset. Ungdomens medborgardag. som rades i lördag i samband

Det var två bussar med sammanlagt omkring 50 personer. l med Vattudalsspelen. blev en slående attraktion. Det var en

samband med samkvåmet ftck tio lonor mona lottakårens l0- talrik publik som hade mött upp lör an della i den högtidliga

årsmårken.

vooaoruajutstfamooo

festligheten vid överlåmnandet av medborgarboken till de 86

ungdomarna.somunderåret fyller2l åri Ström.

Fröken Elisabeth Holmen. Ulriksfors. blev den lörsta 2|-
Suñms 5k°|°' lö' Y'*““"d°W'$“'"3 'mk ' 5Ö"d'3$ P5 5'"" åringen som håmtade medborgarboken ur kommunalfull-
realskolan i Ström utstållning av elevarbeten. Lårarinna vid mghigcofdßnngm N", G,5n|umB h¿n¿_ Hon Nmßmw

95"'"'d*' “ll lW'd"b°'5k“'5°" ll" ""'" ff" MÜÜ' B°'3' rade inte bara sig sjålv utan åven sina trillingsystrar Gunvor

Mm- °°" "N"MM” lfdiß 'W "'14"*ttWW 'i'“°f- oott kuin. som sjttvs imo mao namn vid hogttatigttotoo.

'Wim ßfivß °“ W' Im' *lißißf °=l1 blmf m 'H Hogttotigttotoo iotoaooo mod on ttommoootrottmmigo-
ival'letandetl\0dellef.DameInaCklIlandannalse.lItlrdetgåf

'"Ü'd"°'“3'"'l'f|“|Ü°'"|'"§"-'°*h"'*“3'mm*|*°'“'“a'° bl aan synet meddenna sk ungdomsmedborgarbok åran
”Pl” ÜÜÜ” "ll 4"' """3”'° d"“d"Ü“- b°“5°"d° 'V tacka till liv det ansvar. som kommer att vila på de unga eller
kjol och våst. Denna avdelning rönle stort intresse bland da- (M de bvil myms. ,.mM||sme¿bo,8¿n_ Ena hc". G|5“_

m=m1S|ö1dlß°I-ff°|°l<Nil=°°°hR°b°=l== tonas ttstsoingstot tion Bonn Gsootu-_ Holma hogtiasutot.

SW” °'°\"-'fi “i\"'=4§'="f=°" VM*W Yßlißl ßmimliß Dsfottof blow dot ottmogomooitt sv som Msnoossoo och
vivalstetßsåsom mattondttltar. I'y0l'. y"°Ü°95mÛ“°f Torsten Jönsson. Renån. som inledde med Jimtlandssången.

9°l' 'fß'“'"°f- Ußd'-'f "_'='i"“'“8=“ WWW M8" _°'°'$f Duon-.-f ovofgiot man tm on moon mooborgorbotoo titt
t kursen md underhållning. bestående av sång och mustk. Vt- socknen, 2|_¿,i,,8,,_ EMM m gu, nu sim bäck" m|,,.¿,,p_

4"' ßf°'=°'“ '“'T°*W°fl“8~ WS '>°"^'l"l"8 ° '80 '=f°"°f - dos on tovo tor zt-tfiogom. ooh titt sin av-ototooos om
ston ttttrotu taofooonjttpoo. ståmningsfyllda medborgarhögtiden med Du gamla Du fria.

Vattldallpelel
Strömsund blev en hård nöt för IFK Östersund. IFK Ström- av årgång tre år nu slut. Den numera traditionella fcstliglteten

sund levererade i går kvåll på Hofvallen något av en sensa- lockade åven i år tusentals manniskor till Strömsund. Det kan

tion. genom an i DM-matchen mot IFK Östersund under 90 bl a nåmnas an det var cirka 5.500 personer lörsamlade. når

minuter hålla jåmna steg med årets norrlandsmåstare. Ingen motorbåtståvlingama gick på midsommardagen. Även koran-

hade vål tilltrott IFK annat ån en tåmligen enkel seger. men det det av Vattudalsdrottningen på midsommarattonen lockade

måste faktiskt vidtagas lörlångning lör att lå ett avgörande till mycket folk. Firandet av ungdomens medborgardag blev åven

stånd.tyvid full tidvarstållningen 2-2. Strömsundsgrabbama en slående attraktion lör spelen. Dessutom har cirkus

iallmånltet och målvakten Gunnar.lonssonisynnerhet.gjorde Altenburg varit stationerad i Strötnsund under helgen och

en helhjårtad insats och vann publikens hjårtan. medan IFK bjudit besökama påen uppskattat program. I Holmparken har

inte visade något av det spel man år van vid från det hållet. 5- man utöver vad som tidigare nåmnts han vårdiga program-

2 blev slutresultatet.

HårrItnatektörrnotarbåtaeUeavltIVattatlatelea

pootoor. sooaogoo uov tor owtgt ooo ston .logon tor rotoott-
entusiastenta. då en vånskapsmatch spelades mellan Ljusne

AIK och Sttömsunck-Kamtatema. Även på midsommardagen

Det var en verklig fartfest i Strömsund på midsomrnardagen. vardet cirka l.300 personer som bånkade sig på Tingvalla lör
Evenemanget blev en knallsueee lör Vettudalens båtklubb, att se en fotbollsmatch mellan damerna från l'lammet'dal och

eersom en av klubbens medlernmar. Hasse Jakobsson. blev Strömsund-

svår an göra bort lör sjålvaste landseliten. Tyvårr råkade ar-

rangörema ut lörvådergudensallra såmsta humör.Trotsdetta |7'Ûf|llÜ'VI"UÜl|'Ü|'Wl|ll 27"* W49

lyckadesdepåettutmårktsån. Artangöternasågsigtvingade
an llytta tåvlingen från Virgokajen till Abborrviken en kilo-
meter från Strömsund.
Resultat: Racer. klass C:
I ) Hasse "Bagam" Nordström. SUK. Stockholm. 7.06.5.

2) ”Baker-Ville”Vendelin. d:o 7.06.8.

3) Hasse Jakobsson. VBK Strömsund. 7.07.5.

Standatdracer. klass C 2:

l Hanne Lundltolm. VBK Strömsund. 8. l 8.6.

2) Ragnar Edin. dzo. 8.20.8.
3) John Nygren. dzo. 9.53.9.

Passbåtar. större:
llErikGunnervalLVBKSuömsurtd. l0.l2.0.
2)Valo Dutberg.d:o. I l.l6.0.
3)Tage Månsson. d:o. I l.3 l .6.

Plastbåtar mindre:

Det blev fröken lnga-Brin Edehammar. Strömsund. som

ftck mest medröstervidkorandetavVanudalsdrottrtingen
l949påmidsontrnarat\ortettiStrömsurtdisambandmed
Vattudalsspelen. Hon år l7 år och arbetar som bam-
sköterska i Strömsund. Det var cirka 2.500 personer

som hade sökt sig till Holmparken. når kandidatema
till den hedersamma titeln skulle visa sig på frilufts-
scenen. Det var endast fyra av de ljorton kandida-

terna som stållde upp. vilket giorde den talrika publi-
ken litet ledsen. Sedan de fyra flickorna hade visat

sig på scenen. fick publiken avgöra vem som skulle
lå åran att båra titeln. Det blev fröken lnga-Britt
Edehammar. Strömsund. som ftck de llesta rösterna.

Sedan hon korats till Vattudalsdrottning. lörårades hon

ett bergkristallsmyeke. Hon ftck åven tlla famnen med

blommor. Under ltelgen har Vanudalsdrortningen varit

l)Gustav Lundholm. VBK Strömsund. 9.06.6. livligt verksam vid de olika arrangemangen som töre-

2) Karl Näslund. d:o. 9.24.2. gl, Q kommit underspelen.
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I-'lnt smycke at drottning Födelsedagar I 7 l949
Intresset kring Vattudalsdroitningens korande är mycket ston 70 ar fyller den -l Juli lantbr. Klas llolm. ll;iv~.sn:1s. Jubilaren
i Jämtland. LT har i dag tillfälle att visa det smycke som kom- var i unga ar lïiltjägare och är ännu pigg och nvter som en
mer att lörñras den lyckliga som koras till Vattudalsdrottning. gammal soldat brukar v ara.
Smycket. som är värt nära 300 kronor är i bergknstall inñllt i

guld med gravyr. “Vattudalsdmttningen |949“jâmte guldkedia. cmi su'-1111; 1 siram
SLL":.s sommarting pa Uddens festplats i Strömsund pa sön-

“ÜÜ dagen gynnades av det mest stralande v âder. Under fesiens
I S"5'“5 k°'T'm'“'5'°'3¿'d “$d°$ N "“dS°mma"'n_°"°“ "°d'°' lopp kom folk i allt större omfattning. och SLL' kunde. innan
m°'f'Ö"°“ Nu* Ohm' 'Fb r"5k°" M3" 5"*-“°"' d°" dagen var tillânda. glädja sig at en glad och god anslutning till
'°f “ll f°"=~*'<°"*'° $'8f“d *'ï"'=“°"-T1*'"-V*2~*°"öffW'° _-.iii aismitisimg. iamiionastiisifiinois v-mo omr. amiom
W '*°"'"1*"*$l°f'-“_'-*'-<'“'§""*'- rmnaen. trosan. i1aisaaov~aii<ommonoei1oni1ma-.-om.on sin
|S"5'“* Vigßåfd “3d°~* På '"'d"°""_'“a"'°“ §“_“'°'“|“"' KW' alltifrån rörelsens begynnande hafl ett av sina säkraste listen
Gunnar Berg. Strand och telefonist Inga-Bntt Karlström. isuñm Du var nu 30 àr *Man |;_,,.bun¿c| |,¿|¿a¿,,$_ och Mm
Slfömd- V*B§'~"" ßi =“' '=>'f'=°l'°f<l° WW" B°fB- img aigjomo atiomia ou jobtioom. tion imia-11 ivaisoao artr-
| Ahs *Wu “F65 på mid5°'"m"d°3°" |""b"“|“"°" ^~“°' eller dagens talare. riksdagsman Sven Vigelsbo fran Sala. väl-
Nämf* l Hmåß °°l' f'Ö'=°" Sif KW' U” Ni*-*§°" ' itommoo och av-ofiammtio om 1111 honom. tenor mot roijao
Stomåset. Tàsjö. Vigseln lörrättades av kyrkoherde Gösta en un¿c,h¿||mngSpmgmm_ ät Frâsöm SLL-_gmW ga, pm..

5“"4§"°'“- yittiitiaomosimiitg och tioiiamtmon. Damnomaiog gammai
dansmusik och senare modem. Dagen var fran början till slut
strålande.

I samband med .sommartinget liade man också anordnat
en stñmplingstñvling pà Roinâset med ett 70-tal deltagare.

Dödsfall
Lantbrukare Lars Olsson. llögbyriäs. har avlidit 65 år gammal.
Olsson var Född i Silieasen och llvttade i unga ar ut som ny-
byggare till den del av fadems hemman som lag inom
(iubbhögen. Inom det kommunala hade Olsson v arit v erksam
sedan ungdomen.

Strömsund
Lekparken öppnas 1 morgon torsdag 7 7 och hàlles öppen alla
vardagar kl. l0-I-l. lšndasi bam 1 aldem 2-7 år äga tillträde.
Ströms Bamav-ardsnämnd.

Krlstllga seinlnarlster l Ström
Ett llaggsmyckai Strömsund mötte pá tisdagen Sv enges krist-
liga seminanströrelses manga representanter. som frán olika
delar av Svenge .samlaLs till sitt årliga sommamiöte. vilket denna
gang lörlagts till Strömsund under tiden S- l0 juli. l)et var l-l0
långväga farande ungdomar från norr och söder. och alla utta-
lade sin glâdie över att denna gang Nordjåmtland. Bland
ledama märkas kyrkoherde Folke Engström. llammerdal. kom-
minister Sten Rössbom. Laxsjö. missionâren Daniel .\'elson.
pmstor .-\lgot Tergel och kyrkosangaren llarry Sagner. Stock-
holm. Pa lördagen blir det sanggudstjånst i kyrkan med llarrv

-'|-""" "dl K"""' -\Ü~'"'“'*- H""-"'Ü-'- Sagner som medverkande. I-In av dagarna blir det en resa till
Ramsele och Xämforsen och pa söndag av slutas mötet. l-Lit

nu md |\1' trettiotal av deltagama resa därefter upp till Jomilien och .-\n-
Suömsund Ånkamdc karede fören ljalltur.

via Hâllingsafallet - Jormlien
Avgång lördag kl. 09.00 Liirrericli
Åltl' Söndag kl. 23.00 En ullrtïlluil mur /rån .\'ü.ri'|li'i'n

Pris 35:- inklusive logi plus 3 mal mg pa ungen och _i-um In-.si-:kt-ii
Anmälan till Östersunds-Postens exp. Ilun liknar sin lur.

Strömsund eller Postkontoret lör .sd /url som man mr
flaskan :li-dn 'ri .ni .vkrik 'n

3l



So'““^ l||lbh'p Tage Axelsson och Gun-Britt Nordström

iaideg id. zt -oi.sandng id. zo-24. V'3°°“'°“°J“" '°"°'
Gammal och moderri dans.

Musik: Franz Arthurs. k. l mk 'un

ßesaii den sinni ' W |

i Hösjóberg varvid inte mindre än 29 kreatur. tillhörande lant-
brukare Olle Gustafsson. llösjöberg. innebrändes. Olyckan
upptäcktes först tidigt i dag på morgonen. dä gårdsfolket fann
sommarladugården med alla kreaturen nedbränd till grunden. I

ladugården fanns fem kor. en kviga. tvä kalvar. femton getter.
sex fär. som samtliga omkommit i lågorna. Det hartroligen gått
sa till att elden som varje kväll brukar tändas i ladugården för
att hålla myggen borta. av någon anledning spritt sig och
aniänt. Man hade mjölkat vid sjutiden på kvällen. vid tiotiden
var man och såg till att allt stod väl till. och då gårdens husmor
vid elvatiden gick till sängs. kunde hon inte märka något som
tydde på brand. Det märkliga är. att sommarladugården endast

låg ett hundratal meter från boningshuset. men vinden läg
därifrån. sä att de i gården sovande varken känt någon lukt
eller sett eller hört något av händelsen. Förmodligen har
kreatuten omedelbart kvävts av röken. så att de icke givit några
ljud ifrän sig. Fårsäkringarria täcker långt ifrån värdet av de

omkomna djuren. Det är säledes en mycket svår lörlust .som
drabbat ägaren och hans familj.

' B““""'°'d"'"*"' en rniinsnsi-nfd tmindiniissiierininrirnde nenen iiii iisdngen

Somniariji- över Lät-berga

Strllmsud
Hdmpku' Thin". Var i Strömsund finns den nna. det företag eller dylikt som

'M4 H 23-30 kan ge en ung man anställning. Helst där framtidsplats kan

Ü" °"'""° paiaiinas. sainindenarpiininiig. artig den paiiiiig. tnneiw tidi-
SÖWS '='- 22-°° lien. sm ined iippgin eni siiieieis en saint ioneviiiiief iiii

0- P- E'“=“9“- '>Y84°"'å'*'>°'§'W° *tvtyeisei ged niiseisiiniiñ 0t>=s ned. snisnisiind.
Dans - Geijes sexmannaorkester

söndag ist. ts.oo
Ûmßg. NOIQC - IFK SIIÖNSUDG Åb.ck. Tu|“nas.,

(nya dansbananl
Danslördagden lójuli Zl-0l.

Strömsund med omnejd Mlßilï R°W'°|f|§
t>ieniiar.rersdngenden i-ijiiii Sößdsdi l7ivIi20-24-
oas! tsndnsien ianesiriining MIß_il== Wlltßß

Cirkus Scon Basaranorflnlrlglr. lombola rn m.

med ett massuppbåd av världens Uf'
mest berömda

artister och djur i en |r||||g||g||.,|-
underbar shw soarrytieindieisdsgnitinnssisreni-id sennenisiintsnisndni-
mn l<°nlwm=§ siindiijntninr t.nnd.1nt=itnienaritsddiseiängefnen iieni im

Nlßßdß f=~'°'I=ifMß iiti uiniisrefs. dar nen iieti ansiaiining vid jann-agen. Fm af
senare började han som reparatör vid sulfitfabriken. vilken

Ußlhfvbhltwldñd 917 IMO ansirttning nen inneiinde titt to-to. da han titev i-sinniasniie
Den från Lidsjöberg lörsvunne skogsarhetaren Gottfrid vid realskolaniStrömsund.
Jonsson återfanns natten till lördagen död i en tjäm 5 km från
Lidsjöberg.

Udden, Slfömßlllld Carl Moby Gunvor Blom
nnnsidning td. zi -oi vigset minnas man

Lysnlng

Musik Rydströms I den l4 aug N49
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Födelsedagar laaeliållsrlk kyrklig årsbok I Ström
60 år fyller på fredag fjäidingsman Daniel Engenström. Ström- Ströms kyrkliga årsbok för I948 4:e årgången har nu utkommit
sund. Herr Engenström är bördig från Hillsand. där han på sin av trycket och konstaterar. att det kyrkliga livet inom Ströms
tid övertog fädernegården och ägnade sig åt lantbruket. llan socken varit rikligt och givande. Av- årskrönikan framgår bl.a.
var emellertid en mångförfaren man med många goda sidor att söndagsslroleverksamheten kunnat öka. I-'r.o.m. iår åtnju-
och när kommunen l922 skulle utseen fjärdingsman. så fann ter verksamheten särskilt anslag av kyrkofullmäktige. Om
de i honomden lämpligaste. Det var l923 han tillträdde denna kyrkobrödrakåien heter det. att man gärna såg att flera yngre
post. mera en hederssyssla vid sidan om den dagliga gär- funne vägen dit. Kyrkliga kvinnoförbundet Iikasom kyrkliga
ningen. Så blev polisväsendet omorganiserat i början av 30- arbetskretsen ha varit i flitig verksamhet. och insamlade medel
talet. Tjänsten krävde helt sin man och herr Engensttöm fick till ganska betydande belopp ha kunnat fördelas.
irmmjmibmimi for poiissyssisn im. rim imwii maiicm

- ' 'onsnämnd.bama årdsman h odav taxenng_snämnd.pens_i_ v oc g
man vid sktflen och åtskilligt annat.

IFK Strömsunds återvisit i Grong för att möta dess lag på

5.-“ïäI,g__ ~'

hemmaplan blev en trevlig resa för deltagarna. Med utdel-
ningen på fotbollsplan blev det sämre beställt. Grong vann
med 2-l. men utgången spelar ju mindre roll än att förbindel-
sema över gränsen uppehålles även på sommaren.

Bllatöld och labrott l riatt l Strömsund IS 7 l949
En bilstöld i förening med ett par inbrott förövades natten till
fredagen i Strömsund. varvid förövaren bl.a. korn över ett ännu
ej fastställt antal bensinkort jämte åtskilliga varor och en del
pengar. Stölden upptäcktes först vid sjutiden på morgonen av
personalen hos Sandström & Ljungqvist verkstad där en Volvo
PV-44 saknades. Bilen. som tillhörde Faxälvens reglerings-

_ _ _ _ förening hade inlämnats där till reparation. Utom i garaget.Poliserna Alga! Jonsson vili Daniel Lngerisinini _ _ _ _|.sP(ßmßr,_"mg" dit kornmit en källarlucka till laddningsrummet.
hade tjuven vant inne på kontoret. där han tillägnat sig ett
ännu ej fastställt antal bensinkuponger_ l bilen fanns dess-

. _ _ _ t m beris nkupon er för hela bens niansoneringspenoden
2'. W” '°°'“'â.“°':á§":m““““ °°" §°" “" ïiizritsfcm'aooiiiešociiibiit-its imiituticsstiitim-ioiiii so mer
*"'°'“""' E '““°“- '“° ° “'“'“°P“°"d'° ii-_-mm ssiimiimi imi min ramiomammisiaiam
5"' i .°“ S56 ““"'ß' S'°°"'.'°"“~ E""“°" "Y““°° '"' S'°°'“' pmm-Ås pa rmdspmmfmonín iiii goiistm i siramsimd. sin rg:
b°|m'”mb°"dm°d°xm'“" ßfugnüædm' brott ägt rum i Thore Franssons specerihandel samt hos

Nyköpings entreprenad. Hos Franssons hade tjuven tagit sig
En av Mana socka” möt “mh mnånaæ' f' byggmlm' in enom dörren till la errummet samt stulit växelkassan 28_ _ _ g g
M' Nm' Pm" Suñmsmn '7^l'"äs°'s kyrkby'°\|°d ' rmdap' kronor. 6-7 kg kaffe. 6 flaskor hårvatten. 50 stora paket

šocken meiiuunder stölrlremdzrenßifsin livs- “Salma æh - lo- wbak' Hos Nykö-rings cmmpmmdud under Mm “bodde han i Norge och pmküæmdc i yrke' hade man brutit sig in i kontorsbaracken vid det stora nybyg-
' ' ' märkskassan. ~ : 7- _

Strömgren varen skicklig och flyhärit yrkesman som anliiades sa '- Strömsund' mç" rn “rd C a 8 hmm'skunt upp en portfölj. som man tydligen tron iniiehålla pengar.
bl' a' ßr uppßrmdöl av na? skolhus' Paspnligen V? han c" men i övrigt inte kommit över något. Några spår efter brotts-
"::"mm:::å?åd°f::;'kï::nhJâm “hl lingen hade inte strömsundspolisen på fredagsförmiddagen.

“ds men givetvis har alla vägar spärrats. Man tror att det rör sig
mh Mm "Slip _ 86"" saknades Swan sin PMS i G _ om en smärt person. som kunnat taga sig in genom ett ganska
hus. Han var alltid redo att efter måttet av sin förmåga stödja I-M mmm nl “nanm hos Samsuöm & L-un vw fór au
allt gott verk. särskilt sådant som avsåg ungdomens bästa. för |:° -n . ' ct är bum små J gq
v-iiimiiimmycimi ammmic. ' 'ms

Strömabotogkålpåliöaaltalaaaiidebökinedvedtrl Ströarstjavaraa fastll-'ala l87 l949
En hök fick på måndagen släppa livet till för ett vedträ. som Bilstölden och inbroiten i Strömsund natten till fredagen kla-
handlanden Sven Albert Karlsson i Vedjeön kasiadeeflerden. rades upp i går. sedan Falupolisen tagit hand om ett par herrar
då han fann den kalasande på en av hans hönor. Vedträet somgjordeenvåldsam entreigruvstaden genomaii köra mot
kastades så precis an det träffade höken rakt i huvudet med ett järriräcke och mosa sönder en Volvobil. Vid polisförliör
påföljd att den omedelbart föll död ner. l~löken hade redan befanns det att bilisterna ifråga voro två rymlingar från l~lall.
hunnit ta kål på en höna och givit sig på en annan. då den vilka i en stulen bil fullproppad med tjuv-gods gjort vägarna
mötte sitt öde. Men det var inte detta som var märkligast. osäkra under några dagar. Polisen hade emellertid bliv-it
l-lökenvarringrnärktiStockholmmednr.S.740lochkommer varskoddochstodbereddatttaharidomdetvåherramadå
nu att införpassas till riksmuseet. de klev ur taxin på busstorget.
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.\Iystlsk "pontonbdt" sjösatt IStrömsutid året runt. Sjösättningen av pontonbåten ägde rum vid tiotiden
Ingenjör Carl I-lriksson. har hållit pa i flera ar med sin ide att på torsdagslörmiddagen under stor tillslutning av intresse-
skapa en bal. framdriven av llygmaskinspropcller. Det gäller rade strömsbor. Det hela gick snabbt och bra och propellem
en ganska stor maskin byggd pa tva pontoncr. lšnligt herr drog maskinen utan svanghet ut pa djupt vatten. Maskinen
I-lriksson är den sa konstruerad. att den skall kunna ga fram visade sig också lyda roder gott men var tyvärr nagot lör
lika bra pa is som pa öppen sjö och sålunda vara användbar framtung. vilket herr I-lriksson ocksa räknat med.
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Gangsters I Strömsunds arrest 20 7 l9-l9 Födelsedagar 24 7 I9-89

Tf. landsfiskalen Ivar Dahlin i Strömsund har f.n. ansvaret lör 7ll år fyllerden 29 juli fru Regina Persson. Strömsund. llon är
tva ytterst fula fiskar. Det ärde bada rymmama fran llall_ som bördig från Backe och änka eller handlaren Per Persson.
togs av polisen i Falun efter en stöldserie här i Jämtland. lån av Strömsund. Socialt mycket verksam och intresserad. har hon
de tva. Bertil I-Ivald Forsman fran Sorsele. är en desperado av tillhört olika nämnder inom Ströms kommun. Sålunda var hon
lörsta ordningen. År I9-13 togs han lördräp i sin liemtrakr eller första kvinnliga ledamot bl.a. i bamavärdsnämnden och skol-
att med beratt mod skjutit ned en skinnhandlare där på orten. rådet. I 25 är har hon tjänstgjort som bamavàrdsman. och är
Forsman har tidigare härjat i vara trakter. Det var när han. tro- fort farande ledamot av bartiavärdsnämnden. Manga bam har
ligen l9-I-l. rymde frän Sidsjöns sjukhus och drog sig uppat genom henne lätt goda hem. Trots jobbet och omtanken om
Jämtland. Da stal han en bil fran vägmästaren i Ilammerdal. egen stor familj har Regina Perssons vilja och kraller räckt till

att hjälpa andra bade inom det sociala och vänkretsen. Fru
Persson är fortfarande aktiv medlem i flera ideella löreningar.

Dödsfall
Skräddarmästaren och kyrkvärden llans lå. Jonsson. Ström- 60 är fyller den 29 juli skogstjänsteman Knut Åslund frän
sund avled hastigt i sitt hem pa söndagsmorgonen drabbad Strömsund. numera boende i llillsand. I-Ifler av-lagd realexa-
av hjämblödriing. llan var lödd i Lavsjö Itltll och kom l909 till men och studier vid Östersunds läroverk genomgick han åren
Strömsund. där han konditionerade hos olika skräddare. tills l9lb- I 7 Bispgärdens skogsskola. Åslund har hall platser hos
han I9l6 satte upp egen rörelse. Jonsson var en betrodd och olika bolag inom Jämtland och Västerbotten. De senaste aren
väl lörfaren man i kommunala värv. Han hade sålunda bl.a. har han hah anställning som stämplingslörman vid skogsvards-
tillhört kyrkoradet. kommunalnämnden. pensionsnämnden. styrelsen inom Föllinge skogsvårdsomrade. Att hans arbete
kommunalfullmäktige och municipalfullmäktige och vant nämn- som skogskarl uppskattas bevisas bäst av att han lör ett par är
deman i l2 ar. Han var även en av de ledande inom konsument- sedan belönades med skogsvardsstyrelsens hcdcrsplakett och
kooperationen och var i tre är i Ströms konsumentlörenings penninggratifrkation lör sa väl kvalitativt som kvantitativt bra
styrelse. samt var tidigare aktiv i arbetarrörelsen. arbete.

3-I



Strömsund
Ännu finns det platser i l-lavsnlsbussens turistresa till Stock- "amp-rkgm S"-5m,um|
holm den l8 aug. För att logi i Givle och Hudiksvall skall Dm 5 7 ungas"
kunna ordnas eniotses anmälan löreden 5 aug. till I-l. Dahllöw. Sw, "¿§"-N
'°'°f°“ 345- Lördag ti. zoiamiianitsmaaustapen

pa dragspel”NN” iii.zi. om-ziziiannf
- QÅI' fl' 0 m dl l Illglll ÜVCTI SÖII-

och helgdagar. Ebbe Eriksson. Fynkai
Söndag kl. 23 uppträdande av

Flickery Flies
med Allan Johansson och Britta Borg

Byamla lStrörn protesterar' mot postförflpttnltig
Byaminnen i Stamsele och Brandberget protesterar hos
generalpoststyrelsen mot att poststationen i Täxan. som om-
kring 40 år varit lörlagd till en fastighet i Stamsele by. utan
byamânnens hörande skall llyttas till handlanden N. .l. Nils-
sons fastighet i Fârjsundet. en plats som ligger cza I km fran
Stantsele och 2 km fran Tâsan. Ingen av invånarna i Stamselc
kände till något om llyttningen av poststationen. lörrân dc
fick lisa därom i tidningarna. l den centrala delen av Stamsele
finns inte mindre än tre fastigheter med lämpliga lokaler. som

Ebbe Erikssons Imkbil. Cliauören år Ebba-.r hmr Rune. star till postverkets förfogande. I Stamsele bor omkring l75
personer. och i befolkningsavseende är byn den största av

Föüh dem som lyder under Tâxans poststation. Genom flyttningen
Bank” av stationen till Färjsundet får befolkningen i Stamsele och

f. Pettersson

5"ñm$“"¿$BB¿°“29'7 'M9 0foglStrötnsk)1'kpark IOK I9-t9
Den vackra och välskötta kyrkparken i Strömsund har våld-

Fgàuüpr gâstats av mindre nogriknade individer. som bl.a. bröt sönder
70 5,- fy||¿,-(kn 3 mami sgmnakumgmn Gab,-5c| |_¿|,¿8,-“_ de jâmramar pa vilka anslaget "Förbjudet att heträda gräsmat-
Mu,¿,m_ 1-u||¿n8,¿,_ gm ir 55,-dig fm, Oja", men kom 5, tan” m.m. .statt att lr1sa.\'idare har den i parken placerade fon-
cu 30.|¿| ¿,,¿¿|m |i|| Mu,-“cm dä,-han af,-m¿cm¿cm 3,990. lånen lätt en pahâlsning och mist sin vattenpcndel. Niding-
|°,|,_°c|, .M sm", anv hah” gsm, sig M skomakc,-¿_ som ama kan inte ha någon som helst ekonomisk vinning av att
hu, ¿|||j¿m| |,¿¿ñw,-_ Limsmn 5, en gm, och ß,-sym mam stoppa på sig denna pendcl. och det torde närmast kunna
vu-m| 'tugga gnugga-,¿ och vc,-bam inom |:|-i|,n¿n8$u-m¿n_ betraktas som utslag av misslyckat skämt av någon eller nagra

överfórfriskade personer.

Direkt från Alierllta 4:8 I949
kommer Lasses nya kavajpress och detacheringspistol. Ka- “S59
njpmmn gasa, W gu “omm ömspim md mn |yB_ \.¿|_ Kontoristen Gösta Wallin och tandsköierskan Kann Inga-Britt
tm buses upp mat “nn mn och ha som snabb; 8," |¿,\.¿_ arlssott. Kisa. vigdes t Ströms kyrka i lördags av kyrkoherde

jan dess fm rann. av-.s. den pfessningen piaggt-i tim t-ia Gtww Betts-

inköpet. Detacheringspistolen ar en nykonstruerad apparat
för ackurtagning. som skötes av skicklig fackman. Alltså tva Üülßflll
nya modem hjgtpmat som Lasse, erbjuder rm ef |j§n,|_ Pa Alanis ålderdomshem avled den -t ds änkefni Johanna tili-
Lasaes Kemiska. Strörrisund. telefon 385. -b Slßföm i 00 ålå' II* 75 äf-

Dlldsfal Födelsedagar
Chauflör Emanuel Oscar Ferdinand Kring. Strömsund. har Sllar fyllerden l0ds fru Lilly lirikssori. lödd Blomberg. Ström-
avlidit i en ålder av 56 åroch elterlâmrtarsom närmast sörjande sund. Redan som ung kom hon med lörâldrama till Sv aningen

hustru och dotter. och gifte sig med Erik Eriksson och blev husmor på gístgivare-
gården. För några ar sedan flyttade familjen till Strömsund.

Vlgde
Kontoristen Sten Einar Jakobsson. Stockholm och sjukskö- Vlgde
terskan fröken Marianne Körner. Strömsund. Vigseln ägde rttrn Arne Rosenberg. Frösön och Birgit Líssman. Strömsund. v ig-
i Ströms kyrka i lördags och lörrittades av kyrkoherde Berg. des den 6 ds i Lade kirke. Trondheim.
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Vlgde lti 8 lt)-89 ens stämningsfulla kyrka som fylldes till sista plats. och för

Dubbelvigselägdeisöndagsrum i Alanäs kyrka. Där samman- de gamla. av vilka cza IIS hade tnfunnit sig. var särskilda
vigdes haridelsbitr. Karl Moby fran Malmberget och lärannnan bänkar reserverade näriiiast predikstolen. l nattvardsgangen
(iunvor Blom i llavsnäs samt sem. stud. lvar Jönsson i llolm- deltog ett hundratal personer och glädjande nog ocksa åtskil-
sund och bitr. skollietnsförestàndannnan Frida Ottosson. Kalk- liga nykonfirmetade ungdomar.

berget. llavsnäs. Officiant var kyrkoherde (iösta Sundström. Till tonerna av Jämtlandslaten. spelad av bygdespel-

mannen Salomon Norberg. llavsnäs. lagade hela menigheten

efter gudstjänstens slut ut pa kyrkbacken. där festligt dukade

bord väntade. Under samkvämet utförde hr Norberg ytterli-
gare fiolmiisik. och de cza 400 deltagande fick tillfille att åter-

uppliva bekantskaper. som bleknat med aren.

Sedan vidtog den egentliga ”hembygdsdelen“ av högti-
den. Kyrkoherden hälsade välkommen och vände sig särskilt
till dagens föredragshållare. f. folkskolläraren J.P. Näsström i

Kyrktasjö. och betonade det ganska unika. att en 87-arig man
befann sig i en sadan såväl kroppslig som andlig vigör. att

han kunde ställa sig till förfogande för ett offentligt föredrag

av denna krävande an. Hr Näsström höll sedan ett med kraft
framfört. av kunskaper rikt och av stor humor kryddat hem-

bygdstal med minnesbilder från sin bam- och ungdomstid.
Föredraget väckte storniande applåder. och manga av de gamla

passade på att ur egen fatabur framta minnen och hágkoms-
ter. Ett bejublat inslag i programmet ble\ ocksa handlanden
Sixten Näsströms lilla anförande på bygdemäl. vilket
utmynnade i en appell till fördjupat hembygdsintresse.

Alla festdcltagare undfägnades med mjölk och

sar som hade en strykande atgang. "Du gamla. du fria". uni-
soni sjungen av den manghundrahöv dade skaran. gav fes-

ten en värdig avslutning.

\

Fotbol
\ Helgens Tingvalladuell i fotboll mellan IFK Strömsund och

' 1

ßm./,»af.-i rm/ri .ir-/i /i-.if J.;n_i...n. Ka/th.-lg.-1. :fd _f¿':°;a'°_¿cï

position. l-In stor del av äran till detta far v äl nykomlingama i

Dlkesgrivttlngmeddyaamlt laget. målvakt (iiinnar Jonsson och vänsterinner Bertil Ja-

lín rätt märklig form av dikesgrävning praktiserades i lördags cobs. taga at sig.

i Ãspnäs. l stället för att använda de vanliga attributen korp För andra gängen under säsongen utgav Kamraterna

och spade tog man nämligen dynamiten till hjälp. vilket lycka- ett trevligt litet papper kallat "Tingvallabladet". Det upptar

des alldeles utmärkt. Det var Ådalamas skogsägarelörening laguppställningarna för de agerande lagen och utdelas ge-

som stod bakom experimentet. därtill inspirerad av en del för- nom postens försorg. Ett önskvärt exempel för andra före-

sök som gjorts i Norge och Amerika. Över ett 75-tal meter lade ningar.

man ned dynamitpatroner med 2-3 dmzs mellanriim. När man ___.í_._
sedan tände i ena ändan initierades hela räckan. en kedjereak-
tion alltsa. varpå ett dike med avsedd bredd uppstod. Tills
vidare för man emellenid betrakta det hela som försöksverk-
samhet.

Ströriisiind llfll- ork llklllll
l-In vagnslast lll hv-M

ÃPPLI-IN och PÃRON.
billigt vid busstationen MOTORCYKlÅR

fr. o. m. idag. Q: x

ironi. ENnELD

Folkfest l Alanäset J A w A

l-In egenartad folkfest firades i söndags i och vid .-'vlanäs kyrka. 519, ,<óN;<¿¿

Kyrkoherde (iösta Sundström. som med många medhjälpare
ordnat densamma. hade nämligen gjort försöket att förena "De
gamlas dag” med en hemby-gdsdag pa så sätt. att de gamla fick Anddråztfmnu
v ara hcdersgäster. Dagen började med högmässa i församling- :si
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Ströms-Alanäs hushållalagsgllle hyllar hnsmödrar KornmunalpaniparpåvlsltlStröni
l40 av Ströms-Alanäs hushållningsgilles e:a 400 medlemmar Järntlands läns kommurialriämndsordförandelörening besökte

samlades på lördagsmorgonen i Strömsund vid hemvärris- på söndagen Strömsund för att ta samhället och dess olika
gården kl. 9.30. varefter färden ställdes till Ulriksfors väveri- institutioner i betraktande. Det blev en synnerligen intres-
aktiebolags fabriker. som visades under sakkunnig ledning. Kl. sant resa för de 35 deltagarna med fruar. som hjärtligt välkom-

l2 ställdes sedan färden till Alavattnet. där PJ. Wikströms nades på alla de platser de under dagens lopp hann besöka.

nyuppförda ladugård dernonstrerades. Senare på eflentiidda- Mest imponerad blev man av Strömsunds nya sjukstuga och

gen samlades man på hemvärnsgården. där det bjöds på både Ulriksfors väveriaktiebolags anläggningari ljlnksfors. På sjuk-

lekamlig och andlig spis. Genom riksdagsman Nils Jönsson i stugan lämnade dr Claes Hällen en ingående redogörelse för
Rossbol delades där också för första gången ut gillets diplom sjukhusets tillkomst. dess donationer och konstsamling. och

"för gagnerik husmodersgäming". som tilldelades fruama i Ulriksfors ledde ingenjör Ame Jakobsson grupperna genom

Hulda Hägglund. Järvsand. Bengta Eriksson. Strand och Anna fabriken. Härutöver besökte man Duvberget med den vackra

Eriksson. Ohn. vilka därtill fick mottaga en premie på l00 kro- utsikten över fjällvärlden samt hemvämsgården. Resan som

nor vardera samt varsin vackra blomsierbukeii.

Havsriäahornavhahemlrygdagård

löretagits med buss från Östersund inleddes med att Ströms
kommun bjöd på lunch på Grand Hotell.

Havsnäsnejdens hembygdsförening har i skrivelse till Alanäs Strötnsbopå medlldades 238 l949

skolstyrelse ingått med en begäran. att Havsnäs gamla skola En trafikolycka. som krävde ett dödsoffer. inträffade på

skall upplåtas till föreningen för upprättande av en hembygds- måndagseermiddagen i Vågdalen. varvid förrådslörvaltaren

gård i Havsnäs. Förlioppningar har länge “ms om an ß en vid vägmästareområdet i Strömsund. John Karlsson. ljöt en

sådan till stånd. och på sista tiden har man börjat gå från ord till ögonblicklig död. Karlsson varpå väg från arbetet i Strömsund

handling. Hembygdsföreningen bildades i Havsnäs söndagen till sin hem i Vågdalen och färrhdes på sin länviktsmotoreykel.

den 24 juli. då stadgar för föreningen antogs. Till inierimssiy- Efter honom följde en DKW-vagn. förd av en östersundsbo.

relse valdes fru Svea Näslund. Gottfrid Sundqvist. Olle Strax förevägskälet till Karlssorishemsignalerade bilföraren

Palmqvist och Thore Näslund. Vid ett möte lördagen den ti för omkörning och Karlsson vände sig om. som om han

augusti anslöt sig ett 35-tal nya medlemmar. varför medlems- uppfattat signalen. Just vid omkömingsögonblicket svängde

siffran nu är uppe i ett S0-tal.

Blri-ande hemhigdsgárdj'

Födelsedagar
80 år fyller den 23 augusti f.d. butiksföreståndaren Erik Olof
Persson. Siljeåsen. Numera njuter han sitt otium cum digriitate
i födelsebyn Siljeåsen där han med livligt intresse bl.a. ägnar

sig åt sin hobby. släktforskning.

Födda
En son

Olga och Karl Jönsson
f. Sjöberg

Strömsuntk BB den 88 I949.

han emellertid över vägen mot anagsvägen. endast tre ä fyra
meter framför DK\\':n. och trots att denna körde med mycket
låg hastighet. var olyckan ofrånkomlig. Bilen träffade
motorcykeln på mitten. och Karlsson slungades till marken.

och troligen fastnade han i bilen och släpades med. I en lastbil

fördes han genast till sjukstugan i Strömsund. där man endast

kunde konstatera att han var död. John Karlsson var bördig
från Vågdalen och född l903.

Ulrlksfors bygger nytt och vidare
Nyligen kunde man fira taklagsfest lördet stora l6-lägenhets-
bygget. som lilriksfors vävenaktiebolag uppför at sina an-

ställda. och vid själva fabriken fongår utbyggnaden för fullt.
Redan till jul hoppas vi ha vår nya kontorslokal färdig. och
vad bättre är även personalbyggnaden. som jag skulle tro blir
fullt ut lika tip-top som det övriga. som företaget upplön i

Ulriksfors. säger ingenjör Ame Jacobsson. Där kommer att

finnas marketenteri. omklädningsrum för såväl manlig som

kvinnlig personal. där blir duschar och andra renlighets-
anordningar i rostfritt. och där blir bland annat även ett sär-

skilt vilorum för den kvinnliga personalen. Vad själva fabriken
beträffar kommer ytterligare 36 väv-stolar nästa månad. Målet
för väveriet är era l80 anställda.

säsosczsssista miss
å Åbacka. Tullingsås

söndagen den 28 aug. kl 20 - 2-l.

- Årsta - systemet: I timme
Musik: RUDÅS. - Vanlig entre. fri dans.

37



Lysning
Lembit .-\lbo och .-\nna-Greta Mvren

Boris Strömsund
Vigsel i Karlstads domkyrka

den l7 september l9-W

Familjen .lI_i-ren. Slriimsiinil
Längs! /him Karm och .-ll/'ri'il mvil i'|I barnbarn

Barnen [ni-. Berra. Enli. .-Ilse. .-Inna-Greta. Ingrid och Kalle.

Ylgde
lngenjören Karl (iunnar Lindvsall. Uppsala och lärarinnan

Margit Alvebo. dotter till lantbrukaren .lens Alvebo och hans

maka Karin. Alavattnet. Vigseln ägde i lördags rum i Ströms

kyrka med komminister Lars Lövsund som vigsellörrättaie.

Före vigseln sjöng köpman Ragnar Agelberg "Lovsång" av

Josephson och efter vtgseln “To maa man vaere". Eller vigseln

gav bnidens löräldrar middag på (itand hotell i Strömsund.

Dñdtfill
Lägenhetsägaren f. distnktstummaren .\lårten Persson. Ohn.

avled den 2 sept. llan var lödd l87l.

l.ärai-tia
lnom Ströms skoldistrikt har löljande lärare lörordnats på riedan

nämnda icke ordinarie tjänster läsåret I9-l9-l950: småskole-

lärartnnoma Svea Moberg. llillsand. Anna-Britta Håkansson.

Täsan tkl. 3-ll. Anna Palmqvist. llenningskälen och höstter-

minen I9-l9 lledvig líijde. Tullingsås. Kajsa lïriksson-Sjöberg.

Sv-aningen. (iunnar ('arlbo. Kårrnäset och Karin Ronne. Öjam.

Misshandel liilör Strönmitidstltiget 5 9 l9-49

Tre misshandelshistoner daterade den 25 juni I9-l7. den 28

dec. IQ-lll och den 5 febr. I9-lll, där en och samma person fun- . I
gerade som slagskämpe. rullades upp inför norra domsagans

häiadsrätt i Strömsund på onsdagen.

Den lörsta knytnäv skampen hade etablerats midsommar-

aftonen l9-l7 på Skogstigen inom Ströms municip. Målsäga-

ren. ett aflörsbiträde i Strömsund. hade antastats av bråkmaka-

ren. då han var på väg hem med en något överförfriskad kam- -
rat. Svaranden hade vid tillfället till synes utan anledning till-
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delat malsägaien ett par slag i huvudet. så att denne ramlat ner

i ett dike. .samt där-eller sparkat honom. Allt enligt de inkallade
Vlllllläl.

.\lisshandel nr två ägde rum utanlör Strömsborgs dans-

lokal. där en chaullör fick kontakt med slagskämpens knytnävar

på ett mycket hårdhänt sätt.

Den tredje anledningen till att vikingablodet svallade

över inträlïade på ett hotell i Strömsund. Där råkade han dock

i delo med en herre. som gav svar på tal och det blev stryk lör

bråkmakaien själv. Några domar har ännu inte avkunnais.

Tennlsltlstorla
Det har skrivits litet tennishistoria i Sveg under den gångna

helgen. Där har nämligen lör första gången inom länet spelats

om oldbovs-DM i tennis. Strömsund överraskade med att ta

hem både singel och dubbel med sin medsända trio. men

svegsborna. som f.ö. voro utmärkta arrangörer gav nord-

jämtarna hårda fighter. och det är ju inte så säkert att

Strömsunds tennisklubb kan behålla sin hegemoni nästa år.

Så jämnt var dei.
De lörsta DM-tävlingarna lör oldboys i tennis blev en

både trevlig och rolig tillställning men framför allt spännande.

Nordström var som en vägg. men kämparnas Benjamin

46-årige källarmästaren Ronnedal lyckades hitta några spnngor

att lä bollen igenom och ta singelmästerskapet.
Spelentusiasmen var det minsann inget fel på. Där for

tvåhandsspelande 55-åringen och kinirgen dr T. Stenholm

omknng som ett yrväder och retumerade de mest överras-

kande bollar. där var sknivspecialisien strömsundsjägrnästaren

ll. Eriksson med 50-årige klubbkamraten och bankkamreren

Sven Åström. som lör dagen hittat en kanonsäker serve. där

var svegskörsbasen Birger Calleberg och bokhandlare E.

Södenquist. som visserligen inte fick kämpa på slunampen men

ändå väl fyllde ut samlingen tenniseniusiaster.

Svegs TK har all heder av arrangemangen lör sitt och

länets lörsta oldboys-DM. och den här gången fick publiken

titta på alldeles gratis.
Matchresultat: H. Eriksson. Strömsund- F.. Södenquist.

Sveg. 6-2. 6-0. G. Ronnedal. Strömsund-T. Stenliolm. Sveg.6-3.

6-I. G.(). Nordström. Sveg-B. Calleberg. Sveg. vi-.o.. Gustav

Ronnedal. Strömsund-H. Eriksson. Strömsund. 6-4. 6-4. G.

Ronnedal. Strönisund-G. O. Nordström. Sveg. 6-3. 6- I . Herr-

dubbel: Erikssons.-\ström. Strömsund-('allebergiSöderquist.
Sveg. 6-0. 6-0. Eriksson Åström. Strömsund-Nordström Sten-

liolm. Sveg. 5-7. 6-l. 6-0.

STRÖMSUND
Tldlrpongar
Det lönarsig att besöka vår

Stocltholnisniagoslnor
HELLGREN & ASGARDH
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Cltauör Jöns Rtidolffallbom. Ojam och fnäken Anna Hildur Genom olïcntlig auktion. som ßrrättas å länsman Gärdins gård

ltnsiinaHarnnaar.i<anhasei.ulgaesilaniagsisuoniskyrua. isuomsundlofuagenaohlroohmahdagonuonloaqaloao
Vipeln lñrrättadesavkornministerl..6vsund. Ellervigselngavs med början bada dagania kl. ll l'.m. later dödsbodelägarna

middag ßrett 40-tal personer i brudgummens ßräldrahem. eller fru Margaretaüärdin till den högstbjudande lörsälja: möb-

ler. linne. sängkläder. mattor. annatur. däribland en takkrona.

sm M, |,n¿,,.“_°“ böcker. tavlor. glas och porslin. köksattiraljer samt gammalt

vi har honom suomm lrahslro men hrulrar hia riluiauo ull =""'=' '°“"='°P 9°" f' '“-'“-
"lappania" och da är det inte så säkert. att sa många vet var V°¿°_'l'm'3* köp” 'mm °" b°"'"'"9““'
det lilla ohh aa heliga. av hamnat an aoma si verkar det ju WW- ÖWP b°'_='= _'=°'“_='"_- Å8"'4_°“°“ ll" ßßå" 8°4*
nu Mgoming som hu ma' “mn an 86" och ha mg lñrbehaller jag mig. tills ltkvid erhållits. Rop under 5 kronor.

också sin riktighet. ty Olin ligger pä en 6. Närmaste större “um k°"n'"-
samhallo aa suomsuha ooh du har vi s iun. ung ihriiulal 2 Stfmtd 4"' 8 WWW '°4°-
riljsuha pa dei. var o har med stal blivit kallad ”vanuoalens ^"4='= R°°°“'=°'F» °-“-
plrlfochdensomkomrrterhitenvackerdagpasommaren
ellerenvinterdagmedrimfrostochsolkanejannatänimporie-
rßavdensynhanrn6teruppil'rän"6stili6jden°'. Manserdär
i väster bade Erljällets markanta prol och det mäktiga Skal-

fjället samt däreniellan Staka- och Bäverfjällen. Framlör dem

aiogstlaalaa asaa ooh ohsjons vanouspogel med sina iuyl-
liskasmaholmar. Det vore lörvissonágot lördensom funde-

rar pñ perisioriatstñtelse att tänka på Öhn!
Att Ohn blivit smått upptäckt vittiiarde många sommar-

stugor som börjat likt svampar. skjuta upp ur jorden lite var-

stans nini stränderna.
Ohns by har säkert gamla. mycket gamla anor. ty

släktgärdsdiplorntaluorngardarsomgäniawanfarüllsori
imycketóver-100är. l forna tidervarbyn l'olkrik.ochidellesta
gifdgf f-ln; en gygkungkgl-| pä 3-|2 bam, Numera gir invå. Gårdinsgàrdvn Halo: Hulger Persson

narantalettyvärrständigtnerit. l26personerl'.n. Dcunga
aomginofugnynafoohmahgaarueisomihroallaginersig. Illmhrhmwsblövwkmwtßfßtröwl
man 3,4: nam i glajm-nya 50 “_ Ng”. sgol. m har im, När l'ruTea Berglin. Lia. Strömsund. tillsammans med sin son

hu. antalet sliolpliiniga hafh l host lir vara sea. ooh dessa har N frhssrsfmidflse W vw °=h vlwlwds bär- kvm det

laglig sirolslrjurs ull skolan l suoinsuhal. unga rlulniga husl- vlößlist fm ut Slwsßß ett stor biöm endast nästa Mer från
mf 5,- vgllmmm hia lar n-yggmg av byn, fonhßagg dem. De sprang sa fort de kunde ut pa vägen. där de hade sina

cyklar. och gav sig iväg från platsen. lämnande bade kontar

su-gmmnd och dagens bärskörd. Bjórnen lufsadc först eller dem. men

Spñnspojke stannade sedan vid hallonstället. där den säkert fick sig ett

Fia plats hos 8°“ "W-
Dahlmaris

I 5 | Dödsfall
S 'TCL 'os 37' Fru Anna Britta Nygren. maka till f. skogsarb. S. A. Nygren.

í
-__-

. . . Strömsund. avled den l2 sept. i en ålder av 80 år.

Udden.Strllmsund Bytllüllllß
Dm,|¿“|¿s9_|_ har lämnats Gubbhögens vattenledntngsförening lör

Musik: Ru¿¿““,emb|¿_ nyanläggningen av vattenlcdningen fór östra delen av

amg” den 17 ”PL Maku” Gubbhögens by. Arbetet lär endast utßras av löreningens

egria medlemmar utan anlitande av lejd arbetskraft.

F" 'mm :mm I Födelsedagar
85 är fyller den l7 sept Alanäs sockens äldsta invånare fru

'""::6':f:;';k':1'°°°"3“:'m':::':'æ'0f"" Juliana olava Jonsson. r. Goaahsaonof. l Guhhhogoh. salta

Umm HN:“peld' 8|:_ I 63 Mocke” eller lantbrukaren oclikyrkvärden Erik Årens mang-

i “musik fald ej bitarpa gabrrla kyhråvärdsåtlor trtåts det sträv-

FB icke 'i|""iM an à'uw|m nigt och imponerat yngre släkte. hur man Fórri världen hante-

“B kvm med F | | I kom. rade trñskslagan. och hon gjorde det suverän teknik och

malm' ' . ' krafl. I-lon framlever nu sin ålderdom l godan ro hos en son

F"°'**ß"“"""" ooh aohhusuu. slsiaa. aluaal ooh uofuau.

39



Testatnenttvlst l Rlngvattnet inför tlnget l6v9 I949 Strömsund
En testamentstvist som gäller en av de största fastigheterna i l tävlingarna som gynnades av strålande väder. lörekom 302

Ringvattnets by inom Alanäs socken. har på onsdagen dra- starterideolika grenarrtaav 229elever från l2 skoloridistrik-
gils inlör Strömsundstinget. Målet torde bli synnerligen tidsö-
dande. Vid ränegångens början uppropades inte mindre än l4 Resultat:

vittnen och för övrigt var intresset från allmänhetens sida Pojkart lödda l935-37): 60 m.: I )RolfLarsson. Hillsand. 9.2

mycket ston. Ägaren till fastigheten i Ringvattnet 2:25 hade 2) Börje Nordin. Strömsund. UlfNorman. Täitan. 9.4.

testamcnterat sin kvarlåtenskap till endast några av sina släk- Kast: I ) Bengt Gustavsson. llillsand. 45.30 2) Göran Amcoff.

lingar sedan de andra vid ett tidigare tillfälle sökt lä honom Strömsund. 44.00.

omyndiglörklarad. Från kärandepartens sida giordes gällartde Längd: I) Algot Karlsson. Strömsund. 390 2) Anders Eriks-

an den 82-årige mannen inte skulle varit vid sina sinnens fulla son. dzo 379.

bruk. medan från svarandesidan lörklarades att alla hans hand- Pojkartlödda l938-39): 60 m.: l ) Bengt Eliasson. Strörnsund.

lingar tydde på raka motsatsen. Roland Blomkvist. d:o. Göran Einarsson. dzo 9.6.

Id.

_. I'-1í"'._l
fl__?

i .yo -

Q 1 '_.o-1
l I

\
I

Ringvanner är gammal!
avradslandr bönder i'

_ Srrñnr. Den 7_fi.-bnrari lóóó
rk nnen Erik Jonsson

nedsårtningshrev och7'\ _ *-I.. “_ \' N B K; _' ^ kunde _i'rra till Ringvamier

_- ' '^ -. _J .romförsla br'h_i'ggarei'
Ringvalrner.

Höat|'estlGabbhögeit Födelsedagar 22/9 I949

lGubbhögen. Alanäs. hölls lörliden söndag en trots miserabelt 60 år fyller 25 ds skogsarb. Jonas Andersson. Hillsand. l-lan är

väder mycket välbesökt fest i skolhiiset till tömtån lör byns lödd i l-lillsand. Andersson. som länge arbetat åt llottnings-

planeradebönhus. Såsorn talare medverkade kyrkoherdeösta Iöreningen. har varit en av de aktivaste medlemmarna inom

Sundström. vilkett. med utgångspunkt från bibelversen ”Söken skogs- och llottningsarbetarelörbundets avdelning i Hillsand.

Herren medan Han låter sig nna” höll ett personligt färgat l~lan harockså varit en av pionjärerna lörkoopeiationen i Hill-

an förande över ämnet ”I-lur har du det med Gud?" sand och är fortfarande ledamot av distriktsstyrelsen.

Kyrkoherdett sjöng även solosång till orgel. Eller servering

avslutades festen med en kort andaktsstund. Dess behållning
om om zoo innnnf iaii bisniiusbyggnadsinssan. Ilrmwllenr

l Ströms grav-kapell jordlästes i söndags 80-åriga fru Anna-
Brita Salomonsson-Nygren. Strömsund. Anders Magnus Berg-

W* iin. Lin saint aniterni Anna wiidiind. snoinsiind. tadd Nils-
Typograf Sune Fjällgren. Strörnsund. och fröken Inga-Lisa ¿°m.,_ Jomßstninsam |3n.¿m¿c$ av kyrkohdc Gunn"
JÖIISSOII. Süñllßlllld. Vigseln ßl"lill8dC$ l |Öl'l|lgSl FIÜSÖ kyfh Bag. san hö" öva. °|.d¿n¿-Su “W och sä dina ßræ

'V kY'k°°d-|""|“ T°“'°“ Awöm' Sång och orgelmusik utfördes av Anders Tåqvist.

t snonnm med pt sondagen r unit» oidr t> oiiandn Han s"“""""'"""'
' ' ' ' Den min ifisniiiisinnen frin ut iaf en iid sedan nr iannndii-

- i
wav  bš::fáñ'u'm ocïïde :zman gården' gen sin eflerspcl på söndag. Om signaturen inte är fclunder-
av sina . ' a oc lörsynt ne sin i . _ .

. _ . . rättad kommer kl. l6.40 söndag rad föras I
skogarna och ägnade sin gård hela intresset. Vid sin bortgång bampjk ju! hand: dm:|:cn_ gamar fm

“"'““m"'3“'““"" adnnminsdiujmscmintßmuademiininiorængam
ville ha ut lite mera av den. Få nu se vad det kunnat bli av det

Frllltí I Stlñllßtllld hela. Huvudsaken är ju. att också vi här kring Vamidalen kom-

Pfimggpptgn mermedpaetthömernellanåt.

lör vintertörvari och till mos samt

syltpäron och ätpäron Vlgde
säljes billigt vid anslagstavlan. hörnet Verkstadsarb. Stig Fredriksson. Östersund och fröken Maud

Storgatan. Gäddedevägen Näsström. dotter till lantbr. OlofV. Näsström och hans maka i

fredag och lördag denna vecka Ringvattnet. Alanäs. Vigseln lörränades i söndags i Alanäs

40

kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström.



Podstatloa lïäsaa Sjukstugan kan ta emot 24 patienter pa sjukvârdsav-
Postdirektionen avstyrker de besvär byamännen i Stamsele delningen. 6 pa BB-avdelningen och 50 kroniskt sjuka. lönde-
och Brandbergets byarnän inom Ströms socken anlört över lade pa 2 avdelningar.
beslutet att llytta poststationen i Täxan frän Starnsele by till Köket är helt elektrierat och hartre kylnim samt 6 kyl-
Färjesundet. Direktionen hänvisar till de avsevärda fördelar. skäpi kallskänken. Även i källaren linns4 kylntm. Köket har
som är lörenade med poststationens blivande läge. De lör lör övrigt manga nesser. som skulle locka till en detaljbe-
vissa bybor uppkommande olägenheterna kan i hög grad neu- skrivning. Sjukstugans matsal och sällskapsntm hör till det
traliseras. t. ex. genom anordnande av lösväskebefordran. Ef- ljusaste och trevligaste som man kan lä se i den vägen. Sjuk-
ter llyttningen kommer poststationen att ligga i bygdens na- stugan är i sin helhet väl dirnensionerad. De stora tråkiga
turliga centrum. För befolkningen i Färjesundet. Täxan. och §juks¿_lama linns inte, utan det är moderna trevliga mm.
byarna norroch söderdärom. innebär lörllyttningenen avse-
värd ' .lörbättrtng genom lörkortad postväg suñmsbom

- Dynamitmatchen
Taarlterg-Waleott

Sllllilllltl "Den styvaste idrottslilm som gjorts i Sverige”.
Fiskltallen Torschg kl. I930. fredag kl. I9.30

öppnar sin nya lokal lördag kl. l9.30
f. d. Valle Jonssons allör OBS! Endast dessa dagar

i morgon onsdagen den 5 oktober
lmorgoninkommer Söndagkl.l8och2l

Fjällsk. sik. torsk. torskle. Pä dessa skaldror.
knotlisk. räkoroch lärsksill. Eller Saljes roman.

Gamla som nya kunder hälsas välkornna! Bamlör-bjuden.
Verner Wiklund

Telefon l26.

DKSN-möten l Alaaäs
i Pa Mikaelidagens kväll höllsiGubbhögensskolaett trotsregn-

||ym.|.”y5||-||.,“.|,.y.,|.|;,g.¿. 5/|0 |949 vädret. mycket välbesökt möte. varvid representant lör De
Pi tisrhgen invigdesden nya sjultsrugan i Suñmgm i Mmm Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse. kyrkoherde B West-
sv u. rr lsrrasrrovairrg Torsten Lovgrerr. meuieirutsryreiserrs t=rrs-^ln6~irnnvvn1lrksnmmßrnds=vh=ndlndrIk°hnl-
,u|m|¿i|-,|;|¿f^,æ| 3555, bmmfm, vem" |-|,;||.,m| “mr brukets förhållande till karaktären. I mötet medverkade dess-
landstingets ledamöter. Invigningen blev en vacker ttl°ttt |<Yf|t°|t°t'¿= G50! Stlßlföm °°lt 4000'-'S tttk- dt Sist'
högtidlighet. och vid rundvandringen prisades sjukstugan i ttltttttdl SOM NCÛWÜS-
alla tonarter. Riksdagsman Verner Hedlund förklarade
sjukstugan invigd och landshövdingTorsten Lövgren tackade
bygguasrremmittert rtsrettgr>ttsrbere.samtaver|arrrrrsr|etir| "*"""'I_”èsuumuà' f_ d_ 0bfoh|'í|_ ri“.næh" 50 Ål' fylll dig Ålldtß |.llld|\0lll“l. Blßlfll . HIVSIIIS.

av Vasaorden.
För ortens vidkommande betyder tillkomsten av denna

sjuterup rtsuirtigraaengmusjutemm rarrtrrgesearr Nlrl-lrtttrltttttrtrrntlrttttntltttttttrtt
hd, Ügnm m_ Byn" |,5|j.¿g mm |9 mmm; |94¿_ ¿¿ dm Arbetarrörelsen Mlanäshargamla anor. Sålunda brldadescn
ß,,mm,dm8mm8,_5°mb,|m,|||,,mn5¿,5,mmm,mmm_ arbetarkornmuniGubbhögenredanl9l5.Dennavartverk-
,-ium,¿mm.¿;_|)mv.,¿gnm|wm,|,¿,°mm°mg_m;m¿n samhettrllsdenladesneribörj|anavI920-lalet.Dáhadeden
hmm mt gym, byn, (kn mm sjuksmsm, md en |¿mm,|¿ även övergätt till vänstersoeialisterna. l932 nybildadesenar-
avdelning. Nya ritningar skalïades. och byggnadsplanerna b°W'|*°'“m"“ WC" 49"" 8598 Ü Gtlbbllößc- Dl W Ü

Man bör nog inte vara glad när nagot brinner. men lör 50890 fblfltlltmtltt Vll 5 Vßflßtltßttf- 550400 Üdt it'
gugmsmms vi¿|mmmm¿¿_ km, .gm mg mmm, om mm, Ms. det i stället den socialdemokratiska ungdomsrörelsen som lätt
mr sraetuaaet galler smterretmaerr. Atmirmrre irmeur SM för titt Pnlitßltr inrlnast i dem trnlttrr-
|,¿,m¿|,,n_ m; sjukhugbyum mdnücs pg en mycke; ü||fm¿,. Den lörsta arbetarkommunen bildades i Gubbhögen vid
,¿g||¿m|, gm ettmöte.somordnadespllängl'redagen l9I5ochmedK.J.

gm, mm mmm» immnmmk U hm- 1,553; 5|mm_.,,m¿ Sandberg. Brunllo. somtalare. Enligtdennaarbetarkommuns
im, “km hm mmm |;|| mm smmm sjukhmwgudgn P; protokoll utsågs redan pä dess lörsta möte en press-
den mm pmm ar smmmim en 83,8 ,m¿_ phcgmmm, korrespondent. Redan då insåg man pressens betydelse i ar-
85.- hem lm mm, fmn de “mm sjukmmmm, rg,-den nckmsm betarrörelsens kamp. Den lörsta tidningen till vilken kone-
ursakterr over srramsurras murraeip-tssmtrsrle och vstturuterr. rvnndrnt mer vnr Jämtlands Tidnins- Drnnn tidnin: var

“ms och hm en ym pg ei,-|m 4500 |“m¿mm,mm-_ |m|,_ |m||.m tiden. Bland de problem som diskuterades på denna
och petsonalbostäder medräknat. Personalen kommer att ut- "b°W|*°mm““$ "WW" W ÜÜÜ INN' iß 001 I" bild! W
göras av 43 personer. kooperativ handelslörening.
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Även frägan om den försäljning som förekorn av Salubrin. StorrueastoppaderjalStröm.Iogserbätpädr'lft-träd
Lazarol och Lyptol var uppe till behandling. Detta pä grurid av ltaäcltta.
att”cndelpersoneranvänderdessamedelförnjutning".som Viddettsvärastorrnenigäröverdenorradelarnaavlärtet.var
saken uttrycktes i protokollet. rnan i Strömsundtvingadatt inställa färjetrafiken i Strömssundet

ltllöhademanfättenegenarbetanidningilärtetgenorn nägra timmar vid middagstiden. Detta ästadkom en hel del

Nya Jämtland. varför man detta är valde prenumerantsamlare besvärligheter i trafiken. Vägförvaltningen ck dirigera

och korrespondent till denna. Enligt vad som framgår av hand- landsvägstralten söderifrän till Strömsttnd över Hallviken-

lingama övergick man l9l7 till att hälla Nya Norrland som UlI'ilt$f0tS- Gemttt IjeSt0|JPet måste även Slßßlbllrnl frin
husorganiarbetarhetnmen.Värerrl9l7övergickävettarbetar- Näsvikett.vilkagäriskolaiStrör'muttd.fraktashetn|nedbttss.

kommunen till det vänstersocialistiska arbetarpartiet. I fort- sorn körde runt över Ulriksfors-l~lallviken.

sättningen var rörelsens arbete varierande och olika kornmu- Ävert bland de bätar. som var förtöjda nere vid kajen i

nala och rikspolitiska frägor ventilerades och diskuterades. Strömsund. uppstod en del trassel. Förtöjningarna slets till
Arbetarkommunens kulturella inslag var bland annat den bopetbäten Viking. vilken därrned kom pä drift. Samma var

litteraturförsäljning. som ordnades. Även lörmedlemmarnas även förhällandet med skrovet efter den gamla turistängbäten

im politiska skolning var det vit sajt. Mari run- iiamiigeii Vitae- lillsltyndnnde veßnef lyckades d°=l= sön fßt de båda

redan 1919 prenumererar pä riksdagsprotokoll. sä att medlem- rytnlingnrna i en liten vik hitom liljeläget.
mar.somhadeintrcssedärförskullef'ätillfälleattlàariksdags- ßtrömstrndssamhälleknäcktesfyraavdegamlapopp-

trycket. lar.somstärnrntomgamlakyrkogärden.Dcnenaavdemföll
Den vänstersocialistiska arbetarkommunen lades ner över järnvägsspäret och blockerade dena. Popplarna röjdes

l920. och först l932 bildades äter en ny arbetarkommun i dock undan. varför inget trafikltinder uppstod. Även en del

Gubbhögen. flaggstänger i samhället knäcktes under stormen.

stiepamtmi Nm-.ramttun | ' ' ' ' ' |

Vänta om Din egen framtid. anslut dig till någon avd. av Sv. , 1

Skogs- och Flottningsarbetareförbunder. S.S.EA.F.

23 70!
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Alanäs Lidsjöbcrg
Lillviken 753 Svaningen
Ringvattnet 784 Stora Bläsjön
Strandliden G) Hillsand
Älavattnct 82l Harrsjön

Länglingen 839 Siljeäsen

Trängäsen Ü6 Tärtan

v Ü
minä: alla äng” 5/5 "'“"8 _

ÃSPUÜS 932 UVW  ,
°*“"'“"Y" “3 °°“'“' sotffy|i«im«geningeb«gsiig=uem.ßaur°men«.mau

99' T°“Û'“*°" titt ramar. ciiisurtsiigsuiim i Hawits.

É

Stfölllältltl - Ulflkäfßfli l'lttItI'0t'lIlI Jui-pr
llälsovärdsnämndema i Ströms kommun och Strömsunds N Mm” ny, |¿y,.k°8¿,¿ jomgß 5 *mp gong, em,
municip har beslutat. att under tiden 8 okt t.o.m. IS nov ut- wæfm |.|¿|m, 5,,,,,,,°,,_ om |.|,,,,,¿,_
lägga rättgitl (Ratin ll och lll) i Strömsunds och Ulriksfors
samhällen samt tätorterna däromkring. vu*
Hälsovärdsnämndema i Ströms kommun och Strömsunds | 535,,-is pi-iggard vigdes i lördags bartarbetaten Per Albin
llllllllclll- PerssortochfrökenMärtaBedaG.Karlsson.bädafränRissel&

Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Lika skatt för Ström 7/l0 I949 I Ströms kornministergärd vigdes i lördags järnvägstjänste-

Ströms kornmunalnämnd har under de senaste dagarna be- man Kuno 0. E. Karlsson och fröken Karin Kristina Rislund.

handlat förslaget till stat för I9$0. Det är rätt stora belopp det bäda frän Risseläs. Vigseln förrättades av kornminister Lars

rörsigom. tydet närntarsigtvä miljoner. rnenclringärbetryg- Lövsund.
gande fonderingar. Om det uppgjorda förslaget antages i frill-
mäktige blir utdebiteringen som i ol. Detta innebär alltsä att S11-ß|||gb0|-g

skatten blir 8.54 pä 88.824.l0 skattekronor. of-'wa
rned

S|I¥"'"|^|l' oiivimttaviituid och Mu: sim»
Kommunalfullmäktige i Alanäs hade sammanträde i söndags En mm æm im, |¿mm Mza, °|,g,5,¿

ochbestimdenästalrsskatt tiIl9kr.pcrs|tattekror|a. Beslutet fm|¿sk|7_30_|¿“h8|¿|7_30
innebären skattesänkning avenkrona. Alanäsharföruthaft ,5,,¿¿8|¿|6°c|,9
största utdebiteringen i länet. Nästa ars star omsluter 351.692 5.,,,ß,|,j,,¿,,,
kr. Antalet skattekmttor beräknas till l9.$N.
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Nykterhetslntresaet stort l nord-Jämtland l4' l0 I9-49
Det finns stora utvecklingsmöjligheter för nykterhetsrörelsen SITÖIIIS løfilkål'
i norra Jämtland. säger ombudsmannen i Östersunds distrikt- haller ärsmöte á Turisthotellet
loge. Rune Johansson. Brunflo. som under senaste veckan den 26 okt. kl. l9.
varit pä tume. bland annat t norra landsändan. Det gläder ho- Stadgeenliga ärenden.
nom särskilt. att han inför 5-6 klassema i skolorna i Strörnsund S1YREl..Sl.-IN.
och Ulriksfors har beretts tillfälle att fä hälla nägra anlöranden
som komplettering till den vanliga nykterhetsundervisningen
i skoloma. Fuàdipr

under denna nnne af det tnnnaentrttgen tannbeiet ntt _75 *' fY"°' P* °"“*?8 f'“ Km" 5d'°'-T°'*'3§'“°“-,"°“ 5' 'W
kommande logebildningar och stabilisering av redan bcnt- ' Gäddcdc °°h höna* "da" mm bam au 'Jim sm bñd 5°m
liga loger som jag arbetat med. omtalar Johansson. Min upp- wnpiga' Fn' mk' har han “° bam °°h Nbmdagc" 'Wmus”
fattning om den har lumen är. att det finns mycket att göra för gång “nl ud' uns mh NW'
nykterhetsrörelsen i norra Jämtland. Det är heller inte en härd-
arbctad mark bara det finns nägra som tar initiativet. En umlßlk |9~' W W49

De livaktigaste ungdomslogerna har vi i Gäddede. bilflldß PÛ 5504389" l Slfömsud 45' llålslßm md* Sim'
Strömsund och Vägdalen. och jag vill dä särskilt betona den lats till en kollation pä hotell Gillet. Till ordförande utsägs E.
sistnämnda igen säger hçrf ,|0ha|\§§0||_ BSCKSIIÖIH. \'lCC Ofdßfllldt S. Sjölund. SCKMCNN E. NOIÜÜII.

I Strömsund finns det mycket att göra beträffande nyk- vice sekreterare. Sven Åström och kassör Ivar Pira.
terhetsrörelscn. och det är synd att inte dessa möjligheter blir
tillvaratagna. särskilt da rörelsen har stora uppgifter att fylla
pä platsen. Men det är väl för nykterhetsrörelsen här som det
i allmänhet är nu inom organisationerna. att de gamla kämpar- Vda TW"
nnttmananett ttnfbafjniatnetg ntttata nettaennga twtnie '*'F“""_'“'?°,
ännu förstått sin uppgifl. Därmed vill jag inte ha sagt att ung- Danny Km' w"3"“" Mal”
damen inte tar intresse tai nytnentteisntfetsen. ovenitti dar °°'“'Y °°°4"“"-T°“""Y °°'“'Y-
jag varit i norra Jämtland. tycker jag att ungdomama visar L°"'s ^_"“$"°"3' _

särskilt ston intresse. Som exempel kan jag nämna. att jag ta- Damy K'y° “ck b'°" a" “ka av Üßdlc'
tale pa en ntrne t snanattaen. nen aa» var manga nngannar. f'°"“ '“'- '°-3°- '°""'ß '°-3°-
som var hägade att organisera sig. sömhg kl' '8 °°h ' "

Nät för 600 stals l Ström
Fisknät till ett värde av över 600 kronor har stullits t Ström-
sund under helgen. Styrelsen för ftskeriundersökningsanstal-
ten. som för närvarande bedriver undersökningar av fisket t

Ströms Vattudal. har nämligen natten mot söndagen lätt ett
20-tal nät stulna. Bland dessa fanns en del oersättliga special-
nät.

Efter att man vid I-tiden pä lördagen tagit upp näten.
hade man hängt upp dem till torkning bakom den vintkur. som
finns vid lärjstället pä strömsundssidan. Dä man vid l2-tiden
i gar kom för att plocka ned dem. var samtliga försvunna.

Banan ombyggd och ljuaföratärkt

'°°'~'"**" -W' " '**t=f'°'f"- f.?.Z'åf“¿°.fåií"'t§.'É.§åïI.'åí“ïïï.?§I'fš'.“šIL'ål.fïlL%ï“?.LÉåïï'L'I
grabbar tala om sig. och kanske siktar de pa samma strålande

Sluhimskun Ü suñmwnd säsong även till vtntcm. "En ny ishockeybana har redan an-
Slrömßkrsßsß av Stsnslw Röd- Iwßst tegte. Den gninta banan tar vi tant bygga nn» t nan. nen arbe-

amrdnaf en stukvårdslwß tetaannettaftaetnamasie tanttgt" nintatnrtstteetteysetntnn-
°'“°"'|° '2 |“"5""- ens ordförande Robert Nilsson.

lntressetade deltagare torde samlas
irealskolans gymnastiksal Kotnmanttöd

onsdagen den l9 okt. l949 kl. l8.30. Som bevis pä intresse och den välvilliga inställning allmänhe-
SIYRELSB-J ten hyser här i Ström för ishockeysporten. har Ströms kom-

mun redan skänkt oss l.000 kronor. omtalar herr Nilsson. Vi
Vlgde väntar även pä att municipets fullmäktige skall visa samma
l Ströms komministergärd vigdes i lördags bygytadsarb. Si- intresse genom att satsa ett lika stort belopp. Varför vi vädjar
gurd A. M. Stark och fröken Agnes H. Mårtensson. bada li-än om kommunal hjälp. ärdärföratt vi kommer att ställa banan till
Strandliden. Vigseln lörrättades. av kom. Lars Lövsund. skolomas förfogande.
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Födelsedagar Som frågan ligger ull nu. för skolstywelsen säken innkta sig på

70 år fyller i morgon tumsaxfabnkör lilias l.ögdberg. Ström- att bli hänvisad ull någon tillfällig lokal igen. om ens en sådan

sund. llan är född i Månsåsen. Sunne socken. ltltlll flyttade går att iippbnnga. Skolstyrelsen liar bland annat försökt att

föräldrarna till Strömsund.därfadem öppnade smidesverkstad. hyra hemvämsgården. men frän det hållet har man inte fått

Redan lll90. som l l-åring. började Lögdberg arbeta i smedjan. något besked ännu.

där man börjat med fahrikation av tumsasar. I över 50 år har llär hör - om nagonsin - de myndigheter som har hand

jubilaren sysslat med detta arbete. Men för tre år sedan över- om byggnadstillstånden. gripa in och hjälpa de kommunala

gav han dock fabrikörsysslan. på grund av åldersskäl. myndighetema ur den penibla situationen.

Lögdberg har nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom nykterhets-

rörelsen och konsumentkooperationen och har dessutom va-

iii tctiamoi av- manicipairaiimatiigc. Strllmwwl ßlwll lmfm Mitten till kommunen?
Strömsunds municipalfullmäktige hade på torsdagen ett tre

I
timmar långt sammanträde. Förutom fastställandet av staten

för nästa år fattades beslut i

varande är.

ledamoten. skräddannästare I

bottgangnes minne.

ett l.'l-tal ärenden. hlunicipets
stat för kommande år går pä 97.2t|5:$0. vilket är en minskning
från föregående är med 6. l 35 kronor. Utdebiteringen fastställ-

des till l:S0. vilket innebär en minskning med 20 öre med inne-

Sedan ordföranden. landsfiskal Yngve llallberg. öpp-

nat sammanträdet. lioll han en parentaiion över den bongångne

lans link Jonsson. som var den

äldste i fullmäktige och under sin tid som kommunalman v ant

med ialla nämnder och styrelser. l-ln tyst minut ägnades den

Den längsta diskussionen föranledde frågan om Ströms

kommuns ansökan om v attenleverans från samhällets vatten-

verk. Fullmäktige var enigt om att municipet skulle leverera

v aiten till ett pns av 30 öre kubikmetem. .\len eftersom brand-

- styrelsen skulle Få avge vttrande i frågan innan ett beslut fat-
1iim.vu.tIi:hriknr l:'lt'u.v Lögillwtg ' ' -

för Ström och Alanis kallas härmed skall lämna en årlig pension.

tades. bordlades frågan till nasta sammanträde.

llälsovardsnämndens förslag om pension åt herr Samuel

Strötlt-AIIIIÄS Melander. som skött sopstationen under en lång följd av år.

llästägare. som äro intresserade beviljades. Den årliga pensionen skall utgå med 500 kronor.

för bildande av en hov vårdslörening Fullmäktige uttalade den önskan. att även Ströms kommun

till sammanträde i godtemplarlokalen
i Strömsund lördagen den Du,f¿||

till Sv-aningen.

2°°'“°l'f' _'*_"° El- '2_-°°- rm taiiita taiomimg med Persson. mata iiti Miami .v stom-

"Llgl |"\LL~\"\('S$'\Llf5K"\m'~T berg. Svaningen. har avlidit 78 år gammal. llon var bördig från

5"°""-^'="*1* "“~*W'"'“t.=*»""°- Lat-iefga och maivai-na iiadc iioii i iiiiisand ilman de nyiiadc

Lantbrukare Jonas Jonsson. Hillsand har avlidit på Ströms

"""""'*" aiamiomsivcm. ioiatiimv- nam ssaf.
85 år fyller på tisdag F.rik Jönsson. Tullingsäs.

sn-iiiiiv toiiaiai- as io is-to l-'lldelmlitnf
hö" pá onsdagen àßmöm i sm-5m§und_ 'fm ordfómndc °m\.a|_ 70 år fylltl' I l'l10fg0l'l lït ltil.&sÖl'$lš8ll (ilßltll Klll'llmâll'l. Slföm-

des fru Anna Svensson. till vice ordförande Tora llolm. till Wlld- "°“ 'W lldlßllff ““'“
sekreterare lílisabth Bergsten. till kassör .Nläna Lindqvist.
Övriga nya i styrelsen blev: Aina Burholm och Anna Nyström.

Till moblotta utsågs Stina Olofsson.

Bariibesplsnltigeii l Ström hotas av lokalkatastrof
Det är inte bara bostäder man har brist på i Strömsund utan

även lokaler för de kommunala institutionema. Den aktuel-

laste frågan för dagen tycks vara att skaffa lokaler för
banibespisningen. Kommunen har sedan bambespisningens

början i Ström hyrt lokaler för detta ändamål i Elimkapellet.
men nu är man uppsagd och någon ny lokal tycks v ara så gott

som omöjlig för skolstyrelsen att .skalTa.
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kassörska vid Handelsbanken.
Hon var också flitigt anlitad som

biografpianist.

.Si'.v|rurnu Ida och (iuvten
Klinlmun ställer upp lör
/irtogrulcn



Il-'K Sttñntstittd Ströms ltomntttttalfullmlktlge
ldrottslöreningen Kamraterna har i sommarhall glädjen lä räkna hade ett närrnare fyra timmar långt sammanträde med livlig och
in den största publiksilïra. som lörekommit något år på långvarig diskussion. I-ln av de mest omdiskuterade frågoma
fotbollsmatclterrta på Tingvalla. Föreningens energiske ord- blev Ströms andelstvättlörenings anhållan om att få dispo-
lörartde Göran Hansson äroekså tillliedsställd med lagets serie- neta anslaget lör löreningen på 50.000 krottor. Fullmäktige ville
placering och ser optimistiskt på den kornrnande våromgången. lörst höra hur omfattande byggnadsprojektet skulle bli och på

vilket sätt det hela skulle finansieras. Sedan det svindlande
535; |,|-W | .M gp; beloppet 588.000 kronor. som blir den ungefärliga kostnaden
Um" |m,,|;| 5 gg, 5 skogen p¿ 55,1,-3 Oh" "-gwcs B,-um lör byggandet av tvättstugan plus tomt- och vattenlcdnings-
Jonsson. Södra Ohn i högra ögat av ett hagelskott som hm, kostnader hade nämnts av ordföranden i Ströms andelsiv-ätt.
¿|¿,-c hm, ar-|°§sa|_ Den sgadwc rmnsponmgcs Bums; , |,¿| fann man det vanskligt att på nuvarande ståndpunkt satsa

iiii osiersanas iasmu. asfqmiton tim-tags. rm taget latte Msn vstttw- F-sf ämtmsit timmes mflsmslsmßds beslöt
U-ing; in 5 Ögat De Mg, mgmcn had, Bg" m 5 skogen pg man dock att ställa 40.000 kronor till löreningens lörfogande.
ß"ni¿¿|¿gcn ßt au jaga |mm_ och wà küomu [Én byn N- Flertalet av letlamölettta ansåg också att dett planetttde tvätt-
"-¿f|',¿c (je M,-c_ ggn 34” av 5,-5¿c,-M ,\-|°§$¿¿, en pm- skon stugan skulle bli lör stor lör orten. varlör man helst såg att en
mo, en \-i||c|,|-M och obsmcma im, sin hm,-_ ,°m “N ,|¿ym¿ mindre tvättstuga byggdes. Det höjdes även röster lör ett

av- stegen. ne bara arm-ms ar t aiaem zt wii 21 ar. nen 'mils ßßlsa nimliss ett Mitslvsß där tsdsfböwds sk
WS" 85,- ßf ngß-anna sin gxmisi Qsmsumj och W- un. tvätta sina kläder själva. Alla var däremot eniga om att en
.kf |,¿|8m Mmm ßr au |,¿|sa pg Sim anhgfggt tvättstuga var av behovet påkallat lör orten.

Vidare beviljades yrkesskolan ett anslag på l2.500 kro-
nor lör inköp av barack som skulle iordningställas till lokal lör
undervisning i metallarbete. Det beslöts även om inköp av
tomtmark av hemmansägare .löns Gunnvard. Risselås. och fni
Emma Trangius. Bredgård. Sportklubben i Ulriksfors bevilja-
des l00 kronor lör att ställa i ordning ishockeybana.

Bland annat kan nämnas att beloppet 2.500 kronor. som
nämnden föreslagit till stipendier. höjdes med 2.500 kronor.
vilket skall avse stipendier lör lliekor. som vill söka in till folk-
högskola lör att komplettera sin skolunderbyggrtad lör vidare
utbildning till sjuksköterskor.

Kyfkofullmäkttge
\ Ströms kyrkofullmäktige hade i söndags sammanträde lör fast-Brörlcmu Bruno och Ragnar Jmisvun med den kungsöm stânamk Ü smßmagct Den samman|ag¿a uldcbilcngcn

.mm deras fur Janus Hunvvmi .vlml I9I-tt i-irl Ruvsvuum-I. rmsüllas Ü" 1:20 P" ska“ckmm_

Kyrkofullmäktige i Alanäs sammanträdde i söndags. Stat-
Strömsjakßkyeklubb l l l I9-59 lörslaget lör l950 godkändes i olörändrat skick med en utde-
bildades vid sammanträde i Strömsund i söndags och kunde bitering av 2-t öre på pastoratet och 80 öre pä kyrkan. eller
redan från starten anteckna ett stort antal medlemmar. Till sty- tillsammans l :04. vilket bctyderen minskning av rv öre jämfört
relse valdes Jonas Persson. Strömsund. ordförande. Gösta medärei tömt. Bland övriga beslut märktes bl.a. att ytterväg-
Sjöhall. Ulrtksfors. .lens Alvebo. Alavattnet..|öns Herbert I-Ihrs. gama i prästgården. som vid byggnaclssakkunnig undersök-
Espnäs. Birger Persson. Tullingsås. Ame Roos och Lars But- ning inte visat sig vara nöjaktigt vämteisolerande. skulle un-
holm. Strömsund. Till skjutchefoch materiallörvaltare valdes derkastas grundlig renovering under det kommande året. l
Rune Lundholm. Årsavgiften fastställdes till 5 kronor. närheten av kyrkan och nya kyrkogården skulle vidare upplö-

ras en bod lör redskap. katafalkvagn och avträde. Ãvenledes
H I | I skulle åtgärder vidtas lör att lörse kyrkan och kyrkogården
75 Ü Mk mh r Å B kl mt ßdd Ris' d' medvaitenledntng. Alanäsets Folkets huslörenings ansökanrpåto gm nna acu unHösjöbcrg Hon är 'add i .|.ràngm_n_ mer gmcmm b°_ om inköp av iomi från prästbostället iillsiyrkies.

satte hon sig i llösjöberg. F.tt av fru Backlunds största tntrcs- 9 | | N49
sen har varit hemslöjd och vävntng. Otaliga torde de vara som smhmun ”_ nvkunpr mn rok. och osmxuud
fått hennes råd och hjälp t denna konst. Hon har fostrat .sju ' . n M' M
bam och har därlör haft det mycket slitsamt. men är dock vid mtzfzi rnadum' \ rkamlnu Q 'mn
full hälsa och ßljer noga med vad som händer och sker

Födelsedagar
Dödsfal 85 år fyller på söndag arbetaren Jonas P. Sjöberg. Tullingsås.
Arbetaren .lohan Erik "Janne" Lindberg. Annenäs. Ström. har Han är inlödd Strömsbo och har tidigare haft ett torpställe.
avlidit i en ålder av 69 år. llan var bördig från Fjällsjö och Harbäcken. vid Näsviken. Vid sidan av jordbruket harhan syss-
vistades en tid i Amerika innan han efter återkomsten bosatte lat med skogsarbete. Sedan i vintras vistas Sjöberg på ålder-
sig i Annenäs. domshemmet i Tullingsås.

45



Jonsson Uänaand tippvaktarom vägarna Strömsunds Arbetarkomniun
På uppdrag av 22 kommuner i Jämtlands. Västerbottens och hade i lördags ett välbesökt möte. Ordföranden höll parenta-
Västemorrlands län skedde på tisdagen en uppvaktning hos tion över de bortgångna partimedlemniama llans Enk Jons-

kommunikatiortsministem för att utverka större anslag till byg- sort. Emil Knng. Strömsund och John Karlsson. Vågdalen. Alla
gande av nya vägar i väglösa trakter. l deputationen ingick trehadetillhört partiet i många år.

bl.a. riksdagsmännen Gunnar Hedlund i Rådom och Sigfrid
Jonsson i Järvsand. Den som skäl för det minskade vägbyg- Rligelgluöv-|||nggrlAlgv1|mgr 7 l I N49
ßßlld llllßfdd l>l'lSl0ll På dlbßllill l0l'Ü° tßlldßl \'8l'I Sltßll- Realistiska hemvämsövningar har under helgen hållits i Ala-
bar. Skogsbrukets behov av arbetskraft är mycket skiflande vattnet med Ströms och Ãspnäs plutoner. Chefen för Ströms
eller årstidema. Av ålder har befolkningen i Norrlands inland hgmvimsommdc Ingemar Non-man hade planlagt dem och gen
växlat om mellan skogsarbete under säsongema samt väg- förutsättningar,

och andra arbeten under den tid då sltøesbtttkct lta mindre Chefen för Åspnae-iyftian ptuioncner. lans Atv-cha. net
behov av arbelsltrl- K0tItttttlttiltttli0tt$tttitti$I'It Ställde sig till uppgift att ordna försvaret av Alavattnets by. Den uppgif-
myclt ßßlåltllß lill 40 flimßlül Syllpullllßta- ten löste han på ett utomordentligt sätt med mineringar och

försåt.
llemvärnsrttännen var under natten förlagda i Alavattnet.

För utspisningen svarade bygdens flickor som eller övning-
ama avtackades av hemvämsmännen med ett fyrfaldigt leve.

Dädsfal
Fm Juliana Bergman. Ulriksfors. har avlidit i en ålder av 63 år.

l lördags av-led båtbyggaren Abraham Svensson. I-lgnahem.

Strömsund. i en ålder av nära 84 år.

Kvlekr
Pa en bänk i fonlänparken sal! tva gamla Slrömshor och
skröl över sin ungdoms raska Iaklerz

- .Vårje va ang. .va den ene. sa vaje huskul kvirk |' vândningan.

Je lå! kamralen men skjul av e skon. á sen kuleje ikapp kula!
Tre hjåssar i der kommunala: - Jaa. du va bra /l_vI. sa den andre. Men när je va ung. da

Fr: v. .\'il.r Grönlund. Ingemar Persson. Sigfrid Jonsmn. bruk!je blås ul ljurepá kvålln. á sen hann je kle Ia me ri krip
i sång. innan de varre mar! lieri kammam .'.'

Födelsedagar
80 år fyller på tisdag fru Kristina Andersson. född Hansdotter. 1-,.|",|m-¿ | gg.-gmmmj

Oittttt Ström- H0" är född iöittt titt-'tt l=°ttt wdtttt wttt tltttiåtitts itattmn.-m gav- a gaf danska tusispcici ”Pa im man ma" i
till Lakavattnet. Dar var hon vallflicka. med allt vad detta på (;T.,,|0n¿cn , Suñm,-un¿_ 559,,-m|,|c,, som §p;|,¿, mm, fu".
den tiden innebar av strapatser i en omild fjällvärld. och hon 5," |°|m| bt-“od av goa |m|\“_ som smomßm sm, m||c,-

Slllllllflf l Ölllll W- lllls ll°ll l<°llfll'll'l°lÖ°$- Ûäfllßl' “lf ll°ll övertygande. För regin har Folke Mellvig svarat. "På tre man

l llâllsl ll°$ f°ll< l “CW °llll0 WW- Slllll ll°ll Slfl il! "ml 0l°f hand" är ett lustspel med massor av sådana dråpliga situatio-
^llfl°l'$$°ll ffåll UXSJÖ- llylllldß lllllllllllll llll l-<llll§JÖ- En" M' ner. som kan förekomma i ett modemt äktenskap. där kontra-

stitt tid fritt tttttttttstt till Atttßtilt- där lttttt Stttttttttds t l~l åt- iwmema tm me sv-an an tomma iiiirana med v-mnam. Fait:
Uttdßt dt år tttttttttßtt W lttitttt tlt fw Attdttswti sköta sit- itamrin och inga om har nämnas speciellt.
den så gott det gick. Maken återvände dock till Sverige. Men
efter någon tid reste han åter till Amerika. denna gång med
farniljen i sällskap. Där var man så bosatt i elva år. Då blev Sn-ñ|||gb0|-g
ernellertid fm Andersson utsan för klimatsjuka och måste åter- ngn, fm, |,-uu, mg.,
vända till Sverige. Make och bam - så när som på ett - stan- Mus “om gassc 1-;|;m¿m.§uc,;¿ med ¿¿@|

nade kvar i Amerika. Eller återkomsten till Sverige bosatte hon §|j5m°,»_ gm ||¿-m,¿ng_ _\1aj.3fi|| _\1i|§§0n_

sig i Strömsund men flyttade sedermera till Öjam. där hon 5588,, |:f,,-§|_5|¿g 015,, m_|1_

fortfarande är bosatt. Hon är. trots ett slitsamt liv. fortfarande pmmgäj- mßdag k|_ 7_30

vid s°d ltilßti- rim; in. 1.30. iafaag tt. 1.30

söndag kl. 6 och 9.

Ftsiærortmu ”“""“">l“<'°“
All sorts fiske å bolagets marker
vid Kvissloma vid Ulriksfors. Födelledapr
är vid laga ansvar förbjudet. 80 år fyllerpå tisdag hemmansäg. Jöns Mikael Blomberg. Hill-

Overträdelser beiv-ras. sand. Han var under en lång följd av år ljärdingsman. Blom-
Kungsgården-Mariebergs AB. berg har varit en ivrig jägare och trivs bäst med livet ute i

skog och mark.
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.Värniaxl i bild Sjöhnnis /örxlu affär med grannen Rum /ör resande. .lliu i bilden kuppurslugure Frieli-Il.: him och

Godlemplurliirsel. Längre IJI. Mi.s.si'mi.shiueI.

iuiium iz i i im
Ny ransoneringsperiod lör kaffe började på fredagen och va-

5“°““""d mr i.°.m. juianoii. med min på juiiicigcn im iiiiaciniiigcn i
Måndagen den l-I I I öppnas likhet med tidigare år ökats. genom att perioden blir sex dagar
M "21 '°°"f°'='l°"”""*" iionm in wiiigi. Ny iiiidciiiiiig kan im iamms im jul. man

f- 4- LN* K°'“'-*'=° '°'<='°f- iiiiiop iaf den iisrpa iaijima: pi-now.-ii im sin fam imijcaag
^"° k“"¿°' hals” “""" \'5"*°""“'~ jul. Omkring I .000 ton likon beräknas kunna importeras och

Slölw If Aßdsfvw- komma mm iiii jui. vidare vanns imssciiiaiici. imiirciiim-iii»
tel. 265 Strömsund. och \.a|n¿"“_

Födelsedagar
60 år fyller på måndag målaren och jordbrukaren .lohan l-Ili.sAlanis eentralsjukkassa _ ._ _ _ . _ ._

. . l- .( rde.S 'nd.ll född B-HboI.\- -
hade i söndags möte. varvid det beslöts att kassan genom bårïïršh :ck gm mm: afåmacjchaflïa
kommunsammanslagningen skall uppgå i Ströms central- _ u 8 _ '_13

si»-«-f=~f»~»_«=» -.»-,--- M- «-_«- «-ß«=-~f««~» ::.'f:::f.°ï:.::".:'.°:.'::'.;:f..:f*:.:':.'::.°;2::
irädai liks idation. Till liksidatoreruisåp Sixten Nässtromocli sk rbclcïm Jämuand kom han mmm mi |n|and$_

G«>ia'i= .A«s~ ii'iii<imimi«"- °g“ _ _ _

da r:iötn.ls)säm-id lfaïnmdeslmbtïssltftcnmsjumansla in och han b°.sa".c s'g'Gä.rdc omëmg Nmoch fmfgæk85 ° "\ 0"' SW' 80 8 - . . . _ _ ,smW ßf f-~ ««~ = »--=~ ::.'.'...'.';f'.:.'i.":::;.trf.:::'“..';.::.:":,§'.::.':.:::f.';°.:.m.*:.:*.°:::
hustru fostrat sju bam till dugliga och arbetsamma medbor-
gare. På lediga stunder ägnar sig Forsberg åt .sina två hobbies.

Jordllstnlnpr fiolspelning och olbygge.
I Ströms gravkapell jordlästes i söndags stoet eller 37-årige
maskinisten Olle Hellström. Bredgard. Dusan

Ãnkefru Märta Andersson. änka efter förre lältjägaren och

lantbrukarien Sven Andersson. Vågdalen. har as lidit på Ströms

F“'b'd'9_' .sjuksiuga 7l år gammal.
75 år fylleri morgon skogsarb. Karl Andreas Andersson. Våg-
dalen. Han är änkeman sedan flera år. och sedan de många
hamen nu vuxit upp och lämnat hemmet. har han bosatt sig i Dödsfall
en kolarkoja vid vägskälet i Kvisslan. där han numera ägnar Lanibrukaren Nils Karlsson. Öhn. Ström. avled på fredagen i

sig åt kolning. Strömsund. Vid sin bortgång var han S0 år gammal.
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.Ny mätning l skogakiirs lo I l I9-49 God skelycka l I-'låsjön l8 l I l949

Under gårdagen var över ett 40-tal huggare och körare från 33 Stor fiskelycka hade häromdagen Jöns Larsson. Siljeåsen. Ala-

fackavdelningar samlade i samrealskolans aula i Strömsund näs. då han fick en mo kilos lax på vanliga fisknät.

för att lyssna pa föreläsningar. Skogs- och flottningsarbetaie- Da Larsson pa morgonen kom ut till fiskeplatsen för att

förbundet hade kallat till en tvtldagarskurs i Strömsund i sam- vittja märkte han att näten var tilltrasslade. Det visade sig att

band med det nya mätningsförfarandet. den s.k. topprot- en laxöring på nio kilo var orsaken till oredan i näten. Eller en

mätningen. Kursen avslutas i dag med exkursioner i skogen. stunds arbete lyckades Larsson få upp den vackra fångsten i

Sedan distrikisordföranden Sixten Bäckström hälsat båten. Det är sällsynt att fisk av denna storlek fängas i Flasjön.

kursdeltagama välkomna och redogjort för syflet med kursen.

inleddes föreläsningama bl.a. om den avtalsändring som bli- Hlstsltrltttd.manskadatl
vit en följd av det nya mäiningssystemet. llärefler följde en Hemmansägaren Per Eriksson. Ãspnäs. blev häromdagen ska-

demonstrationstumning i närheten av Strömsund under led- dad. då han var sysselsatt med att sko en häst. Hästen blev

ning av tumningskontrollant Karl Edstedt. som biträddes av skrämd och satte av i sken. varvid Eriksson kom i vägen och

tva tummare. knuffades omkull. Därvid fick han ena benet i kläm och en del

Dagen avslutades med en allmän diskussion under Six- skador i huvudet - bland annat blev käken illa tilltygad. För

ten Bäckströrns ledning. l dag reser kursdeltagama ut till Kram- ungefär tre år sedan blev Eriksson utsatt för en liknande olycka

fors marker föratt delta i en par exkursioner. för vilka Kramfors i Renan.

AB star som värd. -D Strömberg
Dln ltroppärdlii

.Vlåndagden 28 I l kl. 7.30

förherrar
iisdagden 29'l l kl. 7.30

fördamer
onsdagden 30 I l kl. 7.30

förherrar.kl.9.l5 lördariier.
Bamförbjuden

“lsslonsturne Alanis
Nomadpredikanien Sture Forsegard. Mörsil. har under de

gångna tva veckoma företagit en föredragsresa genom Ala-
näs och i dess samtliga byar berättat om Svenska missions-

sällskapets verksamhet bland samcfolket. Föredraget har il-
lustrerats med ljusbilder. Intresset har på de flesta platser vant

gott. Under helgen har skördefest hållits i llavsnäs missions-
hus under medverkan av församlingens kyrkoherde Gösta

Sundström samt predikan! Frans Oskar Lindhe. Trots att till-
slutningen av åhörare av olika skäl inte varit särskilt stor. har

5,,-k y,,g_,,,,,,,_ ^',,,-|¿-¿,,,.,1,,,,-;, gagn", (-,.¿,.,-_,,¿,,,,_ festen givit god behållning. Till missionskassan har influtit
cirka-l00kronor.

sattes
\radma|$b“°r ÅIIIIÜ |)I'Illl|ßl'!\'ll' IIII' flllß lll
N75 31.75 Alanäs. som är en typisk skogskommun. har under de senaste

Smnâsm 20._ tre åren företagit en upprustning av sitt brandförssar. konsta-

sm-5m,un¿s Vamhus teiar hemmansägare llugo Persson. Ringvattnet. som är leda-

mot av kommunens brandstyrelse. Alanäs frivilliga brandkår

Vlgde som har medlemmar i Alanis. Havsnäs och (iubbliögen utgör

l Alanäs prästgård vigdes i lördags skogsarbetare Folke Hjal- stommen och ryggraden i brandförsvaret. Om man betraktar

marsson och fröken Margit Mårtensson. båda från Siljeäsen. att kommunen före IQ-S7 saknade allt vad brandredskap hette.

Vigseln lörrättades av kyrkoherde Gösta Sundström. kommer upprustningens resultat i annan dager. Under de se-

naste tre åren har 69.900 kronor statt till brandmännens förfo-

lläst skenade l lilrlksfors gande.

En skcnolycka inträffade i går i Ulriksfors. llcrr Nestor Nils-
son. Ulriksfors. stod med sin häst och vagn i närheten av Cafe Födelsedagar

Temperance. när hästen av okänd anledning blev skrämd och 50 ar fyller i dag Bror Edler. bördig från Torsljärden. l~lan ui-

löll i sken. Nilsson ramlade på huvudet av vagnen och släpa- vandrade l9-l2 till Alaska. där han kom i tjänst vid ett

des med en bit. llästen tog vägen över stationsplanen och en guldgrävarbolag. Därifrån kom han till Syd-Amerika. även där

gräsmatta samt sprang rätt på en jämvägsvagn. där färden sysselsatt i guldgrävaryrket. Numera är lídler bosatt i Väst-

slutade. lläst och körkarl f'ick endast mindre blessyrer. Det Afrika och förrnan vid ett guldgrävarbolag. Sin 50-arsdag firar

hela sag dock mycket allvarligt ut. han hemma iTorsf]ärden.
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Gärdtiäsbyti clt vaekerdopskållgåva 30 I l N49 .\'ykterltetsrörelsen
Det varen extra högtid iüärdnäsbynisöndagsisambandmed Ungdomslogen i Strömsund hade i lördags besök av ung-
högmässan i skolan. (iärdnäshyn har genom kyrkoadjunkt F.. domssekr. Rydell och i samband därrned var ett inbjudnings-
Wahlman lätt motta en vacker dopskål i omamentetad metall. möte ordnat. På kvällen medverkade han vid grundlogens möte.
som donerats till lörsamlingen av fröken Agda Maria Eriks- då tio medlemmar intogs. därav fem från ungdomslogen. Pro-
son. Torsljärden. Dopskålen överlämnades i söndags efter grammet upptog lörutom lilmlörevisning även sång och mu-
högmåssan. och menigheten blev därvid i tilllälle att ta kle- sik.
noden i närmare betraktande. Den nya dopskålen blev även
invigd med ett dop samma dag. Det var en liten tös från Lid- | | ,

“l°"?'3 *°'“ "'°' “°“ '°”"' °°“ ß'.“*"'"9.' gm" W' ““l fria mšmåiçmmàinåiiima i gaf siraaaaes immaassgam
det lider en av de första klenoderna i det blivande kapellet i Erik H sáallndigt .an han mac |.°ß|as“" sjuksmgan

Girdnäsbyn' i Strömsund. Hammar. som kom körande en avtagsväg skulle
ta av på landsvägen. då hans häst av någon anledning blev
skrämd och råkade i sken. Åkdonet tömade då emot en gär-
desgård på andra sidan vägen. och vid tömen mot gärdes-
gården ådrog sig Hammar skador i huvudet och ryggen.

Utbjudes hyra
l planerat nytt hyreshus i kv Mården i Strömsund kommer att
uthyras bl a cza ISO kvm golvyta i källarvåningen. Utrymmena.
som även kunna uppdelas på två eller llera hyresgäster. äro
lämpliga som verkstadslokaler eller dylikt. Spekulant å lörhyr-
ning av ifrågavarande lokaler skall anmäla detta till Kommunal-
kontoret. Strömsund. tel. 328.
Stiltelsen Hyresbostäder i Ström.

Gårrlnüvhinv .vknlval som gtul.v|jån.sIlultul rgàïms

fröken Eva Nilsson. båda från Tullingsås. Vigseln lörrättades
Slrñlstlltd av komminister Lars Lövsund.

Säljes

Pojkslalom. Nälderts ullvadmal fr. 26:- oh”ull."
'“- via ungar i strömma i gaf ramiram en par sigaiasmai. i act

éollk _' IW ïdïm Ü. ena av måleri hade svarandena licens lör att frilla endast en

Poly* “k°'“° “'¥_°b': 'F ¿; sig. man ac iiaae spatt pa maa en iiii. iiisiafian aamaiaes att
Påjllc _°r' _' 'cr r'_° myndighetema. och köttet från den olagligt skjutna älgen sål-

, Jk¶;.“'k°" \ 'pdßg Ü' '8" des genom myndighetemas lörsorg. De åtalade dömdes till 40\ lletro_|or. cardigan. slipovers kr hålet
i stor sonenng

Strömsunds Varuhus
Tel.-12 fükædïr

80 år fyller i morgon lörre lägenltetsägaren Hans lšnksson.
Näsviken. Strömsund. llan är bördig från Hammerdal och llyt-

|__y;|||||g tade l9l2 till Strömsund. där han byggde en fastighet i Näs-

Magnas sameae rtaiii Asimm “lm-
Östersund och Tullingsås

den -t dec. N49
\-- §c|m.¿mn°n_ Dödsfall l3 l2 N49

'g ' l-'örre lantbrukaren Jöns Olsson. Alavattnet. har avlidit i en
ålder av nära 85 år. Han var lödd i Frostviken. och vid IS års

Ströms liembygdslörenlng ålder lämnade han hemmet och gav sig ut som skogs- och
hade i söndags ett trevligt och välbesökt samkväm i Jonsgård. llottningsarbetare. För mer än 55 år sedan kom han till Ala-
Jonsgårds byamän höll med lörplägnad. medan hembygds- vattnet. där han gille sig med enda dottem i Zakrisgården.
föreningen svarade lör underhållningen. som bestod i musik Tillsammans brukade de sedan denna. till lör ett IS-tal år se-

och kortare anlöranden av representanter lör olika norrländ- dan. då den övertogs av två söner. Dessa avled emellertid
ska landskap om något lör hemlandskapet typiskt. Vidare lö- l939. och sedan ck Jöns Olsson ta vid gårdens skötsel igen.
rekom föredrag av amanuens (I (i. Blomberg. Östersund. om tills han lör några år sedan utarrenderade hemmanet.
den äldsta bebyggelsen i Nonliämtland. Samtidigt visades sten- Fru Anna Katarina Blom. Havsnäs. avled i lördags. llon var
åldersfynd bl.a. från Ström och Frosiv-iken. v id sin bortgång till år gammal.
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Tn-i~iiriirig.rliii.ri-I till högt-r år Hamqi-islgánlcn i Gånle

Födelsedagar BarrienlStrömsiiitdliaregengraii I4 l2 l9-t9
70 är fyller i morgon fni Kristina llamqvist. (iäride. Ström. Bamen i Egnahem har själva ordnat en julgran. som är upplyst

av elektnska lampor. Granen star på sin v ästplats och är näs-

tan lika stor som julgranen på torget v id kyrkan. Till omkost-
liedenvlnd-Ei'lksson-lnsamling nadema har bamen lätt hjälp av de äldre. (ir-arten som star intill
För att hylla den jämtlandsfödde författaren Hedenvind-Eriks- vägen. ungefär mitt i lšgnahem. är genom sitt ljus till glädje för
son. som nästa år fyller 70 är. har startats en riksomfattande gammal och ung. då man här saknar gatiibelysning.
insamling. som pa sitt sätt fär rent lokal karaktär. Det år nämli-
gen meningen. att en porträttbyst i brons pa diktarens hög-
iiiisaag skatt avefiamiias- iiii iamiiamiv lans- iomsiiafeiiing. '-"°"'°" '"“'}
medan en mpuk s|m|| öwrbñngas lm Hcdcm.m¿ sj:-||\._ Byslcn Skolbamen och larama vid skolan i Taxan hade i lordags kvall
är und" ulßmndc på Olof Ahlbergs mcuè | och Ofdllíll mßd Cl! l.l|Cl3fC.\'l. UIOM LUCISISIÖIÛII äïl
hur en konsmâigt ßmâm §kapc|sc_ Kommmmc |-¿, mSam_ ett Julspel. som utarbetats av lärarna. Det var med motiv frän

lingen - bl a landshövding Torsten Löfgren. radiochcfen Yngve Jm' ßd°|'“'°°j ' Ö” "1" "W'°g Pf°3“""m°' _“W'â$"'"9° *mg
Hugo. lörfattama Per Nilsson-Tanner. lvan Oljelund. Gunnar °°h m"'“k' h"""""' W" W" bcmk' al °mk""3_ 300 "mm"
ßcskowm n |-mmh¿||c|. säßk¿|| |.,).¿c|s¿.n M. au msamungm gav en behållning på 620 kronor. Pengarna tanker man an-

lar karaktären av en gåva fran diktarens fädernebygd. Resul- “'"da E" °" “'“"'°“" ' wmmaf'
tatet har varit mycket ston. särskilt i .-\lanås socken. där flera
hundra kronor insamlats pa listor. och det insamlade beloppet Duka"
nanm' mg nu 'Hun kr Mc" du crfmdm wcrwam °m|mng link l-lngkvist. Stmndliden. har avlidit i en ålder av 87 ar.
femhundra kronor.

\'i rekommenderar uppslaget och manar till prov insiell
uppslutning kring detsamma. Lueiafest Wedjeön

Det var skolbamen och lärannnan som hade ordnat det hela.

_ Programmet upptog förutom Luciaiabla även ett iomtebesök
F_"“'“_'m.'pføm""s"öm,"M _ med Julklappar. sång. dialoger m m. Den mest uppskattade
gagn _m'"d:|$'°k:fr Ahf" "qëcr Scmsw "d°"'_'ï'É:?:"":" ' programpunkten var en dialog pä jämtmal som framfördes av

"°m“ff'd' ' 3' °m an" mm Mum en "“ Éëc fa" ett par flickor i 7-arsàldem. Jämtlandsmästaren pa dragspel.
gimcu (wïs gård' °c_h 'Ti Iämam gård ' “mmm M “amhan Vidar Ottosson. medverkade med nägra musikstycken. (iavorna

I “ å lm cnumm “U """ till festen hade skânkts av byinnevanama. Festen inbringade
över 350 kronor. och dessa medel tänker nian använda till skol-

I-'ni Anna Katarina Blom. llav har av-lidit i en ålder av 88

Ü- Ttilllngsås ordnar sin vattertfönörjnlng
Alla större orter med själv-aktning har givetvis en hel del pro-

Strömsunds SDHC blem att brottas med som pockar pä sin lösning. Sa ock
hade i torsdags möte. Riktlinjerna för klubbens framtida arbete Tullingsäs. Denna by är relativt stor. men det finns inte någon
diskuterades livligt. lin kommitté för att ordna ett inbjudnings- annan fastighet än Ströms ålderdomshem. som har vatten och
möte tillsattes. Till denna valdes lšrik Hurtig. Karl Axel Söder- avloppsfrågan ordnad i byn.
ström. Olle Olsson. Birger Oden och .-\rtur Zakrisson. Under manga är har vatten och avlopp varit endast en
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önskedröm lör tullingsäsborna. Med den vändning. som frå-
gan hartagit nu. serdet ändå ut somdrörnmen skall bli verklig-
het lör hela byn inom en snar framtid.

Byggnadsarbetaren P. M. Jönsson. Tullingsås. som är
ordförande i Tullingsäs förening lör vattenlörsötjning och
avlopp u.p.a.. omtalar. att lör fyra är sedan bildades fören-
ingen. och att man samtidigt lät göra en utredning och kost-
nadsberäkning lör anläggandet av vatten och avlopp i byn.
Kostnads- beräkningen gick då till 209. l00 kronor. Sedemvera
har en ny kostnadsberäkning gjorts upp som visar att kostna-
derna blir väsentligt lägre eller omkring l00.000 kronor. tack
vare det nya isoleringstnedlet. som gör det möjligt att lägga
ledningama på endast 70 cm djup. Användning av mindre
rördimensioner bidrar även till att lörbilliga kostnadema.

Hela det planerade vattenledningsnätet blir 4.500 m långt
och kommer att betjäna 35 fastigheter med 2 IS personer och
l70 storboskap.

Finansieringen går till sa att fasttghetsägama satsar
gemensamt 20.000 kronor. och 30.000 kronor upplånas genom
ett 20-ärigt amorteringslån. Resten. 50.000 kronor. ämnar man

linansiera på annat san. Man räknar bl a med kommunalt bi-
drag.

I årlig avgi kommer man att lä betala l20 kronor lör ett
normalt hushåll. t ex fem personer och fem kreatur. Herr P. M.
Jönsson är mycket nöjd med denna lördelning av kostnadema.
l-lan anser att metoden är den enda rätta lör att lä folk att
lörbruka vatten tillräckligt lör bad och dylikt.

Lllajulallon IS I2 I949
Strömsund ck även t är lira skyltsöndagen i 20-gradig kyla
och rimfrost.

Som vanligt hade Strömsunds köpmän lagt ned mycket
arbete på sin skyltning. och elfektfullt och smakfullt var ut-
ställningama ordnade. Och konkunensen om publikintresset
varäven i årmärkbarpå vissa häll. mendetärjudet somgören
skyltning intressant lör den som går och tittar pä.

Ska vi sen tillägga något så borde Strömsunds köpmän
ha en ros lör att de ordnat med juldekoration eller gatoma.
Dena initiativ- är säkert uppskattat av allmänheten. Flata har
faktiskt lörändrat sig en hel del till det bättre från löregående
år. Flera neonskyltar har under den senaste tiden börjat lysa
upp llera allärsfastigheter. och de nya apotekslokalema är en
verklig prydnad lör samhället.

íø
RM. Jönsson mellan knmmuningrnjör Sten .-lshjer och

Irnnrntunkantrrr Bertil .Magnusson

Ltrclahögtld l Alanäs 22' l 2 I949
Alanäs Röda Kors-krets ordnade i söndags Luciahögtid i kyr-
kan. Med anlöranden medverkade kyrkoherde G. Sundström
och överlärare l~l. Lindberg. med violinmusik karnrer S. Åström.
Strömsund och med körsång Alanäs kyrkokör. Byns bam ut-
lörde en stämningrik och meningsfylld ljustablå med stjärn-
gossar. Lucia och tärnor med av kyrkokören författad dialog
på vers. vari fru Brita Sundström medverkade såsom recitatör.

Dödsfal
Ånkefru Sara-Brita Jonsson. lödd Blom. Strandliden. avled på

Ströms sjukstuga den I9 decernber i en ålder av nära 80 år.

MHF l Ström
Ordinarie avdelningsmöte med samkväm hålles fredagen den
30 december kl |9.30 å Turisthotellet. - Medlem äger inbjuda
sin fru eller annat sällskap. - Ur programmet: Film. thesupe.
allsång m m. Anmälningar till tel. Strömsund 320 och 383.
Varje medlem uppmanas att medtaga en ny medlem.
VÄLKOMNA. Styrelsen.

Earh
lngenjörsexamen har avlagts vid Stockholms tekniska insti-
tut. elektrokralllinjen. av Ruben Jonsson. llavsnäs.

Strömsund önskarGod Jul
Det lackar mot jul. säger almanackan. och den sedvanliga jul-
brädskan har börjat - åtminstone när det gäller husmödrarna.
som skall klara julstöket. och aflärerna och den personal. som
skall betjäna oss närdet gäller julklappama. Till årets julmark-
nad är ransoneringama i stort sett borta. endast kalïebönan är
fortfarande pä kort. Julskinkan kan i är köpas eller ekonomiska
möjligheter i stället löreer kupongtillgångar. som varit fallet
de senaste årens jular.

Förövrigt tycks det vara goda varulager. som möter oss
när vi julltandlar år I949. Nord-Jämtlands köpmän visar med
sina annonser. att man har åtskilligt att bjuda på.

Så julen tycks även iår bli vad den skall vara. Julgranen
på torget i Strömsund klär sig vackert i rimfrost. Vi har lätt snö
och kyla. och en del skidentusiaster har redan plockat fram
"laggama". lshockeygrabbarna i Strömsund har också börjat
slipa sina rör. Blir det nu bara fortsättning på kylan. så dröjer
det väl inte länge. lörrän vi lite till mans står uppe vid den
nyanlagda banan och huttrar och fryser på kvällama. Dessa

pojkar har tidigare ha lörrnågan att fä uppmärksamheten rik-
tad på sig. och det lär vi väl hoppas skall bli fallet även i vinter.

Apropå julglädjen är den inte lika lör alla. På vissa plat-
ser i norra Jämtland fmns det en besk droppe malört i gläd-
jebägaren. Drivningama har nämligen inte kommit i gång på

allvar ännu. beroende på olika orsaker. Bl. a. har höstvädret
inte varit lärnpligt. Fä många ställen har myrrnarkema varit lika
lösa som på sommaren. Detta har medlört att det lör många
inte blir någrajulpengar. och utan pengar blir det ingen julhan-
del. Julen blir på så sätt inte lika glädjande och högtidlig lör
alla.

För en del av Strömsunds invånare blir december en

llyttttingsmånad. Den nya fastigheten i kvarteret Mården hål-
ler nämligen på att i ganska stor omfattning vara färdig. Om
samtliga kommer in i sin nya lägenhet till jul är dock inte så

säkert.

SI
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Folkskolestyrelsea l Ström 23 l2 l9-t9 Dödsfal
har till ordförande lör l950 valt boktryckare Sixten Fjâllgren. Fru Anna Kristina Jönsson. maka till lantbnikare Ture Jöns-
till vice ordförande hemmansâgare Eric Persson och till sekre- son. Egna hem. Strömsund har avlidit i en alder av 43 âr.

'°""* °“°"“""' 5"* """'°" S'Y'°'*°“ "°"'1°°° “d *°"“'° Pa osicrsnnat- insami nt-ica ann 2 i ae.-. Rnunir iainni. iini .-
sammanträdet folkskollirare Axel Lögdberg. som tjänstgjort _- .

31 af innni aisininei. nt-sina nina pension rnin nen inea jnii “Ä °° å' g“'“'“"" "“" '“°““ ““ '““'“' “"" *'°"°"
l950.

I-lettifrldsbrott
Vid I9-tiden i går kvall blev en familj i Strömsund utsatt lör

. hemfridsbrott av en benisad person. I lägenheten sparkade

hansönderendörroch rev nedalla kläderien garderob. innan
' ' ' ._ polisen anlände till platsen. Även i nkan gick han liolmgang

%\,. \ och förstörde inventarierna. och läkare maste tillkallas lör att
_~ I \ *Q , .i ge honom en lugnande injektion. Polisen har lätt vakta honom

' *" s \ \ \ hela natten
\ i

. Qš

' V * S:
-f -_- " I; I--, otiiisraii' _' . ' Förre skogsarbetaren Nils Erik Olsson. Strömsund. mest känd

' som "Ersa i Risselas". har avlidit i en ålder av 83 ar.
l n

L Till Folkets Hus l Ulrlksfors
den Jl l2 N49 kl 20.00 kommer

de efterlängtade Spelmatisfllckorna
(ej att lörväsla med llälsingefliekornal

med |9-ange cotvboysangaren ßemt Ost.
Tumén ger en föreställning som

publiken kommer att minnas.
- OBS! -

- _ sprittande toner.

/ Efter föreställningen blandad dansmusik.

f' if.-n. .m.»,»~/

Födelsedagar 30 l2 I949
5¿\"f'l F15//2"" 90 år fyller i dag förre skogsarbetaren Anders Andersson.

Tullingsas. Andersson. som är född i Lindesberg. var en tid
anställd sk .van i Stockholm och kom sedan som ral-

““!”.d_'b°bank. lare till Nprfrgeïmmt slog sig ner i Tullingsas som skogsarbetare
Polisen t Strömsund fick i tisdags anmilan om en stöld av ær nâmum 40 àr sc¿an_

l.200 kronor. Det varen person i 80-arsaldem som förlorat
pengarna. Som den trolige förövaren av stölden angav han
sin son. Denne hade dock an-ikit från orten. varför han eller-
lystes. I gir morse blev han gripen av polisen i Sala. som tog
hotiom på stockholmstaget. Han transporterades till Ström-
sund. där han inför polisen erkände tillgreppet. Pengarna har
han tagit i mindre poster varje gang. och tillgreppen har pågått
sedan i våras. Pengama har han bland annat använt för att
köpa kllder. och hela summan är förbriikad.

Laftlgvlaltl Havsais
Flög hem till byn gjorde härom dagen havsnlsynglingen Göte
Olsson. som år stamanstilld pa Rottnebyhed. Han hade lånat
ett flygplan i Östersund och flög därifrån hem till Havsnis.
Förvåningen var allmin i byn. da ett flygplan landade på isen
vid byn. Olsson bjöd en del av innevinarna på skjuts. så att
dt Skulle lä pl'Ö\'8 på lllll' dcl killdéâ Ill ygl. Nit' han f0l' .\:t'b/Irm' pfnslrinårrrn Irølktkril/årtIrt'n
tillbaka till Östersund. fick hans syster följa med t planet. .-l.rel Lågrlberg nu-il /'ru lrla i hi-ntnii-Ii lugna i-rd

53
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l'_v från Srriinisundrlumlrr nu-il Tlilliiiguls i' Ixikgnimlrn Hiro." Holger Prrsmn

I-'olkinlngden lStrllin 2 I 1950 Alanis koinrnunalfullmlktlge
Folkmangden vid årets början 6.630. därav 3.469 män. 3. lol har hallit sammanträde varvid beslöts att tjänsten som kom-

kvinnor. Födda 56 män. 60 kvinnor. Inllyttade I70 män. 23l munens byggnadskontrollant skulle utannonseras som ledig.

kvinnor. Döda 37 män. 26 kvinnor. L'tllj1tade 203 män. 342 För jrterligare utredning av bordlagd fraga angående ägande-

kvinnor. Folkmängd vid årets slut 6.639. därav 3.-lS5män.3.l8-l râttslörhållandena i fråga om Havsnís gamla skola valdes

kvinnor. lngangna äktenskap 42. upplösta 30. .Ãldste inva- (iösta Sundström. Alanâset. llelge Lindberg. Alanâset. Birger

nare: Ãnkefru Karin Jönsson. Tullingsas. lödd 3 februari l856. Kâllberg och llarald Söderlund. Havsnäs. Till kommitté lör
och änkefru Anna Persson. Ohn. född-l april IXS6. fortsatt utredning rörande hâlsovardsnämndens förslag om

projektering av byarna Alanâset. llavsnâs och (iubbhögen

m°dmb"“_Ml“omhßb ml:c:'ge¿r\:\::\lu?ë_g Nls Stromgren. Alaniset

Snickaren Sixten Holmberg. Ulriksfors. har lätt ett brev från ' ' ' ' '

sin bror. Bernt Eskil Holmberg. Fjâllsjö. som lör närvarande

befinner sig i Polen. l brevet som är blodllâckat säger brodern:
"Allt jag äger har jag salt och jag har inte langt kvar att leva".
Bernt Holmberg har vant till sjöss i fyra ar men i ljol sommar
var han hemma. Sedan dess har brodern Sixten inte hall någon

kontakt med honom. lörrân han nu fick detta brev.

Utbjudes hyra
Strömsund liten lägenhet med värme

ledig I februari.
Svar till "Liten familj".
LT:s exp. Strömsund.

Strömsund slogwaplan med 3-2 l wldenrnateh
Flatas premiânnatch pil hemmaplan i ishockeyserien. blev en

seger med 3-2 över Waplan eller periodsiffrorna 2- l . 0-0. I- l.
Under hela matchen rådde en bitande snöstorm. varlör det var
hopplöst lör spelama att bjuda pa något bättre spel. men 270

mzlarllåïïtnnade troget kv ar i snöyran. Domare v ar Karl- K. ¿__ ”mmm”

5-l



Dödsfal Snabb släcktilng l Strömsund
.lordbrukaren Per Göran Holmqvist. Havsnäs. har avlidit i en Brandkären i Strömsund fick vid 2 l _30-tiden i gar göra en ut-
älder av 87 är. Han var lödd i Storholmen. Alanäs. ryckning till vilohemmet i Strömsund där ett eldsvadetillbud

kunde kv-ävas t sin linda tack vare brandkátens snabba ut-
“Ük ryckning. Pa vägen fran vilohemmet till brandstationen släckte

lslñfns pdgám har “Üs málam" Amber? °°h fm' brandkåren en soteld i en fastighet. l)it kom man innan
lm" Hb' ^"d““°"' ud” frå" S'°"°"' V'3$°"5""'"'"'° W' fastighetens inv-anare ännu hade upptäckt att .voteld lörelag.
kyrkoherde Gunnar Berg.

nu rtiaipsntirnii 5" '-**'“" "'""°"
som ßmkommil und" du Senaste (Inna har mdß au byar hölls på ttettondagcn i Öjarns nya skola. dar l25 personer var

i norra som inte har ofdnaa är så Pfsfmffll SOU! lI\^ Såg. muålk OCTI Jmlf-
gon som Där har æi bc_ lel. På S" ßjän$|fUll| S8" íl\' bíllïfltfll I hy.
kymmcßamt i amapr” Nänscm en men by Ma mi' mn, Eller kalTcserv-ering ho_lls pakctauktion. som_inhringade S lt)
om suñmsun¿_ och min emo' H¿||$m¿ lámnsia” av Ströms kronor. vilka skall anvandas För skolresor. Lararinnan Kann
\.mu¿a|_ Scan nyunm har byns |5 inmm vam ¿so|c_ Ronne bör ha en särskild eloge lör det uppolïrandc arbete hon

nine. endast genom ieiernn im rie v-ant i iarinnaeise med nn- "“"“8' lö' f'~'*'°"~" ß°"°'“'5“'“*'°-
dia människor.

Den naturliga utfartsvägen frän Näxäsen på vintrama Ußflll
gär över Vattudalen eller Dragan som sjön benämns där uppe. Förra kokerskan Ingeborg Larsson. Strömsund. har avlidit i en

frin Ngågcrr ir dgr en gçh çrr hglv- kilgmcrçr över gjårr |i|| åldšl' IV 67 ål. "Oil var llßtkl' Cll 20-lill ål' ltlitthikil på Sílllällu

llillsand. Isen pä sjön är ännu endast en tum tjock och är alltsa i SIVÖNSIIIKI-

ofarbar.

Avdelning 23 Alanäset SSFAF

Srmrbrßrrlrrlalwl lltßr har narin arsniaie. .vieeienmniniei nnr under mi aut med 3

F“kßf'°“l"8$f°|k°l Ü Slfömsuml “fl 851' 'Will ”ml” WU" och var vid årsskiftet 26. Aktiv-itctcn inom avdelningen har
diskutera kollcktivanslutning till den socialdemokratiska em-ii 50.1 '|'i|| srymßc v-aug; N51; 51;-amg,-L-“_ _.\|;m;1e,-|_ ofdß.
fb°W'k°m"W|l°llPÛ Plßl- Û \1|'5UÜ\$\ld$UÜll*°m' rande Osten Bjurström. Västv-ik. Hav-snäs. vice ordförande.
mun och Vattudalens FCO som hade inbjudit till mötet. som 30 1-;|1'|;§§0n_ 55.-v-iir, ,\|nn5,ci_ snkmmm Upphanß-man inte-v~

var talrikt besökt av facklöreninsf-folk från Strömsund och Viktor Persson.Alan:1sei och Karl otnr Olnfnsnn. väsivik.
Ullllßfß- Hav-snäs. Till revisorer valdes Per Olov Persson och Frans

Vahlsiröm. Alanäset.

Ny liprkvärd l Ström
Till kyrkovird i Ström elïer framlidna Hans Erik Jonsson. ÅIPIIB 5-D-U-K
Strömsund, har Ströms kyrkoråd valt småbrulrrrreri Abraham lill' hållt! åt'Sl'I'lÖlC. .-\t't:l.s kílsillitttlgcl llâlt lltlaltscml 41168252

Ljungberg. Brcdgärd. Ström. Till vice kyrkovird valdes spedi- kronor. Till ljolarets mest aktiva medlem hade styrelsen eller
tör Olle l-loof. Strömsund. en lörd "aktivitetsbaromctcr" utsett Lillan líriksson. som fick

pris som belöning. linderhallningen bestod av en lagtäv ling i

.. C frågesport. ett femminutersanförande med skrattretande inne-

Sum* “'""M""d'“"“° '“"°""k°"'m°d5' häll av David Enksson. en dikt läst av Rune Andersson.
sm* kyh mmmncm även från “dm musa: Ranähcn ha' (llösboi. dragspelstoner av I-Iinar .\lànsson samt. under
;å:";l|ï'?;:r°“ §::_g°;'_l°m°'"m“ på 42:' i '“°“°' “d katïer-asien. utlottning av- en bok. Mötet var ialrikt besökt.

lit-propagandalStrömsnnd 7 I l950
Strömsunds BTK:s tävlingar i Strötnsund pä trettondagen blev
en god propaganda ßr sporten med god tillslutning av bade

publik och spelare. Spelet i de olika matchema var gott över
lag.

Strömsnndagranen ntdnnaad
Julen dansades ut traditionsenligi i Strömsund i gär kväll.
Dansen gick kring samhällets julgran pä torget och samhällets
köpmän svarade lör arrangemangen. Mycket folk hade sam-
lats och naturligtvis var hamen i majoritet. Samtliga bam ck
päsar med gotter och det var åtskilliga påsar som gick ät men

köpmännen var tydligen väl lörberedda sä att ingen behövde
bli utan. Högtalatmusik och marschaller bidrog också till den
glada och trevliga stämningen. Därmed varden 23:cjulgrancn
pä torget i Strömsund utdansad. Rune Hörlur

$S
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Födelsedagar De flesta byar l Nord-Jämtland har lsolerats av snöstormen

80 ar fyller pa söndag fröken lílise Svensson. Strömsund. Hon l)e flesta byama i norra Jämtland som saknar ordnade väglör-

är född i Strömsund av gammal bondesläkt. och bori samhäl- hallanden. har efter det ymninga snöfallet och de setiaste da-

lets äldsta hus vilket pa sin tid ägdes av hennes fader. handla- gamas snöstorm bliv it totalt isolerade. För befolkningen i de

ren Nils Svensson. Fröken Svensson är utbildad slöjdlärarinna flesta av dessa byar är sk idoma det enda foitskaffningsmedlet.

och har lett slöjdunderv-isningen i Strömsund. .\led sina väv- Även byar med ordnade vägförbiiidelser efter senaste snö-

nader har hon deltagit i utställningar i Strömsund. Östersund siomien. Biörkv aitnet i Frosiv iken är sa isolerad att láirarinnan.

och Gävle. och därvid fatt två första och tva andra pns. l)et som skall unden isa i skolan där. inte har kunnat ta sig fram till
kan tilläggas att hon fortfarande syr na broderier utan att byn varför skolan inte har kunnat börja ännu eller Julferiema.

använda glasögon. l föreningslivet har hon tagit livlig del och Den befolkning som maste rdas över sjöar har det

bl. a. är hon hedersledamot i Röda korset. Ströms llusmoders- mycket besvärligt. särskilt de som har sin vinterväg över Ströms

förening. logen .\'orrskenet. Vita bandet och lottakåren. Hon vaitudal. Detta hänger samman med vattennegleringen och

har varit sekreterare i Vita bandet under 30 år och avgick i fjol det höga vattenståndet i sjön. Även den myckna snön tynger

från denna post pà egen begäran. Bland de anarigemang hon ner isen och pressar vattnet upp pà isen. Pa de flesta siöama

lett kan nämnas Bamens dagtagen genom samhället. Fröken är vattendjupet under snön cirka 20 cm.

Svensson är fort farande verksam inom Ströms kyrkliga
arhetskrets. Inom musiklivet har hon också framträtt och un- Dödsfall

tl'\'i-stil' ämm i Pliinvpcl- 8! åriga Sigrid Katarina Mårtensson. fódd Andersson. Strand-

lidett. liarstilla avlidit den l3 januari l9S0.

Strömsund
S",¿mmM_c“mr3_2 I 2 | N50 För en eller tva herrar finns möblerat rum ledigt. Sv ar till “I

ns miss sso personer sam saiii sig iiii isiism ps saiiasgs- '°°“'“" -

kvällen fick se IFK Strömsund slå Castor med 3-2 i en ishoek- |,-“¿,“hp'.
Cymülth $0m WII fylld BY lllcl ffåll ÖÖI]-80 lill Sllll. PCI'l0d- 80 är f).||cr i dag 'arm hcmmansâgam _\¿i|5 Simonssnm ||i||_

*'m°"“' mc' 2' '_' 0' I ' |'0' D" hâflgdc pá °" háfan sand. llan är fW i Offerdal och vistades nagra ar i .-\menka

'W-=°' '>'°'“'*'°'~* '“°'1=“ 4* W" P°=“'8°" °°" 1- "-- 1“"~“~*°“ ' imisii im :if mi: som iiii iiiiissna och iiapis- ._-ii mmm iism-
"Flatakassen" kan ta at sig en stor del av äran att sa blev fallet. mm
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aesvariigi itii- sv-aningen Födfbhiw
i-:n by snin niiiia iinii iiei inesv-artigt nn.-4 vagiaiiiiiiinnuenn ai 70 år fyller i m°fs° läß§Sl=°s~'l<w°ß Pff 1=°°bf~*° "Piv
Sv-aningen. Som det är i vinter har befolkningen dock inte 3°°°b"- Slfñmld- 000 llßlfl 1907- “id 50"" lfkc fyllda 27
vn,-n n-.cd om ßn-_ Sagan jn|¿n¿nn nen n|| 5 nn,-nn, man tnni sn ar. tillträdde Jacobsson befattningen som länsskogvaktare i
gon som gnsnënng fö, nn knnnnn n|| |nn¿s\~¿8nn gïnßijâj-nen Nza Jämtlands distrikt. Den l juli l9-l5 efter mera än 38 ars
nn; man ßn nninn skinn,-nn_ Unge,-de W; scnnsin nns”-nn nn, tjänst avgick han med pension från befattningen och kunde
man dock lyckats ploga upp vägen. Den byggnadsmm_ som dia sig tillbaka i lörvissningen att ha väl fyllt sin plikt och i
ßf ngn-ni-nndc ngn" nn nn nyss, eng n|| |,yn_ nn, ngfnnscn medvetande om att hans pioiijärarbeie i de iiordjämska sko-
siaiii en iiniiinf iiii förfogande iaf uppläggning av den pfnvi- sam var ßmnàl för den Stößta vvißkaltißs- I-'dsf sn låna

50") nng ßf mç||an Sy-aninggn gch ll\' ål' lllll' .IECOÖSSOII \'lll"ll lßdaml äl\' SITÖITIS kmmllllül-
Torsljärden. nämnd och kommunal fullmäktige. Ströms kyfkorad och kyrko-

| Ngnnsnn nn, mnn nu fnnfnnmnn |,¿-se-5,-|ig|_ n-.nn nu fullmäktige samt tatteringsnärnnden i Ströms kommun. llan har
möter inga stora besvärligheter nu lör befolkningen att färdas d'~'&*"|°m mfl |¿"8\'"B2 UPPÜWB S5-'>°m §k°8“kk“""lB “ll
iiti rnis etter pa skidor av-ef onignn. LT iini i ang iinii iinniaiii §l=°sMf<ß°mbwl vid tmfinsr i °lil= kmmwwf-
med befolkningen i Näxåsen. och de uppger själva att visst är
väglörhållandena synnerligen besvärliga. men de lider dock
inte någon brist på något. lnte heller är det någon brist på löda
åt nötkreaturen ännu. Nu kan man även färdas över isen till
Hillsand lör att hämta post och handla lättare matvaror.

Även befolkningen i byama Långasen. l-lösjöberg och
Trängåsen. en mil norr om Strömsund. beklagar sig över väd-
nn. ianaasi med sinni .n-sngiien-finrmnn sig rnnn iiii osmuai- |
ens station. Särskilt besvärligt har postbudet. som fraktar pos-
ten till dessa byar.

I

En I6-är-ing massakrendl llavsnäs I 7 I l950
lin olyckshändelse som krävde ett människoliv inträffade vid
l9-tiden i går kväll i Storholmen. Havsnäs. varvid en yngling i
I6-årsåldem. Bruno Johansson fastnade med en ann i dnvaveln
till en elektrisk gröpkvarn och hans kropp slets formligen i
stycken.

Man höll på med gröpning i en elektrisk göpkvam. Utom Pi-r "Pip Jacob " Jumhssmi
den lörolyckade var även hans fader. hcmmansägaie Jöns F..

Johansson närvarande. Drivaseln till gröpkvamen går in i ett
_ Så ~rksä sökt krl rlsk t ll l9ll950

angränsande mm och (kl vi" dm S°m dychn skedde' Bmw Vitiiiget igS.t:msunl i g;"s:dpbl.a. Z: szgverksägare åtaladJohansson. hade gått in dit för att känna eller om det var 'ör möm_"_Mc|$c mi róßârmn sa de lräwmt Smb
- . P ' ' J 8 ' -“ 8”

w"“gá':š ' :?.|agå:n"a';,°Pa“?: dockdíšn :.:M::|$c m anden bestred att prisöverträdelse förelåg da högre pnser lärattvara rs tig. ne strax re er graun ga ._ _.. . .

'I-<~°==~.-'~.~f-f°°° *-~'*~°~ßf~*~'=~°~ m~=*-°f*~'=f- iI1'.1"F'..'Iï..'.-III$"§ïå'Z$íïL.'ål“llI¿lï'.“"lïfš;f'šåï.'IIL“lï“l.ïí.'Ilör han gick in i det angränsande rummet för att stanna mo- án pos
inin. Da iinn iinni att in iiaiie niyeiinn redan sin-ii. Aningiigen 5 3 '
hade sonen halkat. då han skulle känna på lagret och därvid
rßinni med tim-nia nen iinigiis in i ann-ni. Urlalßiißm Iltßimlßtff

En fråga som orsakade en stunds debatt var sjukhusdirektion-
ens hemställan om att ordna gatubelysning på den del av Löv-

Ûlfk 57000- “WU W* bergavägen som ligger inom municipet. Utredningen hade ß-
Rlâßm TYk° Ållfè W" Ff°§|\'lk°ll °C|l N05 'W 5500' teslagit sju ljuspunkter men municipalnämnden hade ansett
var i sår mit nån att brännas inte i ttßißssbßrafk vid Ris- rent iiiifaeiiiigi. Fniiniainige testat inrniin ianiingei nin sju inn»
Sjön- W “ll 00 hal' ml' \í"*l\'f °m 5\'0"l"8°fl- Åhfé S001 por. lin framställning från den kommunala bostadsstiflelsen
under dagen hållit på att samla sin renhjord hade sent pa kvñl- nn, nn nmngn vnugninn ,nn||nn ßmdgnnßgnmn nen |__ng,nnnn,

|°“ Så" Ü" l bmfh-'Ü ßf 0" *ll °°h Väm 98- gatan. hänsköts till byggnadsnämnden. Jâmhandlare li. Gus-
Vid ett-tiden fattade baracken eld och Åhren och hans mf |_nndnn|,-n_.; ßßing om byggnnnni ny _15,-n\-ngegninn ny.

söner hann med knapp nöd rädda sig. Under det att huset ,|0g,_
brann rev en varglo sex renar ur Åhrens hjord.

Dödsfall
Födelsedagar Anders Johan (iranlöv. Lilriksfors. har avlidit i en ålder av -ll
85 år fyller på onsdag löne lâgenhetsägaren Alfred Karlsson. ar.
Ulriksfors. Han har vid sidan av sitt arbete vid l..'lriksl'orsl'abrik-
en. där han var anställd redan frän starten. odlat en stor del av FÖÜÜIÜIIIFF
den mark. som hans måg nu brukar. 80 år fyller på lördag hemntansäg. Per linksson. Bredkälen.
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Strömsund får lörsamllngsliettt Födelsedagar

Vid Ströms kyrkofullmäktiges sammanträde i går uppstod en 50 år fylleri tnorgon fttt Mia Sjögren. född Gustavsson. Våg-

livlig debatt om förslag till församlingsltent. ritat av arkitekt K. dalen. Vid sidan av hushållsarbetet ägnar hon sig ål sömnad

M. West . Stockholm. l-lfleren timmes debatt beslöt k 1- till glädje för gtannama i bynbsfs >

kofullmäktige i enlighet med kyrkorådets förslag att godkänna

den föreliggande skissen och uppdrog åt kommittén att låta

utarbeta ritningar.
Fullmäktige beslöt att till Valter Mårtensson och Olov

Jönsson i Gärdnäsbyn. försälja inägojorden till församlingens

hemman i Gärdnäs. Församlingen skall behålla mangårds-

byggnaden och ekonomihus med tomt för detta. Mangårds-

byggnaden är avsedd att användas som prästgård. Köpeskil-
lingen utgör cirka l00 kronor per hektar för åkerjord och 200

kronor per hektar lör ängs- och skogsmark.

Järpen - Strömsund 3-3
För de cirka 200 åskådare som sökt sig till isbanan på sött-

dagskvällen blev matchen Järpen - Strömsund en angenäm

överraskning.
Att Strötrisund blev en besvikelse. fär man nog tillskriva Gang od, M,-0 _;-I-,-;g,.,.,,

järpenpojkamas kämpaltumör samt en nog så olycklig under-

skattning av motståndet. Det märktes dock att llatapojkama

kunde en hel del ishockey. och som vanligt får man väl an- Kom“mnu¿mm.|su,¿mu"m"IH 30' ”S0
teckna. att Jacobs spelade första liolen i anfallet. Men han Den ßma summan i Smñms smtommun höns M sömhgen

stoppades oflast av det för dagen nära nog omutliga ¿Su¿ms“n¿_N¿8°n sm, I-°|kvm¿ñ“8m|l¿n8shusa ¿¿r$l¿m_

Jårp°"ß'“am' man hölls blev det inte. men bland dem som sökt sig dit var

dock några mötestörstötare. som tydligen fann ett nöje i att

Jgmmumuz förlänga sammanträdet från en halvtimme till tre timmar.

Waplan - Castor
Järpen - Strömsund
Waplan -l30l

90% tt
blb!

|9-
Strömsund 32 l 0 9 -

Castor -H03 20-
lš 2l0l 3 _

lamm 30 | 2 7 _ 20 dock att stämman skulle gå i enighetens och samarbetets

-IhlI\)\JÜ\

Landsflskal Yngve Hallberg som förordnats till ordfö-

rande lörden lötstagetrtensamtttakontmunalstämman förstor-

kommunen öppnade ßrhandlingarna och redogjorde för
kommunsammartslagningen och de arbetsuppgi fler som före-

låg. Om också inte befolkningen i Ström och Alanäs kommu-

ner var nöjda med att bliva en storkommun. hoppades han

tecken och därmed bli en vägvisare för det kommande samar-

betet i storkornmunen. Stämman övergick sedan till de val som

stod på dagordningen. Till ordförande i kommunalstämman
valdes riksdagsman Sigfrid Jonsson. Järvsand. och till vice

Dlstrlktmisterskapen på skidor oi-dtöraride tiemiiiansägare Nils Svensson. Strand. vidare be-

i Ulriksfots slöts att kommunalnämnden skulle bestå av l l ledamöter. Ef-

Söndagen den 29 januari. stan kl. I I. ter detta beslut trädde möteslörstöiarna i funktion.Förslaget

tävlingsplats. skolan. på de elva ledamötema. som lämnats av en enig valberedning.

Hela järntlartdseliten anmäld. med representanter från alla partier i de båda kommunerna.

Vem tager mästertiteln resp. lagmästerskapet? förkastades i denna stund av en liögertnan. En folkpartist som

Dyker det upp någon ny komer? var av samma mening föreslog därför att en socialdemokrat i

Alanäs kommun skulle bytas ut till en bondelörbundate eller
folkpartist från sarrtnta kommun. Sammanträdet präglades dock

av ston samförstånd vid voteringen. och socialdemokraten
valdes. trots att hans parti var i minoritet vid sammanträdet.

Avde ll4röstande\ardet86somanvändesigavdenså
Ishockey kallade samlingslistan.

IFK Strömsund - Rosenborg. Trondheim
måndagden 30 januari kl. l9.30

Waplan-Strömsund I-4
Strömsund slog i gär oväntat överlägset Waplatt i Jämtlands-

Dödsfall 30/l l950 serien i ishockey och gick därmed för första gängen uppi
Marianne Jonsson. Ulriksfors. har avlidit i en ålder av I7 år. 3 ledning. varifrän Flatalaget säkert inte i första motnangen låter

mån. l0 dagar. eller en kort tids sjukdom. sig nibbas.
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sàulnf' 'Alm |.dhM'"H" ""|MhU.|'".' un M ut R. l:astl|Ielseht|setlStrömsundavsp1tat
“eu sm 'g'mss°'.' oc .junvsesraæn ° °' 5' Första stiflelseltuset i Strömsund avsynades i gär. och i anled-

bcm' Smdascm DM°m"'"Ü' ' U'"ksr°ß av ut ning därav var ett antal representanter för byggherrar.
“'""*"*"a:L' 'f_°" °° °"'“' ' ::d'““ïf;“*f':'¿';|U°'df "' _°°' W trnnrrnttsnrrr betr nanrndr-r inbjrrdnn ritt en supa pa Grand nn-
°“ sm? “m°“ö"d'5 _ c" °" k ar mmmcl' tell. Byggnadskostnadema gärpacirka4l5.000 kronor. därav
De 26 æm sök' “S "" vmicusm gm' och ingår kostnader för tomt och oljeeldning m.m. till 25.000 kro-
mà|p'°'s°" “d $k°'°" “ck se °" $k'd'âv""3' 5"" W Vu' nor. Kommunala subventioner gärtill 73.000 kronor. Vid even-
mmgcnd °°h "Hus" tuella hyreslörluster svarar kommunen för en femtedel av sum-
Resultat: mm
Seniorer-30km: llGötan'l1tor.Hammerdal. l.4l.0l.2lES\ens-
son.Ope. l.43.3l.3)M. Sjöström. ÖSK. l.45.39.4)LarsThor. ,
Vemdalen. l.-15.49. 5lG. Hjelm. Hâljesund'Kvitsle. l.48.29. 6)
N. Andersson. Hammerdal. I .-89.54. 7l.l. Jönsson. Strömsund.
l.$0.07. 8) U. Johansson. Ope. l.S0.52. 9) G. Hemmingsson.
Hammerdal. l.$l.$3. l0lE.Fogelkv1'st.d:o. l.S2.23. I IM. Lind-
ström. ÖSK. I.52.36. l2) B. Nilsson. Off'eldal. l.52.l0. l3|G.
Magntßson. Hammerdal. l.5$.05. l4)l. Egerstäl.Ope. l.$5.l3.
IS) P. Allander. Alsen. l.5o.09. lol B. Wikström. Hammerdal.
l.56.l4. l7)J.Lunrberg.Lit. l.58.l2. l8)0.Sand:erg.Hammer-
dal. 2.00. l 3. I9) A. G. Haglund. Tullingsås. 2.00. I 7. 20)G. Ga-
brielsson. Skärvängen. 2.03.2~l.
Lagtävling:
l l Ljungrhlens GIF. 2.47.55. 2) Harrtmerdals KF. 2.5 I .l2. 3) Ås-
arna IK. 2.57.02.4lO\'ikens IF. 2.03.l l. I :a Srielsehurel "GeIasIen " Run: Anna Ericsson
Damer l0krn:
I I A. Magnusson. Bmnflo. 44.33. 2) l. Adolfsson. Bmrtflo. swmmm |
47.35. | R. (MZ 50.30. Söndagens "lena" kammlßmni“8_
st D. tanssnn. or-itrrn. 53.53. or tt. Wiberg. Ann. ss. to. vi t. am ,-än S,,ömm¿ och ommmd mm av hemmalaget
DIIIL CISIOIÄ  Ca$Ü. 5713. M 5.3. '_l' 34'
son. Brunflo. 57. I 3. l0l T. Kanon. Tullingsäs. 57.3 I . lllA.
Alexius. Alsen. l.0l .58. E

=':§'::::1':f;F 2 29 2' 2)Cm|r 2 42 48 Ézçiaïnaitïsiiivitßßzgnnrbitdning banar i dag i srrarn-
D jmi°;u_'5 ' ' ' ' sund. Samtliga i civilförsvaret inskrima i Ström med ornnejd är

' . . ' kallade till kursen. som avser utbildning i allmänt civillör-nan "°"
ta

n .2s.ot.2tt<.wtrsrriirn.rtt _ "' .

zs.tz. 3.3.1 trsn::n?At .z<t.2s. 4i'v: SW' K"f*°" 'ï”"ä““""'°'“'â"'s'*"d°"' 5"" Üöm' “gm
z9.ss. sto. Lirïartnrn Trrttinsåas. st.s9.st H. tdrrtrdnrn Abïnn °°"'3”|“"' "' *I'“ “:"r:å';""*°' rå'
3s.o4.1rs.otbrssnnttnnrnrrrdst. 'J °" “WW “°' *°° 9'

Dödsf 7/2 |950
'->*!""I För-nr tnnrbnrtrrrrrn ur; otnr tærsrnn. Atrrnssr.-rs tryrtrby. tnrr
ß' '"8°"J°"°" “4 F“*'*'°'“ '°_S'°“"8*ß"“"'8_ 'W *°“_"' rnrr en nrrarig sjirtrdbrn. rrvtidir i en atdr.-r rn- nsrr st dr.
bßfß. SlI'ÖIl'lSllIld. 0C|l POSIISSISICIIIGII |llßl-Bflll RCIIWIK. Förre kondüorn Las Eng. suñfnsuna acd den 5 rcbnnri

$"°'“$“"4- trasrigr uran tiirrrgrtendrrjntrddnrirnatdernr-1tar.ianr;.rnnr
var infödd strömsbo. har drivit bageri- och konditorirörelse

°""""°""”' """""""-""""'“"""°"'"*"""°' bsndrd?3:imnndk::2'aï°m«mumtd::n;ir?mm'inskoparbetaraa. . '
oatigrr priser. tdstd betr djup sno trrrr ginrr ßrtrattrndrna i sun- “'°'°' f""°'°' "°' ““' *å"3°“' '“" 5"*Hm mm “hu 'Hu du är verkat t de bada kyrkokörer. som unntts t Strömsund och
8:” O ' ga “am 88 ' även t manskören Strömkarlen har han s un itvärst med barkningen. och körama klagar mest pä den djupa J 8 '
snön. En har de gemensamt. och det är ovissheten om det nya
tumningssystemet. Överallt i norra Jämtland ses situationen Telefoalsreraas avdelning l9l lStrömsund
med en viss pessimism. allra helst som bolagen i vissa fall inte av Telegraf- och telefonmannaförbundet. hade i mändags ett
visat sig vidare pigga pä uppgörelse i skogama. De flesta välbesökt ärsmötepa Turisthotellet i Strömsund.Till styrelse
skogsarbetamas mening är att det är den sämsta vintem pa valdes Harriet Linde. ordförande. Gudrun Eriksson. vice ord-
många är. förande. Ester Persson. sekreterare. Ruth Lundholm. vice se-

kreterare och lngmari Berg. kassör.

Födelsedagar l/2 I950
80 är fyller i morgon förre skogsarbetaren Olof E. Litltander. Födelsedagar
Nyhamn. Alanäs. 80 är fyller pä lördag hemmansäg. Zakris Löf. Ãlghallen.
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Hlllsar|dssky1tarnafrl|nstlAlanls MlkaelPerasott.Ã$|Ills.aegradelHavsnls
Alanbets SKF hade i söndags anordnat första föltskjutningen Filtskjutningen i Ostra Havsnis pa söndagen hade lockat 45

ikretsen föraretmeddeltagandeas-95 skyttar fran l3 fören- skyttar. fördelade på 26 i mlstarklassen l4 i högre och 25 i

ingar. Skyttar deltog ända från Jormvattnet. vilka således f'tck llgre. Vldret var ganska bra och tävlingen valarrangerad och

en liten resa pa 26 mil. trevlig. l mistarklassen triumferade Mikael Persson. Ãspnås.

Resultat: Klass M: I Walter Magnusson. Hillsand 29. 2) Ville före Karl Ytfeldt. I-lavsnls. bdda med 27 trlff. Ãspnlsskyttarna

Eriksson. Äspnâs 25. 3) Nisse Wilhelmsson. Strömsund 24.4) fick i denna klass in fyra man bland de sex bästa. Segrare i

Volmar Sundkvist. Jânsand 24. 5) Pelle Persson. Ãspnls22.6) högre klassen blev Holger Olsson. Hillsand. med 23 trifïar.
John Lindkvist. Strömsund 2l. 7) Allan Morin. Jarvsand 2). 8) och i lägre var Alvar Jonsson. l-lavsnas. den böste ocksa med

sigvere|t:r1kesen.Garesr1ss2o.9)JerrsH. lars./Rspnaszo. to) zsrrtn.
ttat<errEkman.Aterraser. 20. ttteeem; nMikee|Persserr.Åsprus.21rrrn'. zmert Yrreter.

Klass H: I) Holger Olsson. Hillsand. 25 2) Isak Mattsson. Havsnis. 27 trifï. 3) Valter Magnusson. Hillsand. 26 träff. 4)

Strömsund 2I 3) P.E. Persson. Lidsjöberg. 2) 4)0lleJonsson. Ville Eriksson.Ãspnâs.25 triff. 5) Harald Larsson.d:o24 träff.

Öhn. l8 5) Helge Edesttnd. Strömsund. I9 6) Lennart Sjöberg. 6) Erik Persson.d:o 23 trlfï. 7) A. Sandhill. Lövberga. 23 träff.

Ohn. l8 7) Olle Karlsson. Gäddede. l7 8) Johan Oskarsson. 8) Sigvard Eriksson. Lidsjöberg. 22 trafï. 9) Volmar Sundqsist.

Ohn l6.9)AndersEriksson.Strömsundl6l0)EvertPersson. Havsnâs.22trifT.
Öltn l8. _ , __
Klass L: l) Alexander Jonsson. Hatsnls 20 2) Matts Blom. f~' 4- ,l-e ~

Alavattnet I9 3)Tore Wahlström. Alaniset I8 4) Karl Strand.

OstraHavsnis l85)AllanEriksson.Lövberga l76)JönsHans-
son.Strömsund l77)0llePersson.Alanlset8)SuneMagnus-
son. Stamsele-Tâxan. I69) Artur Lindgren. Strömsund l5 l0)
Albert Jonsson. Olin I4 och ll)Gösta Ottosson. Hillsand l4.
lnsatsskjutning klass M: Valter Magnusson. Hillsand 6 23.
Ville Eriksson. Ãspnâs 622. J. Henriksson. Lövberga 6 20. J.H.

Ers. Åspnâs. Vollmar Lindkvist 6 l9. Hakan Ekman. Alanaset
6 IS och Elving Norström. Alaniset 6' l4.
Klass H: Axel Lindgren. Strömsund 6/2 l . P.E. Persson. Lid-
sjöberg fw' I6. Evert Persson. Öhn 5/20. Lennart Sjöberg 5 ' I9.
Klass L: Sune Magnusson. Stamsele-Taxan 6' I9. Tore Wahl-

ström. Alanaset 6” I9. Kalle Magnusson. Tâxan 6 I 7. Km., y,f,,¿,_ Hm.m¿,

Klass H: l ) Holger Olsson. Hillsand. 23 trlfï. 2) Holger Eng-

Byg. 0ç|| kørp-gfg-Su-ßmgund ström. Havsnis. Zl träff. 3) Bengt Tiden. Fjillsjö. 20 träff. 4)

Lö,-¿,¿cn (kn | | fgbm Helge Edestutd. Strömsund .l9trl'. 5) K. G. Jonsson. Fjallsjö.

Dees a att tteuerr ut. zo - 1. Ißtfiff-

Söndagen den l2 februari Judar-DM
Tivlingsplats: skolan Cggepr-Suñmeggd 1)-|2

Prisutdelning och visning av Som väntat hade Castors ishockey-juniorer inget att himla i
GÖSII OIIIKHS film å GT-lkllell gårdagens DM-match pa Hofvallen mot Strömsunds juniorer.

ltl- I6- IFK- Slutresultatet 0-l2 avspeglar till fullo spelet. och hade inte

Castor haft en sådan ypperlig burvâktare som Sture Nordin.
herre det um trerrrrer ut rjeger rem med betrtsrrgeemtt. Periee-

W _"'2 '°5“ eirrremebtevo-3.6-3.0-e.|srremeeeaeteg-erteajeepeteme
I Strömsund avled t ttsdags efter en lang tids sjukdom fru Larsson och vikhmd ¿e um um m ßmnsa ¿e mm pm

"'8°"°'! -'°"“°"- “W ^"“'°'“'°“°'- W" '“"$““"°'- °°" emierrer. Mr Nilsen. trtese ver men eeetr seger em. ry herr rretr

WWW *°'“ 'id f'*"'*"°' V" 7° *F ß'""““'- V" “WB erreer rrrererrerr erreeer en ritrrigr eken. srrerrreeees man ger-
f“'!“ 5"°"“ §°_°'*°_“- '“°" Ü" 8°“°"' ß'"°"“*'°' 'W '"""'- ees ev Lersserr s. soeertietm eetr oteeerr 2 eemr osrerberg

5"“ '°"“°" ' R'“8“"“°' ""'**'*°- een wrtrterre t reruere. arreermre vervme urreeu.

Född: Avdelalag272 I Strömsund
En dotter av Kommunalarbetarförbundet höll årsmöte i lördags. Till sty-

Karin och lngernar Norrman relse valdes Per Eriksson. ordförande. Serafia Lipkin. sekrete-

f'. Löfström rare. Bernltard Lohman. kassör. Harry Bergström. vice ordfö-
Strömsunds BBden IZ2 l9S0. rande Aurora Larsson. vice sekreterare. Revisorer blev Karl

Karlsson och Anny Nygren samt uppbördsrnan Gun Jakobs-

son. Avdelningen beslöt om kollektiv anslutning till partiet.

Födelsedagar Efter en supe underhöll sjukstugans flickor med sang. dekla-

80 år fylleri morgon smabrukaren Mårten Persson. Vagdalen. mation och sketcher. Sedan följde en stunds dans.
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Castor ledde men Strömsund kom lspartea Fördelsedagar

Eller en inledningsperiod. som hade smak på hemmaseger. 75 är fyller pa onsdag förre skogs- och llottningsarbetaren

ftck Castori gär kväll pä Hofvallen linna sig i att överlämna de Sven Svensson. Harbäcken. Ström. Svensson är född i Täsjö.

bädapoängentill Strömsund. 7-3 blev slutresultatet cerperiod- men llyttade l903 till Tullingsäs. där han arbetade med bl a

siffrorna 0-2. 4-l. 3-0. Resultatet fullt rättvist. ty Strömsund jordbruksarbete. l905 gille han sig men Elisabeth Persson.

var det lör dagen klart bättre laget. Jacobs var som vanligt och da köpte han sig ett jordbruk. som lör nagra är sedan

dirigenten i A-kedjan. medan unge Larsson varden klan bästa övertagits av en son.

iden andra. Jönsson i mälet säker som vanligt. och Fridell var

den bästa törsvarsspelaren. dock spelar han han i överkant.

Dödsfall
Förre lantbrukaren i Ede vid Vàgdalen Carl .lohan Pettersson.

Ulrlksfors slog Sollelteä med 4-3 Löv-ön. Ulriksfors. har avlidit 70 ar gammal. I-lan fuck lölja sin

Inför l50 personer lyckades på söndagskvällen Ulriksfors be- hustru Kajsa till graven lör endast tre veckor sedan.

segra Sollelleä IK. Resultatet blev 4-3. periotkilïrorrta 2- l . l- l .

I-l. Matchen var jämn. Ulriksfors inledde. och sedan gjorde
lagen vartannat mål. Det lyckades för Curt Carlsson. till mat- an” | gun ,|“,||,,u|m-|

den llnnd från Stftnßnndßlßntfnnnnn- nn i Innlßnsnß -inn en stam skolbyggnad r ßygooo. omm rs-s um rmo smvmsomt.

minut sön Slnnnål- Bland Ulnksfnn wslnfs ln* fnnn ffltn omm» ma r gaf to-rn. som suors im oyggmsooo imo om-ams

trtärke till mv Svensson och K. Karlsson. Bra dornare var Ga- sajm fem Ü- |¿|||,,|¿,_ men hum bgbocs (jod. av en fam¿|J_

bn=|=ß°n-U|nl==f°n- som nousagonsomsm tosom ßrsron. amooon oro- aaoboot

bemärkelse explosionsartad. dä huset var tom som fnöske

och en del sprängämnen fórvarades i byggnaden. Detta sist-

Dndgfgl nämnda förhållande lörryckte släckningsarbetet betydligt. Det

rm Arms Augusto Amro-rst. Arooasor. rm .vridit i oo tloor av är en nwfsßrßljd familj snm drnbbnß av bfnnden- Det är ßr
snart 70 är. tredje gängen pä ett par är som herr Sjögren gör en kännbar

förlust.

vag-oormnootsrmmsaoagtfnnponut rsz roso NM.
Facklörcningsfolkets kollektivansluming till det socialdemo- .

k _ ka . ro så _ Snö d_ V h Ångbätsbelälhavaren Ulrik Vågberg. 'l'rollön. Strömsund. har
ratts partiet rt tter t msun äg oc vatten

byggrtadsarbetarelörbundets avdelning 227 i Strömsund har ælhdln ' ml ïndahaaç sààfunaïrüïrš ïrrïdcrš:
haft årsmöte. varvid bl.a. frågan om kollektivansluming till det våmdalcu '

socialdemokratiska partiet behandlades. Mötet beslöt enhäl- _ '

ligt om kollektivansluming eller en kon principdiskussion. Till I

styrelse valdes Pelle Svensson. ordförande. Dan Holmberg.

kassör Folke Norrgård. sekreterare. Alvar Olsson. vice ordfö-
rande. Holger Allberg. vice sekreterare.

Ströntskyrkobrödrakar 2l2 l950
hade i lördags ordnat en trevlig och välbesökt församlingsaf-

ton i Lutherska missionshuset i Strömsund. Hälsnings-
anlörandet hölls av kärens ordlörande Per Ulr. Holm vareller

programmet lör övrigt bjöd på duettsäng av herr Lars Löv-
sund och Anders Tågqvist samt liolmusik av en kvartett ur

5'“'>'“$““4S '““$“*°l'*°'- "“““*P“"'“°" P* P'°8'°“““°' “" rf r- som rr;-nn/mg. som rvagrm. rJ.sms.m». Rum

&i°'<'“ *“' °" ß'°d"8 =“' '=Y"<°"°“'° F°“=° F-"8*"ö'“- ankom". om- .r/|rf>.»»g. .rmrr-rs .trim-/_._s.m. L'/nr r'agr».-rg.

Hammerdal över ämnet: De arkeologiska utgrävningarna och

bibeln. Fwhüør
70 är fyller i morgon fnr Frida Tallqvist. Harbäckcn. Ströms-

und. änka eller träarbetare Olofïallqvist. llon har under arens

Folkets Hus. Ulrtksfors topp mgir sig so som mmom ao sz bom. som non rum i sm

Dans lördagen den lll febr. kl. 2 l .00 vard. uppfostra! och hjälpt. såsom föräldralösa eller pa gnrnd

Musik: Skölds orkester. av löräldramas sjukdom.

Dödsfall

Dödsfal Förre handelsagenten Karl Johan Pettersson. Tulltngsas.

Fru Margareta Berglund. Gärdviken. har avlidit. 65 ar gammal. Ström. avled den I9 februari i en ålder av 78 ar.
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Herrgärdea l Alanäs säljs. Pengarna till Folkets Hus köket. Den skällde och visade sig mycket orolig. när flickan

Folkets hus-frägan ser ut att kunna lösas inom en snar framtid kom in. varför hon misstänkte. att inte allt var som det skulle

i Alanäs. Det är länge sedan denna fraga började diskuteras och gick därför upp i övre våningen för att se eller om det var

men som alltid då det är tal om samlingslokaler. är det den nagot särskilt där. Hon hörde då nägot ljud inifrån en sknibb.

ekonomiska sidan som star hindrande i vägen. För Alanäs och dä hon öppnade dörren. fick hon se att det brann där inne.

vidltommande tycks det nu inte dröja längre än till sommaren. Flickan sprang dä genast ut och ropade pä hjälp. I samma

förrän arbetet med det planerade Folkets hus kan påbörjas. veva upptäckte även grannarria. att eldtungor slog ut frän ett

Det är länge sedan den första Folkets huslöreningen bildades fönster. varlörde larmade brandkåren. När brandmännen eller

här. Redanden l8 maj l924 togs initiativ tillden lörsta.omta- ett intensivt arbete lyckades lä stopp på elden. var huset sä

lar Nils Strömgren. byggnadskommittèns ordförande. På den gott som helt förstört av eld och vatten. Ägaren gör en bety-

tiden var det Ludvig Lindberg. Gubbhögen. som var ordlö- dande förlust.

rande och den drivande krallen för att man redan dä skulle

bygga en samlingslokal. Man lyckades också åstadkomma en. Strömsunds-Spelen pä skidor den 4-5 mars l9$0

wm man kim! sis med *dan dess- segrare i tidigare srfamsumrs-spelen
l937 l-lrik Larsson. Kiruna.
l938 Kalle Lindberg. ÖSK.
N39 Selm Stenvall. Sorsele.

I9-l2 Olle Wiklund. Bergvik-Marma.
im Alfred Dahlquist. Osit.
I944 Selm Stenvall. Sorsele.

I947 Oskar Malm. Åsele.

I948 Herman Pettersson. Hammerdal.

1949 Arthur Herrdin. Lillhärdal.

Sk°'|Ü"Ü"= lshoekeylianati
Sößds kl- l°-30 iarusgiri. is.so

Strömsunds pojklag
5°'“°'F" 25 km-l“'"°'°" Pojklagets kombination
I2-5 km- tmslßmßlßß uintsrors - ruiiiirgsss

Herrgården r' .-llanás lo km- ßådß H- |7-39
Blad ÜÜWBIWW Jämtlandsserien:

itrmaniamiaaiitamjtia 2 3 ioso š :°” $"°'“$“"d '1“'P°“
En större bakstuga tillhörande lägenhetsägaren /\.H. Höglund. Sigvard Jon R°ss¿n_

Harrsjön. brann ned i går kväll. Branden upptäcktes av kon- Pñsu|¿c|nins à áñmsbon Eu
sumlörestandare Helmer Sundberg. Harrsjön. då han vid 22- kl I 5 N '°'d“3k|' 'L '-00

riderr. just som tan sivulle ga iiii sings. upptäckte i lamm att '|m_' D ^ N

riaimnnenoeimiiisiv-kiiomeierirngfe i>°nibyn.smit>«g ._.°r¿cnL“'_'d“'“"L.s^ '|"f1'_'dm“ '{""""-
trixade genast pa sig och sprang ii aa tatt. där har sag era- ' ' ' *°“'!“ß '*'- -°~°°---°°
sim.-i. Nar im kom iiii Haglunds gm. var min tairsiugaii N ^ * D ^ N 5

övertänd. l mangärdsbyggnaden läg fru llöglund och hennes

femåriga dotteroch sov. Han larrnade genast ortsbefolkningen.
samt brandkåren från Alanäs. Befolkningen lyckades dock inte |-'|\1N||'|0ll°l'|l lfbßißll WW'
slicka (kg över-ramla hugg, och b|-mdggr-gn som mdr; au får. För vissa yrkesgnippcr är det nu svart att finna full sysselsätt-

dasavis frin Almas im ram eriemi timmciiit imdpiaiseri. nina i mm Jämtland- I Strömsund mcdwwid hfußdmlwm
Även m¿,,¿¿|¿,|,y3¿m¿cn och (je 5."-gg, hm" pg gà,-dm vinter ratt stor arbetslöshet bland byggnadsarbetama. Även

var hotade av elden. Brandkåren fiek därför inrikta sitt arbete INN >'f|°>'Bf“PP°f 'W han “ån W “UN Syäclsållßlß-

på att rädda dessa. Bakstugan var byggd av timmer och se- F51' äfmlldc Bål' dc' flm* 60 bYS8Nd$|'b°W'° "la" 075'-'10

nast i somras renoverad. Det uppges att stugan inte var för-_ i Strömsund. men tidigare i vinter var antalet arbetslösa nära

säkrad, varför ägaren gör en kännbar Förlust. det dubbla. Sa stor arbetslöshet som det är i vinter har det inte
varit i Strömsund sedan langt före kriget. Sedan regleringsar-

betena eller Vattudalen började avta i höstas har arbetslöshet-

2-vänlnpliuslStrörrisutid brann med exploslonsfart siffran ökat eftersom. och under januari och februari var det

lgårblev ytterligareen familj i Strömsund utan husrum genom I l5 byggnadsarbetare som gick utan arbete. Sedan dess har

brand. l ett tvaväningshus tillhörigt postchauflör Amold antalet sjunkit nagot pà gnind av att arbetama tagit skogsar-

Svensson. Strömsund. uppstod eld vid lb-tiden. och pa en bete eller skaffat sig byggnadsarbete pa någon ort langt bort.

och en halv timmes tid var byggnaden förstörd.

Det fanns ingen av familjen hemma. när det började Födelsedagar

brinna. Svensson var själv ute och körde buss. och hustrun 75 är fyller lantbrukare liltas Jonsson. Ringvattnet. Jubilaren.

var ute för att handla. En dotter som kom hem fran skolan. som innehall byns äldsta fastighet har numera överlämnat

varskoddes om branden av familjens hund. som befann sig i densamma at en son.
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lsrallel på Holšallen 4 3 l9S0 Btissrlngllnle behövs anser Strömsunds-borna
l den mest rafflande ishockeymatch som väl spelats på llof- En bussringlinje med Strömsund som centrtim dryflades ingå-
vallen. slog Östersunds IFK i går kväll i lämtlandsserien IFK ende vid det sammanträde som hölls i går på Grand hotell i
Strömsund. Inte lörrän slutsignalen gått. kunde man vara sä- Strömsund. Landshövding Torsten Löfgren deltog även i sam-

ker på Östersunds-segern. som för övrigt ordnades i match- manträdet och ledde lörhandlingama. De kommunala repre-
ens sista minut. Minuten desslörinnan hade Strömsund kvit- sentantema liksom byinnevånama i trakten kring Strömsund
terat Ostersundsledningen. så på spänningen var minsann gavs därvid tillfälle att framlägga sina .synpunkterpåde lokala
inget att klaga. Slutresultatet blev 5-4 eller periodsiffrorna 2- trafikproblem som finns inom räjongen Tullingsås - Ström-
0. 0-2. 3-2. Bäst i Ströms lörsvar var mv Jöns-Erik Jönsson. sund - Lilriksfors - Risselås - Strandliden - Strömsund. Tanken

på en ringlinje i Strömsund är gammal. men så kom kriget hin-
|.-u,|,,¿¿p,. drande i vägen. Genom tillkomsten av ljlriksfors väv-eri AB
soàr fyucr hmbmkam Erik Johanssom i _ß|.vsand_ Och bflâltll på bøsldtl' dißlådts hål' frågan ålct' tlliltlallsc-

rats. Flera vid fabriken ariställda är bosatta dels i Strömsund
dels i Strandliden och Tullingsås. Dessutom finns det många
arbetare som har sitt arbete i Strömsund men som är bosatta i

någon av byarna Tullingsås. Strandliden. samt efter övre och
nedre vägarna i Risselås. Kornmurialnämndens ordförande Karl
Olovvsson. var en förespråkare för att ringlinien skulle betjäna
folk efler övre och nedre vägarna i Risselås. llemmansägaren
Nils Svensson. Strandliden talade lör att Strandbyns invånare
bland annat ville ha bättre förbindelser med avgående och
ankommande tåg.

Strömsunds Bridge- och Tentilsklubbar
hade i lördags gemensam klubbaflon på Grand llotell. Bridge-
klubben höll även årsmöte och valde till styrelse folkskollä-
rare P. Johansson. ordlörande. köpman líric Söderstedt. sekre-

** . _ _ _ terare. köpman Tore Fransson. klubbmästare och köpman Nils
. 5.""""f"”“" ""'{'“' *""""" ""'"' iiciginiii snciicanm. vid itiniitinrinnnn nn-ti icnnisittniiiinn ni-

Enli och Brita Jtihansmn. Jari-sand. utanför hiji-ggsriigun dchdcs DM_ tecknen Mn Dw i 'mms ær °|db°“ höns

vu en I mus” .mn i Sveg lötegående sommar. Singelmästare: Gustav Ronnedal.

| gmm|sko|an§ aula i Suömsum pà m¿n¿ag$kv¿"en ßm Dubbelmästare: Sven Åström och llasse Ericsson. Ledamo-
'ige |.'dak|ör Sven över ämne' “Norden dc' nya Icß båda klllbbfll. \\'CjdCgáfd~ nyl-
Eumpa-_ F¿m'¿n8m Nordens sckmcmm Birger Oksom “_ tar från Strömsund. tackades lör intresserat medlemskap samt

rörde i ett anlörande föreningens uppgifter samt visade några “ck mmm m'""°s5á“' °°h b'°mm°"
vackra lirglmer från de nordiska grannländerna. Vid tilllället
bildades en lokalavdelning av föreningen Norden. Till inte-
nnissimiscvnias ityitnimic Gnnnniaqgsnnininnitniinnuc. 5"' 2°° '“°"°'f'*"'l°f'ßI4 '5 '3 "'50
¿\u.|¿|.u.c Sug Lanka |-“_ 'mg Ebba Laßsom a"i,S|öæs|¿n_ Vid tinget i Strömsund i dag dömdes en person lör stöld av 200
dam Hjmm. osmbg och §|“,g,f5n.,|mm Em |.|°|m_ kronor från en supkompis till 4 månaders stralïarbete villkor-

ligt samt övervakning i tre år. llan skall dessutom av-hålla sig
555, |=;f||m°||_ |-|.,-,||g,_,“||||-|.|-|-515.. från sprit i ett år. Den åtalade hade en Iördagsnatt i februan
gifömskmscn hage M sönagm ia-c;§ß|;§|¿jm,,¿,,g 5 |-im-sjön gått in till två berusade kamrater på ett hotellnim i Strömsund.

skgzs regi i terrängen norr om llarrsjön. l tävlingen deltog 68 DC ha* Üdlßfc PÛ |“'â"°" Wf" lmsammas “ll f°$"" °m-
skyttar från I4 föreningar. L'nder hela skjutningen rådde hård 0"' cm hmmc W' 59 bcfllsdd- W dc" ålflldc 'MSW lllilll
sm.-m_ som iäm-gi-mig siijummgm bi,-|y¿|ig|_ honom till sängs. Då han höll på att ta av honom klädema. töll

Malm; i i But» anta-nn iinv-man 24. 2 i kan vireiai. en 2 i. en vlanbek af dessa- Uf denna llllsfen den atalade na handfa-
sisigvani tanitsson Ganins-i. ia.-tic. Göransson. snanisnna. laiwaf den siel Sedan al- Han nade lïaßöld la den vanlad na

id. si P. ainnitn-rg. iiiiininti iii. ni R. onniin. Liasjaimg is. kvällen nien inte lyeleaß- varßf han san hem een last sis- Da
iiagm; i i iinigcf ois-inn. itiiis-ana. 23. 2i isnit Mnnssnn. velisen liele hand din faller- learn nnsslanlearna att falla na den
snainsnna. 23. si it. iaticsnnti. ti=n. 21. ~ii sv-ann: snndbt-rg. na dömde- Han hade hall bland annat en del nlnlldef- -sant han
Hnrisjsn. iv. sis. Niina-n. sinsnn-una. in. betalat-

Lagm; i i A. innssnn. iinv-enas. 20. 2i s. Nilsen. sifanisnna. Vid anllllllandel nade den åtalade löflwlßal 3-W' l=f°n°f
20. 3) A. Jonsson. Harrsiön. lll. -ll Lars Rune Larsson. Lid- il* Pmßßm- Ha" 'W d°°k “nam Ü" Ü" b°$'“|"° Ûlcfbcmll
själv;-1-g_ |9_ även detta genom att sända det per post. Den åtalade erkände

allt inför tinget. Som orsak till stölden måste man se den döm-
Ylgde des stora svaghet lör sprit. Det har således inte varit ovanligt.
I Ströms prästgård vigdes i lördags linjearbetaren Kurt Karl- an han varje helg har lörbrukat 50 kronor till pilsnerdnckning.
ström och fröken Frida Maria Liedtke. båda från Strömsund. Dessutom hade han kommit i dåligt sällskap och detta torde
Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar Berg. ha bidragit till hans gäming.
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mutqmtagt um-ga 22/3 toso
__ °"°_"'"§' “MW söndagens rrttsujmnmg i sirsmsmisan var antaga nu
Du md' ms" 'V Jack Pmmbag Lövberga och betecknas som svår. Vädret var det bästa tänk-

'°P'°*°'“°"' “*"""'“'P°' V"“'°""' imon» i ut-tingen antog søsttymr rm ts ßmmgaf.
*°“d°8“°" '°/3 '*'- '5-°°- Mmm: tm. atomtmg, Hittma zo rfrrr. 2» P. atømtmg.

°°°!'°'_“P""°**'°“'5"°“'$““'* Hsttsmt. zo.3m. uuss°n.Åspnas. zo.
Fm' '“"'“°- ^"“ '*"*°'“"“' nom: ti H. samma. suamsana. zi. zi s. atomtmg. um-

sand. l8. 3) L. Eriksson. Lövberga. I6. 4) S. Sundberg. Harr-
Laadetsózehällmålalagfaaaenlvågdalea. sjön, |5_

Miw f-'M 4-000-trist Mllmilßißs hwwkltßi Vsdlt- um; I >A. Nilsson. strömma 26. 2» B. Ramberg. Om 20.
Lwdsamikvafis I-sm Biöfhtvi- Östersund aiwk en del sto. mmqt-aa. susmsuna. ts. 4» |. sanahitt. Lamrp. 11. si
undersökningar på platsen. och han konstaterade. att färgen ,\_ Rom 5"-5m,und_ |(,_

är mycket väl bevarad. och att figurema är vackra. Den största
djurftguren. en älg. mätte 70 cm. Målningama upptäcktes av suümbom
förrnan Sandor Almgren vid Fasälvens regleringsßrening. som Ånmhu
i mitten av februari var ute och skidade på norra sidan av Ams nu :svenska mm med
rangsjon pa rsngsjotmgets scan nurming. Hm mg sig en Mm Eimüffnm Romém Bm" Boo
rökpaus.ochdåsåghanfärgskyrntafi'amundermossan.Han '

_ Emy l-lagman m. fl.skrapade undan mossan och blottade ett rödmålat d_|urhuvud. _

- Målnin som nu hittats har un efär samma ålder Fönpd' L-“run sjung" hmm'83"" 8 An
_ . . _ . glavakt. Gyllenebmm. fl.som de. som man tidigare känner lill. säger landsanttkvanen. kl 7 su KI 7 30 I H 5 h 130

a°ur«L«mnajmquia.o=afgj«a=°munngu2.oooßf= '°“°'3 ' ' šfšdz ¿9' °°'“:| ¿3;° '
Kristusoehharutförtssomenreligiöshandlingförattfägod söndag ' ' ' ' '
jaktlycka. Det kan finnas ännu fler målningar på platsen. De OBS' Bamblenct sal”md”.
djurgurer man nu blottlagt befinner sig på en yta på cirka 2 st mas Ü' 5 æh :has N' 3'
3 meter. Tidigare känner vi till fyra liknande hällmålningar i ' " ' '
Jämtlands län och en i Ångemtanland. men de är de enda i fïdrbllplväbeklfiäddede
landet. och därförär fyndet både unikt och mycket värdefullt. Gäddede SK:s gränstävling i lördags gynnades av strålande
Vi kommer att resa hit upp igen försöka få fram allt som finns väder. Gubbhögens åkare vann dubbelseger i huvudklassen.
på ltällarna här uppe. Det är möjligt att det vid sidan om de Norsk seger blev det bland oldboys.
älgar som vi såg även finns bild av ren. Resultat: Seniorer. 20krn: UB. Gttstafssott.Gubbhögett. l.34.39.

2) H. Gustafsson. dzo I .35.23. 3) Ola Nybon. Nordli. l.4-1.26.fä; *_ otaboys. to um: tu. ausuamo. krets. so. to.
at. ~(' ' _ Damer.5km: l)Lena Forslund.Gubbltögen.34.l6.2)l.Gus-

' M, _ taf'sson.d:o.3S.08.N, ° -~n- Juniorer. l0km: l)0.Erikss0tt.l~larrsjön.45.38.2l0ddKverte.
7” Ö ¿ P4 ' acw.-ta.-ts.ss.s»r. smaruttingsas so.so.Å - unguumklmskm; ||KanAse|Hanssut.Gaddsd=.2e.4s.2t

wç 5.0. t-taglund. t-tamjon. 21.41.

I .ä /§_((1v_ ïewstomtrarg tuar sus toso
'“ i e' ' /3/Q I-Zttayttelektmaröraomnedgertelevlafoauuottagplagltre

flt'gerbardeItonstreratshäravlagea]örcavldl!ad|oCor-
- poratina ofAmerica.
Detalj av motiv från hållmålningen vid Fángsjön

I Sluñms kyrka vigdes N 'öm har EM” HÖBNML "sho Fnt Karin Albertina Blank. maka till förregästgivarenlohan N.
3 ' am ut tm nu mer tv af um to-ut°chsmkansjab|onta°n=fra|tb|°mst=manatu=n1.sja- ° *'°°'3”~ 'V l'l°" '.“' 7 : °"

| I S Ü I ß I | | | | B årskötte fru Blank som husmor gästgtvertet t Lövberga.
Wax' var C Skogsarbetaren Jöns Magnus Nilsson. Vedjeön. avled i tors-

'_-“dukar '73 N50 dags på Strömsunds sjukstuga i en ålder av 63 år.

90 år fyller på onsdag änkefru Brita Olsson. född Ersdotter.
Nyvik. Ulriksfors. Strömsund
75 år fyller på söndag f'ru Kristina Lithartder. född Karlsson. Ungdomens kretsmästerskap på skidor anordnas i Strömsund
Siljeåsen. söndagen den 26 3 för pojkaroch flickor födda l933-37. inde-
75 år fyller i morgon lantbrukaren Jöns Andersson-Strid. ln- lade i olika åldersgrupper. arrangör Realskolans IF. Anmälan
viken. Lidsjöberg. vid starten. Startavgift 50 öre per deltagare. Som priser utdelas
70 år fyller Erik Em. Samuelsson. Gubbhögen. Samuelsson är ungdomskommittens märken. Diplom som lagpris för bästa 3-
en sällskaplig och rejäl man. mannalag i varje klass.
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Föddwdltnr 3031950 iinmveieriieeningenisietsni
65 år fyller nå Iöfdas ånsbåßbslhmff Mwfitz Dßsemwi- iiaii afsinaie i ianings. Tiii eiyfeise v-niiies aisn. osenr cens-
Strömsimd- sen. siitsnisunei. enir.. stiitnei Persson. Åsnnss. Niis Niisen.

Strörnsund. Bror Olofsson. Bredkälen och Anders Rosenberg.

l Strömsund med M. G. Eriksson. Ãspnäs. P. Lindkvist. Vallen.
P. U. Holm. Jonsgård och Nils Eriksson. Grelsgåtid som suppl.
Revisorer". O. Olofsson. .lonsgård och J. Lindkvist. Ström-
sund. Mötet beslöt att till Ovenims bnik försälja hingsten Uril.
Betäekningsavgien bestämdes till 30 resp. 40 kronor för lör-
eningeiis medlemmaroch 40 resp. 50 kronor för icke medlem-
nu.

Norra Jämtlands ltäpmannalörenlng
höll i lördags årsmöte i Strömsund. Till styrelse valdes Jonas

Amcoff. ordf.. llolger Lundström. Nils Berghult och Gunnar
Simonsson. Strömsund. samt Olle Sandström. Gäddede. Revi-
sorer: Edv. Jonsson och Sigge Sunding. Strömsund.

Födelsedagar
70 år fyller den 4 april f. handlaren Erik Åkerström. Näsviken.
Strömsund. Åkerström är bördig från Bollnäs.

Glibtiöpn 4 4 l950
är en liten idyllisk by vid Flåsjöns strand och vid det stora
iurisisii-åket Strömsund - Gäddede.

l byn liksom ide flesta samhällen i v ån av långa land är
frågan om samlingslokaler synnerligen brännande. och det är

Ju svårt att få igång löreningama och sammanslutningar av

något slag. så länge det saknas den samlingspunkt. som en

riktig lokal utgör.
Det arbetas emellertid här i byn efter två fronter. dels

den kristna. som arbetar på att tå ett miseiionshus till stånd.

och den så att säga mera profana. som gäma vill se en bygde-

Sffümlllålf gård på platsen. De löna har arbetat i många år och kan nu av

Dl |2 kbßfl 5540 'FK Slföm-“md sin §°d\'9"Ü8 Wi' 005 allt att döma sägas stå vid målet lör sin strävan. i det att de

k°"P$“f°"- F-0 "Yh ßf 5"' W" W W *If ÜVÜWB ÖVN Ü' hunnit så långt. att bygget när som helst kan sättas igång.
ßlßlßâlß. | dšlllll MISS SCQNÖC Hlmïßll föl! Gtlbb- Bygdggçfüçningçndmma hafçj ç3i§|ç|:|| gå rfiångn

hösi °°l\ Strömsund- I bylsßklßw vann Hillswd ßrc ar men im enieiieniei den nn den vefitni gen en gen nrbeie

Yßhkilw- °=h bland lwfiilsw var Hßtiißsßlßilßtß tim- eeii ieini inn initanis. oei inn iisiiiis rester. som iiiiian iafe-
NCÜWSSIN dc f"lm858$fÜ“$'° lö" Tmlßißmllßf 061 ningen en bra slant. och nu håller man så att säga på att dricka
Yßßltlilt- ihop pengar. d.v.s. man samlas till kafferep i de olika hemmen.

och var och en lägger till en slant efter råd och lägenhet.

Ja så lever byn vidare med sina små och stora problem

is sr ryiiefaen s enni ieniin. Anden aieingreni Liiiv-siten. Den °°" ““ "°' 5' °°“' ““ Ö“'*'“' "“"'@*“@ P” “"“ '“"“°' °°" P”

fryntlige och godmodige liedersmannen är inlödd alanäsbo a“a““j“'
och son till en av de första där verksamma skollärama.

Mauril: Degerman

Ströms kommunalfullmäktige
Dusk. För vattenlörsöijningens ordnande inom två områden i Bred-

. _ gård och (lärde beslöt fullmäktige att utlöra ledningsarbetet
Skogsarbetaren Gustaf lznksson. Bonäset och Strömsund. har 'ar baümd køsmad :imo kt

amd" ' sm 743 |e\m(M" Kommunalhuskomminen lick sina 5.300 kr till pnstävlan
om nytt kommunalhus. och kommittén fick som ny represen-

Abu, Mlußnuhl 4 4 N50 tant Alanäs riksdagsman Sigfrid Jonsson i Järvsand. Full-

innie na inningen sin sninlaie na iinieii Gasiis i menas. riii '“?'“'8° §"“'“° “B *""“'° lö' °“°"1““'“'°' *“ b'”“*"“ß""1°
enir. een sein. niiaes .eiiegvninnee sienna r-.i<i»i=niii. iiii v. enir. WB 5"°“““"“-
kassör Petrus Wassdahl. till kassör virkesmästare HJ.

Löfvenberg samt fniama Margit Lindberg och Britta Sund- Dödsfall:
ström. Suppleanter blev fni Stina I-Jsbladh och herr Acke Sunde- Ãnkefni Knstina Eliasson. f. Andersson. bördig från lide. Öhn.

man. avled den l april. 78 år gammal.
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.S'm'ki-iisliigun /ni sin urspningligu jiluls ml Kji-rkgtiliiti ßurmni .vi-.s pupplarnu i-irl gamla k_i'rkugàrrlt'Ii och /är/i-läger,

stroiiisiiiidiaiia ri -t wsri Arsmtireii ii -i i95o
Popplama knng gamla kyrkogården nere s id lärjeläget i Ström- Strömsunds (iymnastiklörening hade på tisdagskvällen ett
sund har nu gått sitt öde till mötes och huggits ner. Det .ser välbesökt arsmöteaürand llotell. vartill även niedlemmarnai
litet tomt ut eller de .stora träden. men säkerligen var det en den tidigare gymnastiklöreningen inbjudits. Två vackra fil-
mycket lörriullig ätgärd att plocka bort de gamla .skräpiga och mer. "Ljusfesteri pà Stadion" ocli "ldlagy1nnasterria" visades

.skräpande popplama. som med sina rotskoit ställt till átskilligr och rñnte liv lig uppskattning. Styrelsen fick löljande samman-

hesv är. sättning: ordf. .-\. (i. Flodli. v. ordf. Stig Lander. sekr. Barbro
l en göteborgstidning har var gamle v än ingenjör links- Olovvsson. kassör lv ar Flatbacke samt .\largareta Persson och

son med llyghàten dykt upp igen med nya variationer pa sin (iösta Nilsson.
gamla ide. som är under utarbetning pa ett v an utanlör Stock-
holm. Den maskin. .som pa sin tid sjösattes i Strömsund. ligger
alltjämt i ide pà djupt v atten någonstans ute s id .-\bhorr\ tken. I-“W 803* ÜÜÜ I' Ü" 5 5"'5"“"“Ü
(iötehorgs-Tidningen kallar maskinen som senast byggts fö; l-In pojke i 6-àrsiiltleni hlev strax eller kl l3.ll0 i dag dödad av

°'|1>-g|,,||,¿|_,r|5¿,;"_ \ ,||,¿,,| jun,-jw "mv 5,- gg, |0|“g|_ en lastbil pa lflnksforss ägen i Strömsund. llan lördes till sjuk-
|¿“ Su-,n.c ¿,ma| M |,_.|cgmf\ crkd, jmjqwßomj komnu., stugan men sar vid franikomsten dit redan död. Pojken var

att lly1ta fran Strömsund allt enligt en ny rationaliseringsplaii W' ll" Såfdëff" mh" P*'Üß"'*¿" l 5"'5m-*""d-
inom telegrafverket. l.'r .strömsundssynpunkt är det att he-

klaga pa llera sätt. bl.a. lörlusten av skattekronor. lnte heller Födde
srationsmästarbefattningen i id SJ i Strömsund lär komma att li n dotter
tillsättas pa ny-tt. lör .Strömsunds v idkommande gar utseck- '_\nm_ßma och unga Ödmark
lingen inte i ratt nktning. varlör det galler att lagga ner mera . _ _

arbete pà annat liall lör att lä kompensation.
.Stromsunds BB den l0 apnl N50.

Bfnilßm rtiasimisgsr:
F. jondhruksarh. Lars _-\ll'red Larsson från Siljeasen jordlästes 75 år fyller den I-l apnl |'_ dttsgsai-b. Jakob .-\rnq\~|_-ii i Hav _sm1.~_

I ölllß I Ålëlå lllvll- JOIN-l|ïL*ll\II\i_!Cl\ lïllld =I\ Kyl- llan har sysslat atskilligt med fiske och är känd som en skick-
kolierde Gösta Sundström. tig nåiismdarg-_

FWWW" Lnrilrig
75 àr_l'y-ller den 6 ds l'. hy'ggn_=|dssnick. llans llallstrom. (lhn. Åh l_¿\ “bag och Ru' Eñksmn
llan ar bordig fran Öjam och ar alltjamt synnerligen s ital. laser Manäw "a“n5\
allt vad han kommer över och löser korsord med verklig lira-
sur.
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Vigda: Alaniset - kommunalt
Skogsprakttkant Folke \\'tklund. Ragunda och fröken (iuny or llatald Söderlund t llay snís hade begärt ökad lön lör stn tjänst-

llennksson från l.ö\ berga. \'|gseln lörrättades t Ströms kyrka gönng som t.f. ljärdtngsman. men framställmngen as styrktes.

på påskdagen as kyrkoherde ( iunnar Berg. Samme person hade mottonerat om anskaffande ax lïtqa mel-
Äletallarb. Ntls .\laurtt1 \\'tkström. Rtsselås. och fröken Stea lan llatsnäs och Storholmen. ytlket förslag ansågs så be-

liltnda .-\nder.sson. Kärrnäset. ugdes t Ströms prästgård på aktanst ärt. att det bordlades lör ytdare utredmng. I-ln annan

påskaflonen av kyrkoherde (iunnar Berg. framstöt at samme mottonär om kommunalt btdrag ull
Herr St en llugo Andersson. Rtsselås och fröken l-ln or lins- \ tntenägltållntng på från Kalkberget rönte ungen fram-

tina Nordström. Tulltngsås. ugdes t Ströms prästgård t lör- gång.

dags ax kyrkoherde (iunnar Berg.
llerr link lltldebrandsson och fröken Tekla Ingeborg I-lldstål.

båda från Ö. llas snäs. sammam tgdes t Ströms prästgård på Sümsborg. Slröllßlllld
påskaftonen as- kyrkoherde ( iunnar Berg. lördag den IS apnl kl 2 I _30

dans och showuppträdande at
*gumman I 2 _' N50 radto- ochBgrrgamtåtåafontdolema

-_... _. _,y _ ._ ll fll .-\lanas kyrka Jordlïtstes på påskdagen lantbr. .\ltkael Olofs “ch fmk(NHubb$pmnNcn
son. lšalkberget. llaysnäs. Au" J;m“w'm qnàl
Annandag påsk Jordlästes t Ströms kyrka kyrkxärden t lör- omr mmswwhm
samltngen OlofPalmqs ist. Kyrkoherde (iunnar lšerg Iörtättade “mk "F:lät w 'Maude
Jordlästntngen. Kransar nedlades utom fran släkttngama från nn* " " "W '

Ströms lörsamling. Lutherska mtsstonsföremngen. Ströms
kyrkobrödrakár. Ströms sjukkassa samt .-\lanäs församltng. \-mk:

Herr Ludvig .\ltkaelsson och fru Knsttna lilnka Ntlsson. båda

4 å från .-'\la\~attnet. sammam tgdes t Ströms pnïstgard at kyrko-
herde (iunnar llerg

m
Strömsborg
SlN(K).-\Ll..-\

estra löreställmng måndag

kl. 7.30e.m.

t)tTrt-: .\t.-\x.\'tSKon.-xttx
Nypremtär på mångas begäran

ttsdag och onsdag kl. ';30e.m.
- lšamlörbjuden. -

Wnerlandsklubb l Strömsund I7 -I N50
l-'ör att sprtda ökad kännedom om \\'aerIandsröre|sen hade

häromdagen en "hälsosoare" ordnats | Strömsund. Medlem-
mar från Waerlandsklubben t Östersund höll korta anlöran-
den. och eller en stunds dtskusston beslöt man btlda en
tsacrlandsklubb. Ttll mtenmsstyrelse taldes hrr \'emer \\>tk-

lund. ordf.. (iunnar I-lnglund. sekr. och kassor
Otfiga styrelseledamöter ble\ o fru Tora llolm och lšerttl

Nygård. Strömsund. L'nder en paus. da puhltken sen erades

en hälsosupe. antecknade sug 23 medlemmar ull mtrâde t den

nybtldade klubben.

Olyekstlllbud l Strömsund
l litt olycksttllbud. som dessbättre slutade lyckltgt. utsattes

å lagenhetsägare Folke Strömberg lör t går ellemttddag. nar han

kom åkande på sm cykel ut lör Ltndbergsbacken. När Ström-
Olul /'u/mqrltl mn/ I|||\II1:I| ßvulu nt'/I /¿|.tIt'rtluIIt'rn berg hum |¿~mgS| ned | hackcm körde ha" ñ\ cr nágm sm:-I gun.,

-"""""~V“”" Ü'-\'°'”""¿"«'~""' t vägbanan. \ar\ td cykelgeneratom lossnade och kom rn t

ekrarna på ftamhtulet. Cykeln tyärstannade. och Strömberg
I-'ulçtgdgggr g|orde en lufllärd på omknng I0 meter och hamnade på händer

75 år fyller t dag f. lantbr. (iustay Johansson t \'ågdalen. Och hm ud- Slmdomzt Inßkfänllc »lg dock llll lmhhßåf på

Jubtlaren är känd för sm o\ anltga kroppsstyrka. håmlcm Och Im Id \ åI\~'lf'-I Öll-

ft"



STRÖMSUND
Den bästa vårmaten med stort

värde lör hälsan är.
l. Prima potatis. mandel.

gullöga. vita
2. Prima grönsaker

3. Apelsiner
-l. Getmese och ost

Genom lörsta klassens
leverantörer

och prima kyllönarings-
anordningar kan jag alltid

erbjuda förstklassiga varor.

I-TSKHALLEN
Tre tmrjånan- i.-llanäs har under arv! Iilltlalals Telefon [26

Patrinliska llskapels gultlmatlalj 'f/ör Iangvarig och
trogen Ijånsl .llerlaljönvna ärfr. t-_ smaslwlltir Brita
.\IicI:el.s.snn. Harrsjón och barnmorskan Stina Sjödin.
.-llanåsvl .samt Immniunalmannen Ingemar Persson. Flidclscdapr:

Haisnás. 60 år fyller den 20 ds bokhandlare Ulrik Ring. Strömsund. Han

är inlödd strömsundsbo och har under hela sin levnad med liv
Dlidsfall: och lust gått in lör de många problem som hört samhället till.
Fru Lucia Eriksson. Bredgard. har avlidit i en àlder av 77 ar. Detta gäller främst föreningslivet. och han är intresserad och

llon blev tidigt änka efter snickaren Per Ersson och lämnades arbetsam medlem i ett ston antal föreningar. Hemvärnet. Ströms

ensam med många bam. skyttegille. Röda korset. Hembygdslöreningen och Turisilör-
Fru Karin Eriksson. maka till banvakten Jonas Albert links- eningen. llan är även tillsyningsman lör vandrarhemmet.

son. Ulnksfors. har avlidit 82 är gammal. llon var bördig fran
Stamsele.

Ung pojke
Elds\idalStrñtnstind Zl -t |9S0 erhåller anställning vid vår verkstad som varubud och hjälp i

l-Itt värineelement. som kommit att sta lör nära en vägg. astad- lagret.
kom vid lt)-tiden på onsdagskvällen eld i övre våningen till ett Sandström & Ljungqvist. Strömsund. Tel. 3 I-l.
bostadshus tillhörande åkaren Olle Sjöberg. tre km från Ström-
sund åt Strandliden till. Brandkåren kallades till platsen och
kunde genom raskt ingripande sriabht göra slut på elden. Med
gasmasker trängde brandmännen in till eldhärden. där deras Uddet snömsund
lörsta uppgi blev att rädda en hund som befann sig i rummet Um'-'^
där “den upp§m“_ (hfl 29 9-I .

Yalborgsmässoallon 9- l.
Dr°,k".||k“. Mtlsllil RUM Gl|l$ Ofktßlcf.

Fru Emma Larsson i llillsand anför hos regeringen besvär över
att länsstyrelsen nekat henne droskrätiigheter lör en bil sia-

tionerad i llillsand. llon anser det ostridigt. att det föreligger
intim- av en imntbii i iiiiisana. där en imnkbii situiie tumma "°""GW' '^""" 24* '°5°
att betjäna åtminstone $00ào00personer. Närmaste bilstation |""ch°“'"" ""3° S""d°m" Män" an ha" “sa byn'
finns i Kärmäset. men är bilen där upptagen maste man vända °m °°h m°d°m'$°" dc" h°m"°V|'5° 3i“3'V"_3à'd°f' 'ör 8"
sigiiii sifammti.tiii manen amam rem mit. i hata faim ai '°*""~' “' W' P* °" Sk' “"W"“°"- ^""'** 5' 1" _'"'l*'“' °“
du “dc dygn" och “¿¿,¿an¿c au stan-3 NL centrum. om kanske inte så markerat som på den tid. då kom-

munikationema var mindre snabba än nu. Men Gästis är ju
den givna samlingspunkten vid alla festligheter. och även om

"'“""""0'“ man inte maria. att imseiii tu.-tion om - eat misju sa mycket
93 år fyllerden Zods ankefru Anna Larsson. f. Zakrisdotter.i amma" och mms, au mm N Q skum. *I ju awrig au

Havsnäs. änka eller lantbr. och kyrkvärden lírik Larsson i friska um, en och annah och du är |).¿|¿gcn (M hc” Sun¿c_

Lillholmen. Den gamla är Alanäs sockens äldsta innevånare. man a\.m_

Pâ garden gar alltjämt präsigårdsgässen och plumsar i

Begt-antlngar: snön i sällskap med ett par ankor. och i måttbandsfabriken

I Ströms kyrka jordlästes på .söndagen smabruksägaren J. .siräcks alltjämt handen törn)a.kon'ekta matt. Så livet tycksgå
Hansson. Tullingsas. Jordlästningen lörrättades av kommi- sin gilla gång trots kommunsammanslagning. regional-
nister Lars Lövsund. planering. namnbyten och allt annat.
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.-llunås gåvlgli-iiryiinl längs! lill höger: ntálllutntlslitbriltwi i null;-n ut-It kummimullmwl till iiíitilcr

Födelsedagar: som inan inte kunde fit igang. och detta blev ett utmärkt iilllïille
80 ar fyller den 30 ds f. lantbr. kyrkvärden Mikael Israel Olsson lör slagskñinparna att ytterligare utmârka sig. Under ropet "här

i Alanäsets kyrkby. Olsson är en gladlynt och prâktig man. skall inga bilar fram" stönade de fram och nied lörenade kraf-

som helst styr stegen ull llerrens hus. där han gjort tjänst som ter lyckades de v råka bilen i diket. Däreller gav nian sig pa de

kyrkvärd under en hel inansálder. tre personer som drog bilen ifråga. och av en dessa fick nagra

smällar av mindre behagligt slag.

Byborna. som under tiden samlats. tillkallade polisen

Blodigt brötlnslapmål 29 -l l950 fràn Strömsund. Bråket. som börjat mellan kl 8 och 9 pa kv äl-

lítt blodigt slagsmål ägde på fredagskvällen rum i (iârdnäs. len. hade pågått i ett par timmar. men da polisen v id I I-tiden
där fem bröder rakade i delo med varandra och med alla kom ltamhatleslagskänipama gått in lör att vila. l nimniet. där

tillhyggen misshandlade varandra. sa att polisen fick ta hand bråkstakama lag. var alla lönster sönder. blod pa golv och

om samtliga. av vilka tre maste skjutsas direkt till Ströms sjuk- väggar. och överallt syntes spar eller slagsmalet. ßyboma.

stuga lör hoplappning. .-\lla sitter pá lördagsmorgonen i polis- som är mycket ledsna över att sådana händelser skall utspelas

arresten i Strömsund. i den lilla fredliga byn. har naturligtvis inte med blida ögon sett

l)et ligger gammalt groll bakom historien. Bröderna llyt- nykomlingatnas liñrjningar och var polisen behjälpliga med

tade lör nagra år sedan frán Byv attnet och bosatte sig i (iärd- att ta reda på och samla fndstörania.

näs. och det hade ofla framgått att de hall nagot otalt sinse-

mellan. Pa torsdagskv âllen hade de börjat pokulera i hemmet.

och på fredagskvällen var de tydligen mogna lör att börja I-?“|"'3 3 S N50
göra upp mm mc||an|m.an¿cn Skogsarbetaren och nåmndemannen Sixten lšäckströni i

DC dubbade samman på garden. där kaswcdln-in. boy NÜSÅSCII. SIIÖITI. Oüll Ulla ßiI|'bl'0 PCI!-d(1llCl'. .-\|;ll\å§. \°lg.\C|

man och även en yxa användes som tillhygge. varlör det blev lk" 37 "WJ N59-

en blodig uppgörelse. l-Iller hand fick en av bröderna ett sa

svart slag. att han sv immade och bars av de tva mest sansade

in i stugan. där man knöt lör dönen med ett rep. lör att de

andra inte skulle kunna komma in. De utanför varande gav sig L dden ' s"'öm5""d
emellertid inte. och inom kon var varenda lönster inslagna Ü -'\ N 5

och huset sönderslaget. där man kunde komma at. löfdß Ö'-'ll Ü 'NJ kl 94-
\'id ett litet stillestand i kalabaliken lyckades man lä tag -WNRI Jllß J°lN°|ß °f|'-°-*W

i en bil och skjutsa bort den statt sarade till en annan gård. 001411240" |7 'ml kl 94-
Llnder tiden samlades emellertid slagskâmparna pa nytt och “U-*lkï |3Wl\'||lll$ Ufkclcf-

drog sig nu ut pa landsvägen under vral och skrik.
I samma veva kom nagra personer skjutande sin bil.
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Födelsedagar:
80 är fyllerden IS lantbr Erik Jönsson. Risselàs. Ström.

Gustav lledeni-ind-Erikssiin
70 år I 7 maj I950.

"Och kunde i Högre Choren i-år räv: vara Dagens Eko
vi Stämde väl upp au prim J.4M1I$-lG.4S talesman.-

Siu _i-ninigherslmm ai- syner: .Jnsågm-i: gámr
och öden bjöd oss med Rallarkårran

(iL'STAV HEDENVIND - leve Han'°!

Kantor Daniel .Vorilfnrs med fru ai-tacka: Smk” Mmfim 9"*
vn" ,,”,,,¿¿¿ Pam-0,, m. ,¿,.a,._ lïlemvämet i Ström firade pä torsdagen l0-ärsjubileum.

h,//eg,-C, vid Nalskolan lestligheten borjade med kyrkbesök och därefter intogs kyrk-
kaffc i Ströms hemv âmsgárd.

vu”vmmmua snßmun Sa följde utdelning av fóitjänsttecken av olika slag. Bl.a.

Vmm “koma mks med “ng och la' pá Slonorget Kub utdelades till hemvârnsehefen i Ström. Ingemar Norrman
'or som “ck Inonap en I bflß. Slföflß |0||IlCl\Cf ÅINUI SVCIISSOR

hyllning eersom han nu eller an i över 40 är varit kyrkosäng- °f°"am"“d° M" °" p°""'"93å“ 3 "ll Sum” Mm'
ens vid “WW Se. Tank med Ûledlung av JÜb|Icc| ïh Iaf 80" salnaf'

. . . V

M var kym men M du beh la cl mc|¿m_ gav så en kon histonk över Ströms hemvärns l0-ånga tillvaro
8 och så avslutades dagen med filmlönevisning och en middag

festligt arrangerad av lottoma.
Orgellnvlgnlngl Bredkälen 5 5 l950
Under Valborgsmässoaftonen invigde missionsfolket i

Bredkälen sin nya orgel. På kvällen hölls evangeliskt möte.
och senare på kvällen samlades man vid brasan och hälsade |-'yndff-gneeengigefnvieiïgnn 20 5 |95o

\'å"~'" med W °°h S508- Det är tydligt att även bäckenet kring Faxälvens översta lopp
mellan Ulriksfors och Täsan ärett område. där man kommer att

W-"= ?f..'2.n"'É”å1.'å'.§?¿Ifelï°n'š'?l'n“¿l;.§ï.É'I."¿?a2.ÉI.Z'Iï2§å'§ï.?'å'¿
Bnta Göhle. Öhn. lödd Ersdotter. haravlidit i en älderav 93 är. harsammc man som uwcklc häumålningamm faktor Sandor

Almgren. gjort ett nytt fynd. Denna gang rör det sig om en pil-
\, eller spjutspets. som han hittat pa Stuguberget vid Täsan lör

igae
Fefeaianeiaien för ßnaaeenn-aten i sueniannei kan-tank otera- M9" É'”8“' *°*'°“' ß
aen een rn. tcann Linnea waneig r. Bergmans v-ieeeai sneina ^'°“ *'°““*f '-=°"§' l='~'°f"°“ y'“'É°' M "°“'““É"“ *'.“'““
pfaaigant i teniaga. vigaetitsnaiiare var inneenenie Gunnar ““' “f"°"°_“f“ï" “““ “d .T“"'É““ “““"_ "'°" W" "“3“"'ö'“
Bag och .Spnrrsjonas vida dal till I-asñlvens här rätt breda ström-

fara. Den funna spetsen är av kvartsit och har utgjort den

yttersta delen av en kraftig pil. dolk eller möjligen ett spjut. Hr
Almgren berättar. att man tidigare ute pä den s.k. Stuguholmen

Fudmhpr ~'d T' h'ttat t - h I t l'tet län
so ar rytief den tz peannasiare unna iianaaen. suenisnna. 2:1" '.Öm:" 1:* °;'a':_:;ds'km“_ W “W
Hansson är lödd i Karlshamn men flyttade tidigt med sina J sj P' pa
löräldrar till Linköping. där han l9l9 avlade studentexa-
men. I948 tillträdde han postmästanjänsten i Strömsund. rueyeqgpf

75 är fyller den 23 ds gardsägaren Olof Danielsson. Ström-
sund. Herr Danielsson är bördig frän Ojarn och begav sig i

början av l900-talet till Kanada och USA. där han under sex är

5"'Ö"'*'?°'3 aineiaee ineni etatea y1i=en.n|.a.vafnan meaeni gategisvning
1°°“"° D ^"= i annan cennnnia een aaivefgnn-ef i Eneieane een afneiaee

W' ev-ennnnniiagei na en nenai niaiaef aaaeni seaiiie. san Fran-

'NGND “BROWN eiaee jainie andra ptaiaef pa vasiiniaien een inan ianeei. Ater-

° P“*'f*'_'“' WB ' irennnen im sv-enge eine nan sig etter nagi-aan vnaieaiiiesien

mdaß °°h|°"d'5 U- 7-30 och flyttade därifrån l920 till Laxsjö. där han övertog
*WB U- ° °°" ° gaaigivenei. oeiia avene nan aeean i 21 af nu mv. da nan

' Bmlöfbludc ' tyckte sig vara värd litet vila och köpte en fastighet i Ström-
sund.
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Hedenvlnds byst astlektes l Östersund. Rektorsfrun l Strömsund tog vita mössan

Vid en enkel högtidlighet i dag på middagen i konstmuseet I-'ru llanna Mattesson. maka till rektor A. Mattesson. Ström-

avtäcktes OlofAhlbergs porträttskulpturibrons av jämtlands- sund. avlade på tisdagen studentexamen vid Lunds privata

författaren Gustav l~ledenvind-I-Zriksson. som i dag fyller 70 år. elementarläroverk. Denna prestation är märklig så tillvida att

fru Mattesson är 43 år gammal och har 5 bam i ålderri 24 till l0
år. llon ämnar forLsätta vid universitetet med studiema och
siktar därvid på att bli bibliotekarie. Bland andra sprak stude-

rar hon även ryska.

Ströniskretsen av Röda korset
avslutade i lördags propagandaveekan med en konsert i

Ströms kyrka. varvid övre Ådalens musiksällskap och Ströms

kyrkokör medverkade samt att kyrkoherde (i. Sundström.
Alanäset. högtidstalade. Högtiden började med invigning av

en fana som doktor Claes llällèn överlämnat till kretsen.

Hïllßllßf
Gustav Hedenvind-Erikssons 70-årsdag firades med en ståtlig
fest på Rosenbad. Stockholm. och blev en mäktig manifesta-
tion av den vidsträckta uppskattning och popularitet han åt-

njuter. Gåvor i mängd hade strömmat in både från kända och

okända. Tavlor hade skänkts av X-et och Einar Jolin. en skulp-
turkom frän Bror lljorth. och från en okänd kvinna i Vilhelmina
som kallade sig Lisa Johansson fick han en tavla. som var

komponerad av olika mossarter samt fårull. Vännerna över-
lämnade en gipsreplik av den portrlittskulptur vars original
tidigare skänkts till Jämtlands konstmuseum. \'id middagen
uppträdde omkring tiotalei talare. (iurli tlenzman-lïricson pri-
sade författaren lör kollegemas räkning. docent Örjan Lind-

(¿u_"m_ m_dmw.n¿_En.Lmm b_erger betygsatte ha_n.s diktning. Birgit lledstrom talade för
Jamtama och konstnaren Johannes Lindberg lör den namiaste

släkt- och vänkretsen. Dessutom talade Bielle och redaktör

R¿¿¿kom“k.“ I Mus 23 5 ”S0 lvar Öhman. En 20-årig kamrat till bamen. Bemdt I-lncsson.

I med rñdakoßkampanjcn har Ahnâs C" hßdß k0l“l1P00IU'I1U§lkll"“F.l'l dl'0m l SCHCl.\' llèlll'-'. íl\ ïllküfl

flertal möten av dänarande rödakorskietsar. Vid högmässan i ha" $_°m'°_Pà |“'à"°” ß"Éd'°3_ °" *M på P'“"°' N"“'|'¥'“"'“
kyrkan Knsn himmc|§|~á|.dsdag_§om nu mycke' \.â|bcs¿|“_ hö" blév tfllß Ûüälk' llttltttlïllld-|'.l'l|t$.s0I\ .\'\';tNl skyldig på all

kyrkoherde Gösta Sundström efter predikan ett kon tal om "W“k"“"3_' "fm k¿*°“d° “"'""“'° “ch på *'" cgc'
Rwa korsa och ms sv,-“_ Kruse" 'mk “maa ammml onginella sätt om sitt liv och .sina äventyr och slutade med att

i k°mmuna|h;|§c'_ \.am\. bcháuningcn \.crk_ Ill ßfläßgüm Sllillgl lgtl btiftfé Ulm l'l0l\0l'I'l GICK-

samheten. På söndag hölls fest i llavsnäs missionshus. där ”mm ß' au ha" dïk' "W 'md back' han ""g°' W"
mycket fom möuc “ml I programme' ö\.c|,|âmm fcfïllß åf. på GCI Sålll 'mik hill! fätldíll tldm ffll Cfl fal' lltllg

ii. Lindberg med ramimg. s. Norberg med v-ioiinmusiu. rm- “““- “NS M"-
arna Lilly och Svea Näslund med duettsang samt kyrkoherde
Gösta Sundström med deklamation m.m.

Förslag om ett hembygdsmuseum l Ströms socken

Tv. 'id W"'f3"'_"f ' L "'f'“'°“ Ströms kommunalfullmäktige har uppvakiars med en sknvelse.
l-.nsprängningsolycka intraffadelvid l l _30-tiden onsdagen som emma, vilka mm samhngm, av gamh ßmmm |“,mmumn

' u"k'°f°" på ds" mm "“""k°"' där 5P'ä"3"'"5 3' 5"" äger. och utmynnar i en framställning att kommunen skall eko-

md b°'3*k"" P53”-_K""°' “P|°d°"'d° ßf 'Mim °°h d° “å nomiskt bidraga till dessa samlingars iordningställande i sär-

§|"â"3°"“" °'_°m$ J°"“°" mh mha" Ema""°| '|°hf"5$°"' skilda lokaler.såattdekan bli tillgängliga lörenstörre allmän-
bada från Stromsund. blev svart skadade. De fick brannska- ha "cmbyg¿sßmnmgcm Mum, hm mn, En sm mr au

d°' l ö5°"°“ °°h J°h“"”°" d°““_'°"'_ skada hñfdcf °°h den ensamt skulle ha kunnat ordna lokalfragan på ett fullgott
“"m"' Dc ßfdc* °m°d°_|b“" ' bd Ü" $J"k5'"3”" ' S"°'“$“"d' sätt. Föreningen har dock ständigt arbetat för att fä till lokaler.
van från Johansson remitterades till Östersunds lasarett. Man har sàlumh m¿j|¿g|m au ær ømkmg 1000 pmm, mkåm

en gammal byggnad r Vedjeön och flytta denna till Strömsund.

I-lsltih Nu återstår alltså fragan; Skall hembygdsgarden förläggas på

Realskoleesamen har vid Hotings kornmunala mellanskola av- nuvarande plats. i llolmparken. i den planerade parken nedan-

lagts av bl.a. Per lvar Mickelsson. Alanäset. för järnvägsstationen eller på Langöni'
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Erik Larsson .-Inna Larsson. förlrl Zakrisrlrillvr

Dödsfal Födelsedagar
Den l9ds avled Alanâs äldsta innevånare. ânkefru Anna Lars- 60 ar fyller den 30 ds handlanden Karl Larsson. Näsviken.
son. f. Zakrisdotter i Holmsund. llavsnâs. i en ålder av nyss Strömsund. Larsson år lödd i Östersund och började sin köp-
fyllda 93 år. Fm Larsson hàrstammade från Ströms Församling mannabana som charkuterist. År l923 etablerade han sig som
och gil'le sig l878 med lantbr. och kyrkvärden Erik Larsson i egen i Wilhelmina och stannade där till l926. da han öppnade
Lillliolmen. vilken avled |9|7_ charkuteributilt i Strömsund. Denna behöll han till l942. då

han öppnade den speceributik i Näsviken. som han alltjämt
har.Larssonharll'd ' 'deelll dperso.L N -

H«»=-«---M-*WMt- 25 S M0 .n-.... mm ï..1'..J.Tfåitïfåå ..n'...“fnn .ÄnïI.'.'..
5!'°'“* P“'°““ få' bF'““'“ '3'_f°S““°°"*"°" 1*'“'° °*"°“~?" am-.nnir. t inkntiamntngen t stnsmsnnti inntnn nttnan Seann

"mgc" M" dc" °ms"'dda P'i5Ü°'d°" pá hmmm Swd-le' l926. Av sång och musik har Larsson varit särskilt intresserad
mus' besk" av h°“i"°" ß'md" N°"'a"d' T'i°“ °m 59"' och på skilda sätt gagnar verksamheten. llan är också heders-
derâtten till hemmanet. som tillhört Hammerdal sedan urmin- |c¿amm av sángwmngcn Suñmkacn ¿ S".¿m§un¿_
nes tider. började när Ström som eget pastorat bröts ur moder-
församlingen. Da gällde bl.a. hurtivida lörfoganderitten skulle
betraktas som allmän pristlönetillgang eller lönelörman lör '\?°d'“"d'|"'"|É|'s'f'_5_'“° F37" 30 5 ”so
hammerdalsprâsten. Hemmanet har även en tid tillhört | *ambmd '_"°d_h“3_"““L“a" ' Suñms kwka på f""g""d°3°" “ck
kyrko'-°“¿cn_ kantor Daniel lr. Nordfors ur kyrkoherde Bergs hand mottaga

medalien lör medhorgerlig ßrtjättst. 5:te storleken. Kyrkoherde
Berg tackade därvid i hjârtliga ordalag kantor Nordfors lör
hans mer än 40-åriga trogna och mycket uppskattade tjänst i

Udden - Stföttßttßd snams innm. ttvn-inn var rnitpneinn nen inntniamn medver-
DNIS kade med sång.

Pingstallon 9- l

Annandagpingstß-l2 SI nupmnnnn, Hm. 'Ph min |

Musik: John Jonssons kapell. M “kdN

stnrettinppei min ttnni
U||-iigfnf, 3,- magi;-|.|g|. gynnades inte precis av nagot fint väder men trots detta hade

Fr. o. m. den l juni. meddelar apoteket i Strömsund kan all °m|<fl"8 500P°f§°"°f bänk' S58 På Tllšwnll-
medicin tsesiatins genom jamt-agrntnttnnen t tzininrnm. Smkktidc I= I I Andvßwn Hammerdal- 2- I0 2) M- Bbmbßfs

Hillsand. 2. l0 ll: I I Berkö. Östersunds IFK. 2.|l Zlwikströrn.
Hammendal.2.l5 lll: lll\'.Blomberg.llillsand. l.04 2lK.San-

Fültllßålttlf dtn.Snñmsnnd. t.to iv; lit.. Knskinen. IFK. 31.0 2iS. Eriks-
80ar fylleri dag fru Anna Erika Sundberg. Kullen Flasjön. son. Tullingsas. 4 l .0 V: I I Pihlbnnk. IFK. 3. I 5 2l\É Ulander.
75 ar fyllerden 30 ds hushållerskan Katarina Matilda Persson. Ttillingsas. 3. lb VI l Msbrandt. IFK. 4.47 2) Ahrlin. Ström-
Ütlbbllögéll. sund, 4,5 I _
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Realenmen l Ström

Övn' mzlen In r .llmgru .Yonlën lL'.S°.-ll. John I:'r:ks.mn. ßurhm Jñnsmrr .\°wgdrrlw|_ Snnu l.änmun_
.llurgil .llilcaelsrun lLrnrlIi»r.v. Ilvnnmg lírikssurr. Sn-n Swtlfu-rg..

.\'«-dn- mulen fr r. Ingeborg .S'w-n.s.rnn_ lïriunn ()l.s.mn Il.ar.s.mn). Bnu-.llarw .\'il.mm /,\'ämrñnu_
.llurivllv Eriksmn. Sigur Gnlmlslrónr l.S'jötlml

Dödsfall
llenrik .-\nton Forsberg. Ström. har as-ltdtt i en ålder as 70 år. Tmsüud ß' b"”""Ü“'Ü""“k 5 Sum"

Länsstyrelsen r Jämtlands län har hey rljat posu erker 1 Ström-
sund tillstànd att hedns a bussltnjetrak I och omknng Ström-

Swöms Mmbn¿,|-¿"0|“ 3' 5 N50 su_nd att igángsättas sa snart ušgtrummor och broar nordmng-

llemhygdsgàrdens framttda placenng var huyudämnet nd “""'|"'“ °°h udmbcucma r“$'§"'""“'
Ströms hembygdslïvremngs årsmöte. som hölls på godtemp-
larlokalen r Strömsund annandag prngst. Ttll att handlägga
frågan och sedemera rnkomma med lörslag utsågs en kom- _g".¿m,|md, ß|.,||“|aøß"n¿,m
"“"¿ På fem l'°N“l°f- Lwlwddål M0* SUS I-304% Pc' L' "°|'“- sttílades ud ett .sammanträde pá ttsdagen. l styrelsen tm al-
P. \'. Enksson. Vágdalen. Ulof lírtksson och fröken Karin dc,-_ fm Karin |:0ßhc,.g_ |5|.¿mnn¿m fröken Anm pcm\.¿,n_ |¿(,p_

~\.'|~“°"-nu |°dam°' al *')f'~°|*'~'" °n°" h“"kd'"k'ö'0|°“)|“f*' man (iunnar Stmonson. rektor Alfred .\lattes.son och komma-
.son utsågs jordbmkstnspektor ( )lol' Iånksson. Dtskusstonen "Na um |_¿,|~_\.un¿ mc¿ fm “ma yäßjö mh h,(;a,,L, (such,
*lm P|i"-*fn mf hß'mh}'3Ü~*l.3¿\"Ü °"°f hß'm|*)'8d*“'“~“'f""' hm som suppl. Trll reusorer utsags hrr llelge I-Ångström och I-Irrk
lryltg och varade ös er tummen. lå ller årsmötet gays link Folkyy-ars "dm
folkskádespel "l buom".

Födelsedagar
75 ar fyller den 2 Jum fru Knsuna lšandelms. Ohn. änka eller Begnmlnpr:
kopparslagare .\lagnus P. llandelrus. Fru ßandeltus bodde en Alanis lörsamlmgs äldsta rnneyánare. änkefru .-\nna Larsson.
längre trd t Karlstad. men efter makens död áteryände hon ull f. Zaknsdotter. t llolmsund. llaysnzïs. ytlken avled den 20 maj.
hembygden. som han hallrt I kärt mmne. Redan r mycket unga Jordfástes på prngstdagen t Alanis kyrka.
ar bles fru ßandelius medlem av godtemplamrden och \'|ta Annandag prngst Jordlístes t Alanis kyrka ânkefru .\lana ßrrta
bandet och har aktryt deltagrl | deras arbete. Söderrnark. l'. Pálsdotter. från Alanäset.
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Länets köpmän håller årsmöte l Strömsund 2 6 l950 av två rum. är belägen uppe i Lia cza 9 kilometer från Ström-

Jämtlands läns Köpmannalörbunds ordinarie årsmöte hålls i sund efter gamla Lövbergavägen. ganska olägligt lör att rätt

Strömsund nu på söndag. Det är Norra Jämtlands köpmanna- kunna utnyttjas. Det är långt till vatten. och dricksvatten måste

förening. en av lörburidets större lokala föreningar. som in- hämtas på långt håll. Av denna anledning har jämhandlare

bjudit till årsmötet och alltså står som värdar. f.ö. ßrsta gången Lundholm ställt som villkor lör sin del av donationen. att stu-

sedan länslörbundet bildades år l907. gan skall llyttas till sjön. Holms skogslörvaltning har därlör

Bland de gäster som förbundet hoppas få se vid detta generöst utlovat tomt vid Rotnäset. att disponeras arrende-

års lörbundsmöte. är en av de lå nu kvarvarande som var med fritt i 50 år.

att bilda lörbundet. nämligen lörre köpniannen Lars Wassdahl

i Strömsund. Herr Wassdahl var såsom ende representant för
Strömsund och norra Jämtland närvarande vid ett samman-

träde. som hölls i Östersund den 4 november l907 och är alltså

en av stillama av Jämtlands Minuthandelslörbund. som läns-

lörbundet då hette.

Dödsfall:
Fni Karin Myren. Strömsund. f. den l2'4 l892 haravlidit.

srnómsuivn
Springpojke lär plats. medtag skolbetyg

Dahlmans. Tel. l30. Strömsund. Swiimiigun pd Rnmäser. I-hm: Anm: [Ericsson

I-'lnt nyrvärv l Strömsund

lñvbergabornavlhavattenhiganläst S 6 l9S0 Med siffrorna 3-2 ll-l l över Dvärsätt avslutade Strömsund

Byboma i Lövberga är nu åter utan vatten i sina bninnar till serieharvandet för denna gång och belade därigenom en hed-

löljd av Flåsjöris reglering. Man har stött på Vattenfallsstyrel- rande andraplacering. Hemmalaget var piskar att ta poäng lör

sen an ordna vattenfrågan lör byn men ännu har ingenting att hålla sin placering. vilket väl antagligen gjorde att matchen

gjorts åt saken. blev tämligen slälstniken. med felpassningar och .sumpade

Vid ett sammanträde med fastighetsägarna i Lövberga målchanser.

fredag kväll beslöt man att uppdra år ingenjör R. Ofverholm. Flatalaget hade möblerats om på grund av att hb. Bertil

Östersund. att utreda dels Vattenfalls skyldighet att ordna Berglund var skadad. På hans plats spelade hi. '°Hambo“ Mår-

vatten åt byn. dels att utreda kostnaderna lör en gemensam tensson. vilken ersatts med nylörvärvade målvakten ll) från

vattenledning lör byn. Köpmanholmen Ante \'estman. som var en angenäm bekant-

En interimsstyrelse utsågs dock lör att löra frågan vi- skap med läcker hollbehandling och lin spcllördelning.

dare och att hålla kontakt med ingenjör Öfverholm. l denna Före fotbollen demonstrerade Ville Lindell hur det går

interimsstyrelse invaldes hemmansägama Rune Pålsson och till att kasta varpa och även ett llertal bland publiken prövade

P Eriksson. på denna gren. med mer eller mindre lyckade resultat. Intresse

lör grenen finns. och IFK kommer antagligen att ta upp den på

sitt program.
Strömsundsbo llclt foten avkllppt
En dyster namnsdag fick i lördags anläggningsarbetaren Ja-

uni» aefgiuna snrnnsnna v-ia irnnvnntssy-ggn i ri,-n. vid s- C>"*"°'>'°'“ ' 5"°_"“_""'_' 3 °_'°5°
min-n pa morgonen rick nämligen imginnd ena rnicn av-klippt Fd' °Y'F°'“'_"“'“'“*'°'“"'S !""*"'d° W '_°'*°*'P'“'ä"°“ “d !°'
av en grävmaskin han råkade komma i vägen lör. Ambulans- "du" ' S"°m_s""d'_T\'à n'°k°' fikade ' *lä av ”gul” halkfsa
roßladc gem. (kn skada* W hmmm i Backe' är han väglaget kollidera i en vägkorsning. varvid fröken Signe Nils-

°mc¿c|bm °P“cm¿cs_ son. Laxsjö löll så illa att hon ådrog sig en hjärnskakning. Hon

fördes till sjukstugan i Strömsund. där hon tills vidare kvar-

ligger lör observation.
Vlgde:
Skogsarb. Ingvar Carlsson och fröken Karin Eriksson. båda

från Gärdviken. Lidsjöberg. vigdes i Ströms prästgård i lör- Iuààa' _ _

var kyrkøadjunk' 50 åf äjlllll fl M. Ik ll" Mnlaå

Forsberg. Bonäset.

š"°ñ'*"$;f'°'g'§'c"'|"""'| '!S"::Wk“pm I | Unni-:N - srrtómsuwn
inn av- jaminnuim ra. Gnsiartnnaiiniin nen inns nnini sann °É:*d:°':f9¿'“:',°'V'¿ '“.:f';“°|:”';"°'° 'W “:“"'*'
Hniinssvngsßn-aiining. sifonnnntmnuiiii den stuga som *° 3 ' ' "^ “°' - ° “ °"“°“*° “'°'
kårerria hittills nyttjar. Stugan. som är rundtimrad och består
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“""""""' _ . . _ Frodo
85 ar fyller den I7 junt f. skogstjânstemannen Ola Strandh t En

Harrsjön. Alanis. Strandh ir inlödd harrsjöbo och licki Ingeborg och Andas Johansson

unga arbñqa arbeta t skogen. darhan underen ud t.o.m. tjänst- r Fm Suñmsmds BB 20 .uni N50
gjorde som skogsbevakare med eget bevakningsdistrikt. ' ' ' J '

Strandh har varit en nitisk talesman lör sin bys intressen och shhw ' l 'Sms I 3 6 N50
mycket ivrat lör dess utveckling. bort från tidigare. av de UM" scgvzåga “malin forma is* p¿ lördagen skchw

3°°3""*'“' ß"'°"“"“°"° '°°""9“° '”""°"°“- "““ 'W “" stotmrrg rum rio stroms sttotor. mm-to promior mor.-tooos titt
rit en tallör man och en uppskattad sâllskapsrnânniska. Nu- Tom Magnusson RIANW Person VM ohfssm Gun Svab

mm har han siwms 'md “dens du dngi' sig undan från son. Sonja Svanström. Strömsund. Inez Nilsson. Tryggve

°°' '°'"ß" "'°' °°" “j“'°' sl" °““'“ "°° °"“ *°“°"“~ rossmrm. utritrsrom Grmmto Lrmttrtom. Tuttmgsas. togrro

_ S " Jönsson och Margareta Tcxhammar. Tâxan. Bo Vikander och

Sten Lundgren. Äspnñs. Bertil Olofsson. Kärrnâset. Inez
Nilson. Fridsberg. Vivianne Johansson. Vedjeön. Ingeborg
Palm. Strand. Eijla Johansson. Dea Tejbo. Harriet Dahlgren.
Karin Tallqvist o. Gertnrd Svensson. Strömsund Ingeborg

Göransson. Ãspnâs. OlofForsberg. Margit Jonson. Karrnaset.
lnger Nasbrant. Tixan. Lola Mattson. Gunhild Andersson och

HelmerOlson. Ulriksfors. Vilhelm Rislund.Tullingsas. Lennart

Cederstam och Ulla-Britt Blomberg. Svaningen. Birgit Olofs-

son. Bredkilen. Birgitta Olofsson. Anders Hagennark. Gudrun

Bnorsdotter. Bertil Laurinsson. Sibylla Philipsdotter och Bir-
gitta Johansson. Strömsund. Gytnnastikpremium: Göte Pers-

son. Strömsund. Linnea Adolfsson. Ulriksfors. Henry Karls-
sott. Tâxan och Nils-Erik Eriksson. Strömsund. Slöjdpremium:
Age Pettersson och Sven-Ake Nyberg. Strömsund.

Födelsedagar
80 år fyller i dag inkefru Sebora Olofsson. Vedjeön. Hon ar

född i Frostviken.

Strörnsnnd har litt helt nytt system för renhdllnlngen
Pâ sista tiden har man i Strömsund fått ett alldeles nytt
renhallningssystem enligt Breadfordmetoden. och i dag har

den nya anläggningen demonstrerats lör de styrande inom

0,0 Slmndh municip och kommun. Enligt ltilsovårdsnârnndens ordförande.

apotekaren Nils Malmqvist. skall Strömsund vara det nordli-
gaste samhlllet i landet. som börjat tillämpa detta det moder-

Vllllkfll | 5050! Wlllltí till Nlflü naste systemet lör upptagning och oskadliggörande av avfal-
En kompakt motstånd mot Ströms Vattudals sänkning under let.

grlnsen 284 meter ö.h. restes vid panemas sammanträde inlör Enligt Breadforrbystemet tacks allt avfall omedelbart över

vttttsttddtttstdlstt t Sttdmsttttd vt tisdsstt- Mw vädjade till mortjortt. ootr ovfott tar ßrorsrmo sig sjattt rtarumtor. Mart tom

vsttendomstolen att så långt det sick skona Vrttudalsn och över huvud taget inte märka. att det är fraga om en avstjälp-

ÖCSS $kÖlllret$\'å|'dotl från do ltøtlscltvctlsol' G90 så djllpl ill- ninsgplgtg,

gripande regleringen av vattnet skulle föra med sig.

lntördet kompakta motståndet ändrade också reglerings-
ßæn- - ~ r- I - - Fßll'
282 ,:,"¿8f,"¿|f:'8':f,:'2;\f'\m "S 'S °'" “"k"'"N'i"s "d 92 ar ryttor om 26 os pomiortartm kort tott. aorgtumt. t~tm-s-

nâs. Den gamle år numera sedan lantbntkarankan Anna Lars-
son i maj detta år avled 93-årig. Alanis lörsamlings äldsta

BroöverStrötnssnndet innevånare.

Till byßglndc av bron. upptar Väg- och Vattonbyggrtadssty- 75 år fyllerden l6 ds fru Kristina Forsberg. Renálandet. Ström.

relsen lör nasta år ett begynnelseanslag av l milj. kr. Kosma- 75 ar fyller den 24 ds fnt Kristina Erika Löfström. Grelsgard

dema lörbronjarnte tillfartsvagar kan beraknas till 55 milj. kr. Strömsund.
60àrfyllerden29ds fru EmmaOlsson.makatill köpman Arvid
Olsson. Strömsund. För 25 år sedan övenog hon i Strömsund

Dödsfalz lörestándarebefanningen lör Nâldens möbelaflir. som under

I Ohn. Ström. har fru Maja Stina Andersson. avlidit ien ålder hennes ledning arbetats upp till en uppskattad och vâlsone-

av 87 ar. Med henne gick en av traktens på sin tid duktigaste rad aär inom branschen.

och arbetsammaste kvinnor ur tiden. 60 ar fyller den 29 ds maskinisten Aug. Berg. Lövön.

M
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Slutpunkt l Strömsund för 65-årig kantorstradltlon
l dagama bryts i Strömsund en nära 65-årig kantorstradition.
som betytt mycket icke hata lör lörsamlmgsltvet utan också
lör de manga som känna ett och annat gemensamt med Ström-
sund av lörr och nu. Det sker i och med att kantor l)aniel Fr.

Nordfors lämnar sin befattning som lärare och kantor i Ström-
sund. en befattning som han övertog efter sin fader och som
sålunda kan man säga gati i arv ända sedan ltttttv.

Strömsund var icke da vad det är nu. .\langa är de som
lörmena att ingenting händer och sker i Strömsund. .\len de.

som varit med under decenniemas gang. har en helt annan

uppfattning. Samhället har vuxit fran en ohetydligliet till vad

det nu är och människoma har ocksa bliv tt annorlunda. Och

av den nu levande generationen är det v äl lä. som inte har ett

levande och friskt minne av att släkten .\"ordfors fyllt en stor
uppgift i skeendet. .-kr liitto kom .\latttas Nordfors. bördig fran
Vagdalen. hit som lärare och kantor och N09 ellertiädde Dan
.\'ordfors sin fader och det är alltsa t det iiämiaste 65 är som
deras gemensamma lärar- och kantorsgämmg varat.

.\'y fulltrißr \'KB:s bdttivllngar Itt lv I 950

Yattudalens bálklubb integistrcrade en ny framgång med sina

racerbatstäv-lingar på söndagen. Täv lingama ingick som en

programpunkt i Yattudalsspelen och hade lockat oiiiknng 2.000

besökare.
llarry llellström fran Karlskoga dominerade som v äntat

tävlingama. Hedrande placenngar uppnadde dock amingörs-
klubben llasse Jacobson. Ragnar l-Idin och I-I. Gustafson.

Ylgde:
Lantbr. John Persson och siuksköterskeeleven fröken lngnd
Mattsson. bada fran Öhn. vigdes i Ströms prästgard pa

midsommaiaflonen av kyrkoherde Gunnar Berg.

llerr Gustav Nilson. Strömsund. och fröken .\largtt Larsson.
llammerdal. vigdes t Ströms prästgård pá midsommaraflonen
av kyrkoherde Gunnar Berg.
Chauflören Olof Jonas Olsson och kontonsten fröken Gerd 4

Pianne Margareta Millstam. bada fran Strömsund. vigdes pa

midsommaraftonen i Ströms prästgård av kyrkoherde (iunnar
Berg.
Verkstadsarb. I-Idvin Vilhelm Forsmark. Lövberga. Ström och

es. smáskolärarinnan Ingeborg .\laria Ottoson. dotter till lantbr.
Otto Johansson och hans maka. Kalkberget. llav snäs. \'tg-
seln lörrättades pa midsommardagen i Alanäs kyrka av kyrko-
herde Gösta Sundtröm.

Vattudalsspelen
b_iuder pa:

Racer- och motorhatstäv lingar.
Fotboll: Strömsunds och llammerdals

slocknande stjärnor.
Spex och reklamtàg. dragkamp. T- flyg.

Korandet av Vaiiudalsdrottiiiitgen.
Carl-.-\sel llallgren. Siri Olofsson.

.-\krobatema Rosen 8: Kanter.
Dans till .-\ lTes och Wessèns

vokalist' Tuttan Almqvist.
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Björn rlver kor I Nordjlmtland 29 ti l950
I-In biörn har pa ett pinsamt sätt giori sig pamind i traktema
kring Lövberga. närmare bestämt pa Jonsgards kronopark.
l)är blev i förra veckan en kviga men och i gar hlev en andra
ungko illa skadad. Bönderna i trakten är s_iälvfallet oroliga
för sina djur.

Tulllngsls-tös blev- "\'attudalsdrottnlng”
Trots det högst obesländiga vädret Fick årets Vattudalsspcl i
Strömsund en synnerligen god upptakt och gav ytterligare ett
nytt belägg lör att dessa spel vunnit en god anklang i den

omgivande bygden. .-'virangöiema i ar som i l]ol ll-'K hade ned-

lagt all möda lör att göra det hela sa tilltalande som möjligt och
man kan utan överdrift säga. att de lyckats mycket väl.
.\lidsommarallonens stora händelse var valet av Vattudals-

drottning. Det var manga asptranter anmälda. av vilka sex ut-
valts och striden stod mycket het mellan "trean" och "fyran°'.
.\len fröken Sibylla \\'tkström fran Tullingsas i Ström vann

med ganska god marginal och koiades pa höv ligt och högtid-
ligt sätt till N50 ars \'attudalsdrottning. .-\tt det var ett upp-

skattat evenemang säger publiksiffran. öv er 2.000 deltagare.

och att valet var populärt vittnade de kraftiga appladema.

Silii-Ilu ll ïkslnïm



Slsten Bäckström ombudsman I SS.-\F Vlgde
I samband med Skogs- och flottningsavtalskonferens. tillsat- I Ströms kyrka vigdes i lördags byggnadsarbetaren Sigvard
tes tva nya distnktsombudsmån. den ene i Ångennanalv ens Wtnensson och fröken Ingnd Norrman. bada fràn Ö1am.\'ig.
dtlfill. den andre I Norrbottens. selförrättare v ar komminister Lars Löv-sund.

Till ombudsman för Ångennanälveris distnkt valdes Six-
ten Bäckström. llillsand.

Strömsund
Ett parti bättre klänningar
äv en i siden har inkommit.

Billiga
Sjöbonis klädcsafßr
Strömsund tel. 265.

Födelsedagar 5 7 N50
80 lr fyller på fredag tva tv illingsystrar i .-\lanäsets kyrkby.
fru Lisa Nässtnïm. född Johansson. maka till skrddaren K. .\I.
Näsström. samt f.d. modisten Mana Johansson.
75 år fyller pa torsdag fm lšnstina Ilansson lödd .-\nders-
dotter. Öjam. Ilon är född i .-'llasen i Laxsjö församling och
kom v id 9 ars alder ut i lön än sarbete. Det v ar först att tjänst-
göra som bampiga. och när hon blev áildre var det att arbeta i

lïtbodarna. \'id 20 ars alder gille lioii sig och blev bosatt i

Öjam. Ilon är en duktig och :irbetsatn husmor och I I bam har
hon fostrat.

låxltin
Siuksköterskeexaitien har av lagts av ( iudrun \\';Lssdabl. .-\lanä-

scl. v td (iöteborgs siuksköterskeskola. I

Tandsköterskeesamen har avlagts av lljördis Wassdahl. .-\lanâ-
set. v id Statens tandsköterskeskola i Göteborg.

Sagt-uril och Ingrid Iteniniu I Ö/urn
Enorma ontioner för Zarah Innder på Joelntissan I
I-Iantmert.

Åbaekmïulllngsås
Kßltftttllißn I Slfötn Somntarfest lördagden 22 Juli kl. 2 l -OI _

Pa Iördagseftenniddagen konfirmcrades årets andra kon- .\Iuslk:\\'nlters med wkallst.
firmationsgrupp t Ströms kyrka. (iruppen bestod av 28 bam Söndagenden 23 juli kl. 2 I -24.
fran Strömsund och närliggande byar. Deras lärare har vant .\|usIk: Johns.
kyrkoltertle (iunnar Nöjesamirdningar m.iti.
\. Vanlig entre. - Fn dans.

I kyrka vigdes pa söndagen arbetaren Bengt Knuts- \ a|k°mm°"!T'U'
son och fröken .-\nna-Britta I-lnksson. bada från llavsnäs. Of- _s,-°M||m||u¿, Mhu., .n mm" | mm
“CW “If l=>'f*°h°1° < if*-*l Svdlföm- .Fit-en I mm iamiiima är imihmiama aisitiiiigi bekymrade iaf

hur det kommer att ga med höskörden. Det har faktiskt regnat
n.M'm' varenda da den 'an 'na veckan. och vissa Iatser har det
^"_k°_ff" Sam ^"d"°"" "'"k“°"' 'add S-lödm' Lölgbcfga' har öst ner. I Tugllingsås i-ägnade det 37 mrtlzápa fyraptimmar i ons-
mlhdu ' en md" al' 69 år' dags. Manga påstår ocksa. att man inte minns en sa regnig

Julimånad pd 20 år.
I-'olkskolorna
Skolöverstyrelsen har fastställt ett beslut av skolstyrelsen i

snams sitoiaisiniti i Jämtland an sin-insatta en miiinnc roiit- Tvllliuß IF kim IM
_.,k°||5mnj5n§| ,-M guñmsund,-, |',,||¿5|,°|a genom |5|-|1)1m,ng Resultatet av årets friidrottsdagar nu klan. Tullingsas IF var

av folkskollärarinnan .-'Inna Persson vid Gänlnäs skola. dc" rómnlllß I |5"°'- -“^-0"* '08 dc Ö\'°"|58§°' "W-*U P°5".l.!ß'"-
Onekligen starkt giort av den lilla föreningen.

I-0tIII I-Ilr]edaIenIStrömsttnd Priset till den kretsledare som nedlagt det mesta och
Den första landskapsmatchen på Tingvalla som spelades i går framgångsnkaste arbetet har av fnidrottssektionen tilldelats
mellan Härjedalen och Jämtland. vanns överraskande av gås- Per Johansson. Tullingsas. Pnset bestar av fn resa och inträde
terna med I-ll. till SSI i fnidmtt i Stockholm den -I-6 augusti.
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Ylgde Dödsfall

I Ströms kyrka vigdes i söndags Jordbniksarbetaren ()lofJons- l-'ru Sara Jonsson. född l-lnksson. maka till Elis Jonsson. Havs-

son och fröken Ragnhild Lindberg. båda från Öhn. \'igselför- näs. har avlidit på Ströms siukstuga. llon var född UNI.
rättare var kyrkoherde Gunnar Berg.
\

.\Iy1tlsk flleka l Ström dubbelgångnre tlll \'lola'.'
l

.\lystenet med \'iola Widegren har även kommit att beröm

Strömsund. l går nngde en person i lígnahem till polisen t

Strömsund och rapporterade att det v ant en flicka. som sålde

bl.a. nåldynor. in i hans hem och att hon liknade \'iola \\'ide-
gren.

Polisen lät inte vänta på sig utan satte genast i gång

spaningar efter flickan. .\lan lyckades också komma i kontakt

med flera familier. som hall besök av den mystiska flickan. \'id
lb-tiden t går lörlorades spåret efter flickan. och då hade man

följt henne till en gånl i ljlriksfors. línligt ett samtal med lands-

skal lv ar Dahlin t Strömsund har polisen visat fotografier av

\'iola Widegren för personer som kommit i kontakt med den

okända flickan. och flera av dem har tyckt att flickan. som

besökt dem har vant hk \'iola. men de trodde inte att det var

hon.

I-'laggprytt Ström hälsade kungliga
Det var ett llaggprytt samhälle och en talnk samling morgon-

pigga Strömsundsbor som hälsade kronpnnsparet i Ström-

sund på söndagsmorgonen vid dess genomresa till Frost-
viken. Långt innan det extra tåget från Östersund ångade in på

stationen. hade flera hundra personer mött upp för att hälsa

de kungliga v älkomna.
Sedan landshövdingen Torsten Löfgren hälsat kronprin-

sen och kronpnnsessan välkomna på penongen promenerade

de fram till övre sidan av stationsområdet. där cirka 500 Ströms-

bor hade mött upp. Där tog kommunalfullmäktiges ordförande

Bfml/wc' Rvxnhild »fb l1I-»f'J«»-w»~- Ölm sits (iii-»iiiiimi iiii man och satsade ac iiiiiigiiga vatiiomm med

några väl valda ord. varpå det följde ett leve. Därefler tackade

m“|w¿|S".¿mm.¿ 25 7 W50 kronpnnsen för mottagningen och uttryckte sin glädje att lä

l går öppnades den länge diskuterade nnglinjen i Strömsund. k°mm "" d°""“ “Nyhm 'a"d$ä_"da' ff" ha" róm°f' a"_d'"

Den nya busslinjen. som innehas av Postverket och kommer hmm 'd°g' r°““' T'" *N “Q mc" mcka fm" °°h °\'°dam'
att trafikeras av postdiligenser. kommer med all säkerhet att "ad" °" h'°'"b"k°" "" k"°"P""*°““"'
iiisas- med tacksamhet av at-in som tm sin aitw i sifaiisunas- '<'°"f'““;*!'*"'~" 81°“* *'ë' '“t-=*'" *"”¿'*'~“"“' lö' °°" f°“'
centrum och bor någonstans i penfenn av samhället. Även “M Ma" "u (mmcdc "H" mg “Ü "d “" '°*_“"°m °m “da
hv-sm Tuiiisgos och sii-.iiiiiiiiicii ri.-ii fran iii-ti mi.-ii i gaf bam -*°""'å"~*P'“**'°“* "W '*°““““"°"* W” ~*="“'“"'°'* *'>*°*"'å“-
|á,b¿n¿c|“.,. “mi sm-,m_\.un¿_ Kniripnnsen gick även fram till en iinifonnerad hemvärnsman

Ringlinjen kommer att trafikeras fem gånger per dag i “ch '5“|“d_° "ág"'_°'d_ "md h°"°m' Dawn" '°¥_' k"f'"l'""$'
vardera riktningen. .\lellan Strömsund och Tullingsås blir det Pam VIN' ' |“"d“h°'d'"3°'“ bd rå' r°“$"" N” "II Ûâddcdc'

ökning med en tur på söndagama och tv å turer pa vardagama.

Strandliden lär utöver tidigare bussförbindelser med Ström-

sund två nya turer på vardagama och en tur på söndagama.

Dödsfall
Fröken Lala Ring. Strömsund. har avlidit i en ålder av ts-t år.

llon var inlödd Strömsundsbo och var under många år hiisfö-
reståndarinna hos en syster. bokhandlaren fröken Kann Ring.

.-fi-lyssnar I .Vordfon bokhandel:
Kunden: - Ilnr ni en psalnrbok trtelgrova ord?

Födelsedagar
75 år fyller änkefru Vilhelmina Lindqvist. född Karlström.
Strömsund. lv'rmiprin.i/»arr-I gästar Srrñntvuml
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Ylgde
I Ströms kyrka v igdes på lördagen skogsarbetaren Sigfrid (lö-
ransson. Öjam och fröken (iunv or Jönsson. Renålandet. ()lTi-
ciant v ar kommintster Lars Löv sund.

I"t'mIm dr .vt'Iltlrt°'

(iiililhnilliips/ii:ri'I (imii-ur och Sig/'ritl (iörunssmi, Ri-mm

Födelsedagar
50 år fyller på måndag diligenslörman. Thyr Olsson. Ström-
sund. Jubilarens vagga har stått i L'meà Iandslörsamling. .-\r

l923 körde han sin lörsia tur som postdiligenslörare mellan
Luleå och Kalix. som v ar den lörsta postdiligetislinjen i Sv ertgc.

Där stannade han till l oktober N26. då han flyttade till Ström-
sund och anställdes som diligensförman. På linjen Ström-
sund-(iäddede v ar ()lsson den lörsie diligensföraren. så man
kan kalla honom för en verklig banbrytare på det omradet. Ilan
körde den l-I mil långa sträckan mellan Strömsund och Gäddede

och det var ingen bamlek precis på den tiden med dåliga vägar

och fordon. Det berodde nog till största delen på energi och
vilja om man skulle ta sig fram. ty den tidens bussar var inte
mycket att lita på. .\Iånga gånger på vintern fick man skotta
llera hundra meter lör att komma fram. men så kunde det ocksa

ta ända upp till tre dygn mellan Strömsund och (iäddede Se-

dan l926 har han kön linjen Strömsund-Gäddede. utom en
kort ud då han körde linjen Strömsund- Sollefteå. För sin långa
tjänstgönng och redlighet i postv erkets tjänst har ()lsson ull-
tlclals mcvlíllj.

17I_t'r ÛI.t.tnn

Tiillllgsåsll-' l 8 l950
\'årt största problem är liksom lör många andra klubbar
idrottsplatsfrågan. säger Tullingsàs ll-'zs allt t allo Pelle Jo-
hansson. .\len finns det lite vilja och intresse. sa kan man nog
idrotta utan att ha en ordentlig idrottsplan. För var del har vi
skolgården att hoppa och kasta på. och löpning kan man ju
träna var som helst.

Dessutom lär vi disponera Tingvalla lör både träning
och tävling. och det går alldels utmärkt. då samarbetet mellan
oss och IFK Strömsund i alla avseenden alltid varit det bästa.
Vi har mark till idrottsplats. fortsätter Pelle Johansson. Rii-
ningar och kostnadslörslag har utarbetats. och sedan är det

att hoppas på anslag av iipsmedel. kommunalt bidrag och
massor av fnvilligt arbete. Just nu är det svårt att få arbetstill-
stånd. men man ßr hoppas att det snart lättar.
\'år förening bildades N32. och jag har suttit med i styrelsen
sedan starten. de sista l2 aren som ordf. \'art idroitsprogram
har v ant rätt omfattande. fnidroti. fotboll. onentenng. skidor
och de senaste åren även ishockey. I vintras hade vi en provi-
sorisk isbana. men till v intern hoppas vi kunna ordna en per-
inanent och större bana.

I friidrott har vi haft våra största framgångar. i fotboll
som är var äldsta idrott. skulle vi med all sannolikhet komma
ganska langt om vi hade en riktig plan. Skidor har vi hållit pa

med sedan starten. men inte skördat några större lagrar. För
orienteringens del är det synd. att vi skall ha så dåliga kartor
öv er norra Jämtland.

líkonomin ordiiar vi genom var fesiplats .-\backa och
genom idrottsfester o. dyl.

Jag tycker fnidrotten f.n. lär lör litet utrymme på tidning-
arnas sportsidor. Ioibollsrefemten samt lörhantlsreklanten lör
kommande matcher dominerar lör mycket. Detta bidrar till att

intresset lör fnidrotten hämmas både bland aktiv a och publik.
Jag säger inte detta lör att jag är fotbollshatare. slutar Pelle
Johansson. Tvärtom är jag mycket fotbollsintresserad.

1l:llui_g.vil.v IF v unll I'i'lIc Juliiuivvuii
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g L , 2 I . _
Strömsund!

llela lagret av klänningar och rockar utlörsäljes ull
bottenpnser fran IS;-. L'dda byxor för damer. herrar

samt barn. underkläder. strumpor. baddrñkter m.m. (lör
ett besök eller ocksa kan Nr med fullt lönroende ringa

eller sknva ull oss. sa sänder vi mot postlörskott.

Sjöboms klädesaär
Telefon aären 265. bostaden 3%.

I-'latabor flek jltreabborre
lin ov anlagt stor abborre lyckades aflärschefen I lJalmar Öster-
berg och hr Jacob Olbrant länga pa måndagskvällen. Den var
inte mindre än SI cm lang. I7 cm bred och vägde 2.5 kg. \'ar
man kan lä sa stora abborrar \ tlle de emellertid inte tala om.

Pell:-Johansson. mm 1 bilden. ullsomnmm nu-rl och det är Ju lïarklarltgt. .\lan fick i alla fall veta. att sjön är
kluhhlwmnm-rna /kr. Lasse .\'ils.mn. Smnn- .\'unls:róm. belägen omknng en och en halv mil från Strömsund.

(íóslu .\'nrrl rn'/I Ruin;-r .-lvhrumll.

Födelsedagar 8 8 l950 051371112
50 är f)-||“ , m,,|-gm fm Km" |¿¿c§u,,¿_ maka |,|| |,m|,m|u,,-,_.n Fru (ireta Olsson. maka ull folkskollätare Nils Olsson. \'ag-
jamb |.;¿c§u,,¿_ pda 5"-5m_ dalen. har a\ lidit llon v ar lödd i Stugun l9l 3.

35 M. |->.||c,.¿ mmgon ânkcfm “im (-ajg (-¿“.|wm_ 'BM |_¿n¿_ .\|alarmästaren Oscar lírtksson. llav snäs. har av ltdtt 52 ar gam-

(iubbhögen. 'ml-
75 år fyller i morgon lantbrukaren llennk .-\xel líriksson Holm-
gren. Gubbhögen. '_-M¿”¿.p|.
70 5' rïucf ' dag mfmlö' G“~*“'fSk“l-'m“"j S"ñm$“"d- Slwli' 80 år fyller t morgon lantbrukaren Samuel Mattias Persson.
man är ramselebo ull börden men kom tidigt ull Ström. l när- \-¿g¿a|m_

man °" |“'|“°k°| °|_|°' wda" L5'Ö"~* °|_“"'k hö'-“dc bïgga* 70 ar fyller t morgon förre lägenhetsägaren \'emer Sv ensson.
hal' han IMa' |S“'ön1§Und$ Elfklka "C513 ÄN \-ágdalcn' 'lan år I x“n,köp|ng men Mim un \'àg_

Ströms kommuns styrelser och nämnder har han under årens ¿a|cn
lopp tillhört och nedlagt ett föruänstfullt arbete
75 ar fyller pá lördag lörre gardsägaren .-\nders .-\ndree. Bred-
gård. Strömsund. llan är född i Öjam. men flyttade N06 ull R'~“'"'""
5"-5m_,»und_ (15, han wa" bh, ,| |-,¿,|-1.1 den 26 och 2 «/ aug. för Hösrfesmr r .-lbørka. Tullingsds

Forbol Dödsfall:
IFK Strömsunds första hemmamatch t den nya senen spela- Änkefru Stgnd Reuto_ Sporrsyön. har av lidit ren ålder av 86 ar.

des i söndags pá Tingvalla inför cza 350 personer mot Järpen.
Hemmalaget sann med 4 - 3. halvtid 2 - 2. llemmalaget ställde
upp med för malvakten .-\me \\estman som skadats 1 eu
vänskapsmateh 1 v eckan.

Åbaeka - Tulllngsås
DANS Lördagen den S aug. kl. 2 l -01

Musik: STURI-LS

Söndagen den 6 aug. kl. 20-24
Musik: BERTH ERLINGS

Två trevliga kvällar - Nöjesanordningar T.l.F.

,-

.llalcurnu
och

Rvijlrr
Lyanlng
I Alanis kyrka för skogsarbetaren Anders Valter Persson och
Suna Jonson. bada fran Lidsgöberg.

Blrploekare mötte björn
Lantbmkaren Axel Ingemarsson. llavsnäs. träffade härom da-
gen på en bjöm. när han var ute och plockade bär. Pa endast
25 meters hall upptäckte hr Ingemarsson bjömen och bada
vände da om och gav stg iväg ät annat hall.

lill



Satttrealskolaa l Ström
* ALANASET * Till gymnastiklirare vid samrealskolan i Ström har rektor ßre-

Ilirdageu den I!aug. DANS - Musllt: .IOIINS slagit folkskolllrarinnan Anna Persson.

Ström fßllßlwlsßlytrlu kyrklig: kwssonroretaluas
beslöt vid sammanträde i tisdags föreslå kommunalfullmik- |(y,-mig, gvimoßfbuwa, .v¿,|,.i,,8 5 amg, M1, 5 ,5,,.
tige att inköpa en fastighet i Glrdnls för att ordna tjinst0b0- dags inbjudit systerotganisationen i Ström till ”kt-innou~l|'l" i
stadsfrågan för lir-aren dir. Till vakansvikarie vid Tullingsas ,\|m5g_-;_ En (,0.|,| .jamddrog 5 eammangomercm som 1,5.-.

skola förordnades lirarinnan Sylvia Andersson. Örebro. vid jnde med n5gm5een|,een|;_ ds ky;-koner-de Göm snndennm
Gardnas skola Emfrid Bergström. Ramsele. och till i.o. tjänst |,m|i|m|e_ 511,, gnderjgngen 1,134, pg ky.-tejmfre i p|§s|@,¿en_

vid Åsvñs skola lirmlman Mim Jonson. Kirmäset. Nils varvid sven nndernatlning ßreknrn. kyrkoherden nvslnrsde
Jonssons förordnande som lirare i manlig slöjd vid Ströms den givande sgmmanlenmgm
lörtsittningsskolor. Strörnsunds och Ulriksfors folkskolor lör-
nyades. Slöjdlirarinnan Rebecka Ström förördnadesatt under
höstterminen l9$0 uppehålla i.o. tjänst som slöjdllrarinna vid
SIIÖIIISIIIIÖS f0lkSk0|l. RE
ne prntsr dn; t stfdrssnd ts/s toso °"“"8°" °°" 3°'*- EM” W" “mf-
Påsöndagfiradesdegamlasdagsamt50-örskonftrmattdernas
ingrid i snonrm. De mk ek ske rm kyrksn a bitar. som "°'“'§l°“°' 5"' 5'“'°°'“§'
gmis nsde status nu tdrrognnde ev t-stvamgn tntagnre. "°"""**-P“P"88 3=5° °"“8*""'>"
Adjnnkr wntrnsn predikade den konnninasrer Lavsnnd non Wd' "°"°Y*°' N' °'"'“'“"'P°'
eknnernt. seden fonsene ndgriden a nennarnseafden. ner ver 5°"°“= '7~" B“'“°'*
drntdtngzsogsnrtenenenss-also-snkdnnnnnder.sonidrr 5"'°"*Y*°'
bjuds kerfe eenn mjdtk den snrdfgsssr. kyrkoherden onnnnr "°'“"“'“P°' °=°° °“""°'
aergtrdllupprnpoen rsledenttso-srskonnnendenrs oennn- ^"'°'*“""" °=°° C?”°"°'

Sktdmöæor l:- Gossbyxor

li

Varor bortslumpas till verkliga vrakpriser med början

æšwesrrešIIIIII8II

'flllll [Uf NSI lill Ulflklfö En 5 ||°“,¿ hg"-_ En g ¿.m,|mmp°f

frin Östersund kl. l7.4$. Malet Ir Ulriksfors - virldens nord-
ligaste och Jämtlands största textilindustri. Priset blir fabulöst ström”
lagt. Resan med turistbuss tur och retur Östersund - Ström- udsv"-“hm
sund kornmer att kosta 8.50.

Att gå igenom Ulriksfors vaveris lokaler är en upple- ggnüaf
vslss ßf de Nm wm illls slilll bslwlßlwv md en mo- vs trfyneri morgon rm Mans karnlund. ßdduitsdonenrnsks
dernt vaveri. l fraga om utrustning och lokaler har sken en |i|| |,m|,n,|m-en pe; |Qm|un¿_ |qn-n¿,,;_
sagolik förvandling. och alla som sig sultfabriken kommer
attsta frigandeinlörden industri somnu vuxit upppñsamma

P'"*- Nypr-trrgardtcaruslsbyn
" ' l söndags invigdes den nya prästgården i Gârdsnâsbyn med

Jugggf; deltagande av kyrkofullmñktigeledamöterna och med invig-
I Ströms gravkapell har stoflet eller förre fotografen Naemi 0508510' IV |*Y|'|*°|\°lÜ° ÛWW" BW!-
l-lenrika Matilda Wikström. Östersund. jordßsts. Eller framkomsten hölls högmissa i vilken församling-
| snenis gnnvkspett jerdneres pt sdndngen srnner efter rn. ens all» ln vtiswlellvs- Eller hösmämn sick man lill den
ann aergtin. anka ener Anders aergtin us. snornsnnd sun: nya vfistsåfdm där lwlïs sßwmdss- Esfål bjöds det på
etunnarenronn knddtrwaksrrom. oarde. mlddsmßdlwiskliämlllnfßh mßllllsf-Vid middzsn hölls

ocksa tal. bl.a. av förre lansskogvaktare Per Jacobsson. Näs-
“ viken. Han nimnde bl.a. skadan av att det inte finns båttrafik

Dödsfal: till Gñrdnâs. Som det nu år maste man ta en omväg. som ir
Fm Brita Strömstedt. maka till lantbrukare Anders Strömstedt. omkring dubbelt så lang som sjövigen. för att komma till byn.
Öjarn. haravlidit. Fru Strömstedt var född l872. Som siste talare höll pastorwahlman ett anförande och tackade

byggnadskommittén och församlingen förden fina bostad han“I I I fin.

70 år fyller i dag lantbrukaren Oscar Johansson. Egnahem.
Strömsund. Födelsedagar:
85 ar fyller i morgon ligenhetsigaren Anders Andersson. 80 år fyller i dag inkefru Sebora Olofsson. Vedjeön. Hon ir
Svaningen. född i Frostviken.



Fyllerloell misshandel vid Strömsundstinget Korlöråtslgochdog 2 91950
Slagsmålet i Gårdnäs i slutet av april i år var igår lön: vid tinget Hemmansâgare A. l-I. Bergström. Stamsele. drabbades i går av
i Strömsund. Två av de däri inblandade stod åtalade lör miss- en svår ekonomisk lörlust. då två av hans kor dog under bete
handel. fylleri och lörargelseväekande beteende. Bl.a. hade på en läbodvall dit han på dagen fraktar sina kor.
ortens kyrkoadjunkt misshandlats. Det blev ganska kännbara När en dotter till honom kom för att mjölka koma på
böter lör de två åtalade. l00 dagsböter ä tre kronor. De tre kvällen. låg två av dem döda på marken och en tredje var
övriga hade tidigare ålagts strafföreläggande och erlagt mycket illa däran. men hon kanske klarar sig.
penningböter. Djuren var oförsäkrade. Orsaken till att koma dog lär

vara att de lörârir sig på klöver.

Fyra generationer l Strömsund 5 H I

D=na|smnvaoryrnnuntoonnoannaffn||<onno|sson.r. W _."""':""_| h h . ß
o|orsson.6ssfgnnvn1n|.oonrtsaoitanoota|on. mos gino non R' I 9'““""'9°fn _ gu? °P';df“"| “VI' W: “*°'.'f¿';" '

pshande r msu . gräv opanr griva
f;f\f'f,:fn“f:f'a'ff,f:'¿“ff':;\':|'_°°gå'd ' S"°"'s“"d' "°“ 'W Mn sv- nnvooroanrngon rör v-nnonmtßfsotn nu snrnnattoi. v-sn-ra

hela Strömsund blev utan vatten.

Lpsnlngar
l Alanäs kyrka lör jordbruksarbetare Knut Göran Edman och
Ingrid Sundström. båda r llolntsund. llavsnäs.

På bilden ses “Sdf
^-un-n 0,wn_ I Stroms kyrka vigdes på lordagen rngenjoren Sven Volter.
¿0m,,.n Kan-n Gäddede och telefonisten fröken Anna-Stina Fjällgren. Ström.

gr Berglund. 44
år: dmrenlum-rn
Mariann. l9 år STROMSUNÜ
samt hennes .mn STATSRADET Eje Mossberg talar
Rulflxnnarr. 4 söndagen den |0 sept. kl. IS å STROMSBORG
mån. Visning av valfrlmen ”VÄGEN GÅR VIDARE"

Allmänheten hälsas Välkommen!
STROMSUNDS SOC.-DEM. ARB.KOMMUN

Födelsedagar
Födelsedagar 75 år fyller på tisdag fröken Lisa Kristina Rosen i Alanäsets
75 år fyllerden I september fru Anna Löf. maka till lörre lant- ky;-kby_

brukare Anders Löf. Kärrnäset. 70 år fyller på tisdag fröken Sigrid lšrrka Jönsson i (iubbltögen.
70 år fylleri morgon fru Märrt Kvist. maka till lantbrtlkare Per

gin"chuw nu 5"-5m”|,¿ Jakobsson Kvist. (irelsgård. Strömsund. llon har varit verk-

IFK Strömsund vann på söndagen sin största seger i den på- W" "mm "'l“l°"5“"b°'°' l 5"'5m$“"d-
gående serien genom att inlör omkring 400 personer på Ting-
valla slå Nåldens IF med 5- I . halvtid 2-0.

l hemmalaget var som vanligt Arne Westman bäst. men Dngfgl
hela försvaret skilde sig med heder från sitt uppdrag. I kedjan Förre byggnadssnickaren Anders Engström. Ström. har av-li.
märktes Hambo Mårtensson och Sixten Appelblad främst. dit 76årgammal.
Nälden var ett sympatiskt och välspelande gäng.

sn-ananas ronnmunw sov ioso
V"'!°" °°'""°PPW"'“°'°'* rwnnn arsnvorovnn-to ßtjnnoo snnn|so-n|oos=oosinfLnna-
U'"|ßf°” f=="8"°'“8='°ß'°“'“S W* ' W *="““='“f“° norm. ontr.. sven Asnonv. v-:oo on1r..Ann.- Jacobsson. sorn..
ßfl'°l'=“d""8=*1f8*“°m \'="°" °°l' °\“'°PP "'°'“°°“ °°"- tango: sonfooof. kossor. Kon rank Lononorn1.r=roooniasmo.
ml* 4°'°“ °\' U'"'“f°ß- omr rtonnoanr voroos nu omr. r sektionen ror ronnrssnof-

Man beslöt på rekommendation av ingenjör Rolf “ms nyb¿m_ 1500 R, msbss ti" ænnisphmns ßd,¿m.ing_
Ofverholm. att hos kornmunen hemställa om byggande av vat-
ten- och avloppsledningar inom området K\amen-Gabriels-
son och Magnussons och Eric Ericssons fastigheter efter Ãsprtlspoatatatlon
Risselåsvägen. Ledningamas sammanlagda längd är l.800 Gärdnås och Ãspnäs poststationer löreslås indras från I juni
meter och har kostnadsberåknats till l25.000 kr. och postombud anställas i stället.
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Augustlgllmtar fratàl-'lata 69 l9S0 STRÖMSBORG
Jârntlandssenen har n en utomordentligt pry igr utseende
sett med strömsundska supportcrögon. ty llatalaget har tagit P5 måßß 59833" M5'"'l5|<°ß fik*
ledningen med fyra poñng sedan drygt halva höstomgangcn fmißß 7-30 löfdß 7-30

senernareber a rotjd utan noangrartosr. t-tar det rnanne barn sändas kl-6 °=h °
sedan de dagar. da sigge tobansson. "uti-sigge". tedde mt Bamßfbt-
Strömsunds kedja till malspotteri i stor skala i början av trettio-
talet. Föreningen ck inte ga upp i högre serie. men det ar en bud."
mm" h.m°m' _ _ Förre byggmästaren Mikael Blomberg. Svantngen. Ström. av-

S'“° "â““° “W '“°' P* *'“ “d 5” “"' "°"“- °"'9°'“ red den 2? enrber pa 'otrsnr n i srrorn. Han rar laddr . _ sept sj ga
pm"-$qfI'am gör' W hmgedchn m:I'I?á| l867 i Hillsand och var den siste i livet av en skara pa tolvpasåvi iggandcsomnt ll.oc vi ur -' en bam BI ha b' _- .A -k II M ¿

«~-=.~«»«r«---~ f-«-of-«~»»»~~---« --ro ;..:.;enhömatbortrekryssetvarcnsmalsaklördenerntnente R “ak MA .Im_b°saIIhan. S\ .

bottbegarnrngen. An han rorrrarandear fottgod enerjanntan- ° °' °"“'°f' “ '“°“ ° W' '“""'?°f"SMIÜMII I _. I . I. (mm darhanboddettllslörtreårsedandahanpagmndavsin" ' m "mc" inn sjukdom lördet mesta maste vistas pa Stroms sjukstuga. Blom-
S“,ñmm“_Klhrm9_| berg var inte känd bara som byggmästare. utan han var även t

trtt sirornsund rog pa sondagen sin anonde ratta seger i den “W *' °“ '“ d* '3"'â"“'“ *P°'“'ä“"°“ ' '""“°"-
pagaende Jåmtlandsserien.

Strömltöpermarltßrbarnkolonl l3.9l950
Under förutsättning att kommunalfullmâktigc ger sitt tillstånd
till saken. kommer Ströms kommun att inköpa hemmanet Stor-
holmen i Flasjön i Havsnâs socken som barnkoloni för
sockncns befolkning.

I-lemmanet. som ägs av fni Nancy Holmqvist. omfattar
tolv hektar öppen jord med rymliga mangardsbyggnader var-
till kommer bodarm.m. allt i utmärkt skick.

Soelaldernokratlsk valseger l Ström
Enligt en preliminär sammanrikning blir det en kraftig social-
dernoktatisk representation inom storkommunen Ström. Med
mm,-.riga ßf poguñgmm imhn Ni, ,5u||,m 25 mm. Övre raden fr v Mikael Blomberg. Torsten och Ru:
demokrater. fyra högermân. fem bondelörbundare. fem Ûl0'"b4"'8- Û'0f5"'5'"5f"8-
folkpartister och en kommunist. I soan fr t- Erika Blomberg. Gunnel Blomberg. Sara

soetatdernotrrarerna rretr 2.310 rosrer. den borgerliga Sfföbffx-
kattellen l.399 och kommunisterna l20. En borgerlig spräng-
lista. som samlade 68 röster. har ingen chans att li in nagot ”nu” ”Ina Sw" I un. 29,9 I950

' 40 hus har bcgravts i leran. De instängda maste huggas ut. Ett
sm” ucmñm annan" I SSAF av de största jordskred som någonsin inträlïat i Sverige upp-

_ _ stod kl. 8.25 pa fredagsmorgonen vid Surte södra station pa
'f:'“b““:.““°f'kS'“°'”I; °§" "?""_'I"3* “'“.*'“:“f°"“"::ïÉ““ Bergslagsbanan. Mitjonrats trubitrrnerer tera nor ned tar de“ °“ “'° ' “9°"“““ “°“* branta bergen pa Gara atvs osrra sida oeb gted ut r arten.

ILIII °mI I ' IB' An ' diwm “Ida SI* tagande med sig hela södra delen av Surte samhälle. Trettio å
I "III 3°""'"âl fyrtio hus. dlribland stationshuset. flyttades 75 à l00 meter

'°"Bä° _ ' '“”“" oetrgteduriatven.
Födelsedagar
60 ar fyller pa fredag fru Olivia Björk. Vagdalen. I-'lygambnlansen flek landa l Strömsund. storm pa F4
50 ar fyller pa torsdag byggmästare Johan Karlsson. Ström- EllcrenbesvârligllygresatillVBterbotten ck llygambulansen
sund. Jubilaren. som år lödd i Ohn. har arbetat i byggnads- från Östersund pa fredagskvällen nödlanda i Strömsund. da
branschen sedan sin ungdom. utom en tid då han sysslade man på grund av stormen inte kunde ligga ut ljusbojarna på
med tumning. År l938 llyttadc han till Strömsund och etable- sjölandningsplatsen vid F4.
rade sigsombyggmästare.ochsedandessharhanha manga Ambulansen.somlördesavsergeantKarl Erikkanman.
byggen i Strömsund med omnejd. hade begärs till Virisen. fem mil söder om Tärna i Västerbotten

lör att hämta en sjuk kvinna. Pa gntnd av tjocka i ljâlltraktema.
Dödsfal maste ambulansen flyga över Vilhelmina till Stcnsele och se-
Fru Anna Andersson. Stamsele. avled den l8 september. Hon dan ga under tjockan hela vägen till Virisen. varifrån han se-
varlöddl9l5. danlördedensjuka till Sâma.
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vhde W:
sm' Den 2 okt. avled änkelni Märta Kajsa Karlsson. lödd Lind. i

Gu“m°š"ömqL“'“°\_m siijeasen. mi stat-f av ss ar.

Slrömsund Fni Ulrika Svenson. änka eller lantbr. Anders Svensson. Bratt-
berget. Lövberga. har avlidit 83 år gammal.

Fötltle De s. k. morlngartia l Ströms Vatttidal llygtrallklarllga
F-0 SÜN Det tralïkhinder. främst lör llygfarten. som de s. k. moringarna

Hi||ß'\'i °C|\ Mim* Mlllllhßf i Ströms Vattudal och särskilt då de invid Strömsund utgör.
ßdd Andersson kan inte avsiarrasaaacaiiijamt am viktig asiat; itsfnomiings-

Strömsunds BB den 3 oki. 1950. artst-ia. iiamiatit-f rattar i.. M. .wnini i siiamstma.
Frågan aktualiserades genom llygambulansens nödland-

T"h""_" 'Ü 'Ü '950 ning i Strömsund lör ett par dagar sedan. som måste genom-
l 87:e min. i matchen mellan IFK Strömsund och Ragunda lF mms md mycken sm, risk cncßom M mac ha|\m¿mm.och

k°'“ °°'"°"' w°$"“'f" $°'" §kJ“'°“ 'ff °""“'"°“ °°h hård blåst med grov sjö. Moringama. som består av timmer-
Sam W""a" ""_°'f Wckcn mugg M" W- M5* \ àgbcfg “fb stockar lörankrade vid stenrör i sjöbotten och användas fór
b°"°“ '“5l“d° '" ' "â"“°5k°"“' "° °°h '°m° S°3°"' ' mid lramspelning av timret m. m. intar vid olika vattenstånd olika
“rm r“k“'""' läge. Vid högtaiten står de rakt upp medan de vid lågvaiten

S"ñms""ds'K""""°m' har |_,öÜ“' 'ä33“ '°" ' mål' ligger mer eller mindre lutande över vattenytan. l lugrit och
områdena löratt göradessa mertrevliga lör målvaktema. Den Hm vw" ¿,. mk ¿¿m|¿g,m V5' symigm medan de \.¿¿ “mm
Slßllpllll SOM lll! if. il' 8"! ßllllll ill Dthgllg llll líílälíl Slg vâdcn som vid mannâmnda m|ß"c_ är mycket små" an um*
El! plll SDIII il' hll 0Cll llåll IV STÄS. il' Odl hål' alllld \'8l'll nog har \.c'c',"g1 nog inga'°|>,ckgi||bud i sam_

Ö“$'=°"“"°' W 4" “'“'*""'4° 8°“°'°'i°"°" “Y 5"ö'“$“"d* bana med den in-tiga moiøfiaismitm i varmaste» saisitiii
idrottsledare. Kanske är inte den dagen då Strömsund kan sem sommamâmm mm-ms_

siåia med en gräsplan så avlägsen. som det kan lörefalla?
Strömsunds tennisklubb har nu kommit lram till final- om” W. summa hr “MIB

erria i KM i såväl herrsingel som damsingel. ochde som skall | um hög ma- _. *S sömn oh k- 'bam-

sön upp °m '.m"m är Åke Töm” °°h Gus"m°""°dal sam' nšnaro av Jämtland-lïälštfdaleï skytteä$cr'bund'ssst§:k{'\.|G. Bo:
Margaret. Enksson mh SW Rosenbbm' strand som eller inspektion av banan uttalade sin glädje över

att han lätt närvara vid invigningen. Han uttryckte vidare sin
stora belåtenhet med den nya banan som på grund av de låga

statsanslagen lordrat mycket arbete av löreningens medlem-
man

Föreningens ordf. Olle Lindgren omtalar att löreningen
län 2.325 kr. i statsanslag men detta täcker inte anläggnings-
kostnadema. Ett ytterligare anslag har ställts i utsikt.

Storholmen l I-'låsjön lämplig som kolonl och semesterhem
Storholmen i sjön Flåtsjön. som av Ströms och Alanäs kommu-
ner avsetts inköpas som barnkoloni och semesterhem lör hus-
mödrar. lämpar sig alldeles utmärkt lör ändamålet lörklarar den
kommitté som hall utredningen om hand och på tisdagskväl-
len hade sitt sammanträde.

Gården. som nu innehas av fru Nancy Holmqvist. om-
fattar cirka 25 hektar mark. varav hälllen öppen och välhävdad
jord. Det linnsen bra och tämligen ny mangårdsbyggnad jämte
en gammal storstuga väl bibehållen och lätt att inreda. Därtill
kommer ladugård. kvam m.m. samt sist men inte minst en del
vacker ungskog och utmärkta badstränder. Priset lör det hela
skulle utgöra 25.000 kronor. 24 bam skulle kunna tagas emot.

Vlid
Notarien vid norra Hälsinglands domsaga Johannes Nordling
och hårfrisörskan Märta Eriksson. llavsnäs. dotter till lantbr.
Erik Eriksson och hans maka i l-lavsnäs. Vigseln lörrättades på

-lfm' WPSIMIIII söndagen i Alanäs kyrka av brudgummens fader kontrakts-
prost Nordling.

riraanaapr
- - Ulrlkslors Rak- & Frlsersalongršoårnryiiam i2 as. iiiimeiamiter tama sasuanv Greisgsra | 'ämm den omm I
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En kraftig björn sköts på söndagen l Gärdaäs-skogen Vde
En två meters stor björn fick i går släppa livet till iüärdnâs- Entreprenör Artur Carlsson och fm Elsa Huss. född Borêtt.
skogen en halv mil från Gärdnäsbyn. Bjömen har pä sista ti- Strönisund. vigdes i lördags i Östersunds prästgård av kom-
den oroat fären i byn och rivit några stycken. ministerüösta Wik.

På söndagen begav sig brödema Rune och Einar Gahlin
samt .lohan Persson från Gärdviken ut för att söka spåra upp
björnen. Den nyfallna snön gjorde sitt till och rätt som det var Vlglle
kom hundarna på nallen. Det blev skon så fort jägama kom Ingemar Bennerdt
fram och inom kon hade björnen lätt bita i gräset. Det var en Maja Thulin
stor bjässe. som på måndagsmorgonen fraktades ned till byn. Slfihlt Tvlltrß

Strörnstindsapoteltet av ntodernasteslag Födelsedagar
Om Strömsurid kan stoltsera med en fömämlig sjukstuga. inom 60 år fyller den 20 okt. landsfiskalen i Ströms distrikt Yngve
kort också med en lika lömâm tandpoliklinik. så kan det nu Hallberg. Strömsund. Hallbergärbördig från SelångeriVâster-
också stoltsera med ett apotek. lika nytt och lömämt som vil- norrlands län. där hans fader var präst. Eller studentexamen i
ket annat apotek som helst i Sverige. Apoteksinspektionen. Sundsvall l9l I studerade Hallberg först juridik i Uppsala och
som för en tid sedan synade nyskapelsen. hade endast de genomgick sedan juridiskt seminarium t Stockholm. Han kom
amplaste lovord att ge för vad apotekare Nils Malmqvist i häreller som landsfiskalsaspirant till Västernorrlands län och
Strömsund lyckats åstadkomma och själv har han all anled- tjänstgjorde där i Kramfors distrikt bI.a. under tldalskravaller-
ning känna sig tillfreds. inte minst med tanke pa de besvärliga na.Ttll Jämtlands län kom han som förste landskansltst till läns-

omständigheter. under vilka det nya apoteket kommit till stånd. styrelsen i Östersund för att sedan åren l9l9- l955 tjänstgöra

Strömsund har hall apotek sedan l869 och sedan dess har ju som landsskal t Strömsund.
en hel del hunnit ske.

-_ Ulriksfors får bostadshus om 20 lägenheter
Ett nytt stort bostadsbygge kommer inom kon att pabötjas i

Ulriksfors. där Ulriksfors väveri AB erhållit byggnadstillstånd
för uppförande av ett 20-lägenhetershus. Husbygget ingar som
ett led i bolagets avsikt att anskaffa modema och fullödiga
bostäder åt sin personal. Det nya huset som bygges parallellt
med det tidigare byggda l8-lägenhetersliuset. kommer att in-
rymma20lägettheter.Avdessablirdet Somtvårumochkök.
4 om ett nim och kök samt 8 enkelntm med kokvrä för den
yngre personalen. Huset kommer att uppföras av sten och

senare att följas av ännu ett nybygge. för vars uppförande
tillstånd ännu ej erhållits.

Interiör av nya apolekel t' Srrårnsund. visar en nuxlvni I S"ñm5_Ü""hP°" har -'°"dß$'5 ankcfrf' ^"f'°_ L°"5“ J°"5'
lnuik. där spindeli-även år hnna och har ersaus ai- *°“- f- N'|5d°"°"- Åslmis- â"k°r"" K""_"'“ L Ink” S\'°“$§°"-

blånkande asknr med penicillin. fenedrin och andra r' Mm°'“d°"“' Gâfdc' 9"" 3å“m'"h""d|' old V°f"'"5'
"demo gm" Kärrnäset. .lordfästningen fönittades av kyrkoherde (tunnar

Berg. som i sitt tal till de sörjande utgick från orden ”llerre. Du
vet allt”.

nntieftien v- inn s 'tnniisntis isn iaf W*
š°“';mmds vi§:“3"' °° Mfcmå li bå'°”"m rentitniit. tant Rune oissen een natten Agnes tetinnnn ente-

5 om kr “md°"S"uñmmd"”'d° mk ha sm'°'n"â'k“d"fm 'M sen. intas rnin utnierefs. vigdes i stfanns nnistgsni t taninge
' °' ' av kyrkoherde Gunnar Berg.

Gtovarb. Karl Vilhelm Höglund och sömmerskan Margit Viola
Ålderdomsbemtitet lhllltigsås eldhärjat I7/l0 l950 Engtnan. f. Löfgren. bada från Kvamån. vigdes i Ströms
Eldsvåda utbröt vid halvtvåtiden i natt i annexet till Tullingsås komministergård i söndags. Vigselförrättare var komminister
ålderdomshem i Ström. Någon hade eller allt att döma glömt Lars Lövsund.
kvarenlampaiensängsomantäntsängklädernaoeh hela
nimmet. Strömsunds brandkår alarmerades 20 min. före kl.2 Född;
ochetidastenkvartsenarevardentrotsattdenskulleöver gn|)01'|15R
lärjesundet framme pä brandplatsen. Till råga på allt fun- vi°|, och A,-M Roos
gerade inte ålderdomshemmets vattettledning. men då btandkå- f_ gjñfg
rennumera hartankvagrisom medlörvatten kundemansläeka gmgmsungs 3g¿,_-n 2010 |o59_

elden ganska snabbt.
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Kvlrtnofrlden krlnkt l Ström son. Tullingsås. Karl Olowsson. Strömsund. Er. Em. Anders-
En kvinnofridstörare har pä sista tiden uppträtt i Ulriksfors son. Henningskälen. Artur Mattsson. Ulriksfors. Arnold Ny-
och enligt nägra uppgifter även i Strömsund. där han antastat man. Högbynäs. Sixten Fjällgren. Strömsund. 0. E. Backen-
bade yngre och äldre kvinnor. dock utan an ha asamkat någon gård. Kärmäset. Jöns Palm. Strandliden. Hugo Persson. Ring-
sltada. Upptridanden haremellertid åsarnltat obehag och man vattnet. Bendikt Johansson. Ulriksfors. Viktor Andersson.
lär hoppas att vederbörande inser det oanständiga i sina till- Strömsund. Sixten Böckströrn. Hillsand. Nils Strömgren. Alarñ-
tag och upphör med dumhetema. set. Gunilla Palm. Bredgärd. Gerhard Hansson. Ojam. John

Forsmark. Hösjön. Axel Jonsson. Harrsjön. Karl Karlsson.
Strömsund. Rune Pälsson. Lövberga. Birger Källberg. Havs-

SWÖMSU-"°'^"^ ite N1 T tr ttmnsttnten tnnseet
1eje.gubbenaNnnt. nu skett»-abafjesanterbetepaettv-er. M* W '“°"' " "WS '^ '
säger kommunalnämndsordlörandena. Ingemar Persson i

HavsnäslörAlanäsochKarlOlotvssoniStrörnsundlörStrörns
kommun. Trion befinnersig lörövrigtpä
reeunea too-ang bakgrund. °“'f'l=
Ku|.|a*“Üe|inmnkonsn'cmvads“ngårp¿an\..ckn |ÖllIlhlf'UKlI0|l8PCISS0ll.ÜK!CEfl&lllbf.EkPCI'SS0ll.

peneten betten» de ne vise mannen. sa sanne inn ene: nen '""°“ '°" *'°°"' 84 *'-
linna årtalet l853. Och portalen ifråga stär läst vid den bygg-
nad. den gamla parstugan pä Storholmen. som ingär i den Ströms lottakär
fastighet. som vi hoppas blir storkommunens lörsta gemen- höll pa torsdagen under stor tillsluming sin årsmöte pä nrrist-
samma inköp. Stugan skall bli hemvistet lör vära ungars hotellet i Strömsund och kunde samtidigt lira sin IS-åriga till-
sornmarglädje.omallt gärsom sä manga tänkt och önskat sig. varo. Till styrelse valdes Anna Svensson. ordf.. Tora Holm.

vice ordf.. Märta Lindqvist. kassör. Stina Olofsson. sekrete-
rare. l0-ärsnälar överlärnnades till 26 lottor och lörtjänsttecken
i brons till fru Brita Wiklund.

2.0lIllplagglStrönsaads-lasanllag
. Röda korset och RäddabarnensklädinsamlingiStrömsund
* gavettmycketvackertresultat.idetintemindreäncirka2.000

plagg.meststickade ochsyddabarnkläderöverlämnades.

srrtomsulvn
Salomon Holnrqvisrs gård på Srorlrolnren yNGRE |:|_|(-KA |:^R p|_^1~5

WMI: :IW 1"' Six-W J°"°'ßI°~ 1944 snne oterseens ßte|netentenae|.re|. 61.

vina: '
Herr Reinhold Olofsson. Lillviken och ftñltett Siv Astrid Jons- Suñmamd

ff° R'|"2""“°'¿';°“ ' S"°““ "MW ' ”W”" "Y" Mannen tneanetns en ten inneenn a Anafees sin-men
"mm ' upphört att mottaga kemisk tvän.

Ãradc kunder ombeß t.v. insända sin tvätt direkt till
Ny, mumgw” | 5"-gm 25.- |0 |950 LASSES KEMISKA. Östersund

l Ströms storkornmun. som ornfanar nuvarande Ström och Ala- Smbb |°V°"l“$- 34* 4181"- 095! NY" Ombll “N85-
näs socknar. kommer partiställningen i fullmäktige att bli l5
borgerliga. 24 socialdemokrater och l kommunist.
Högem lick408tösteroch4mandal.bortdelörbundet504rös-
ter och 5 mandat. folkpartiet Sl l röster och 6 mandat (parti-
beteettntngen '°sjpn|tttek“6srösteri.eneie|dernek|uef|a2464 KONUNG GUSTAI-'V DOD
rösteroch 24 mandat. kommunisterna IJ3 rösteroch l mandat. Djup sänker slg sorgen
Valda blevo lör kornmunisterna: Anders F. Lindholm. Havs- Riksmarskalken Ekeberg meddelade pä söndagen

näs. lör högern: Mattias Jönsson. Täxan. Oscar Carlsson. från Drottningholms slott:
Strömsund. Gösta Stenstrand. Näsviken. C.A. Thor. Ström- Hans Majestil Konung Gustav V. Sveriges. Götes och
sund.lörbondelörbundet: Märtenl.indberg.Ohn. Nils Svens- Vendes konung.haridagden29oktober l950 kl.o8.3S
son. Strandliden. Per Johansson. Gubbhögen. Signe Nilsson. lörmiddagen i en älder av 92 äroch i sitt 43:e regeringsär
Tullingsäs. Nickolaus Eriksson. Ulriksfors. lör folkpartiet: Ge- lugnt och stilla avlidit pä Drottningholms slon.

Strömsund. Börje Sandströtn.d:o. Sixten Näsström. Djup sänker sig kungssorgen över landet.

Ringvattnet. Anna Ehrs. Strömsund. Adolf Svensson. Hill- varm och innerlig är tacksarnheten
sand. Matts Andersson. Täxan. lör socialdemokraterna: Nils lör den bortgångne landsfaderns av ridderlighet. klokhet
Grönlund. Vägdalen. Sigfrid Jonsson. Järvsand. P. M. Jöns- och levande ansvarskänsla präglade konunegäming.
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StrömaVattIdala reerlag ett bot mot all flottalag
Redan v'd ' -sammanträdet ' förMell dens t-GrutafVI Adolfluravgivlrslrt ktrrtgl./3f!“I'I" tendontsltolalfliatllgsltuset i Strömsullll pä onsttilnalšfnorgolzns"m'*""h*"'°'"”d"' bröstade flottningsföreningen av sitt tunga artilleri motGustafVIAdolfheterSveriges nye konung. Hans - -M' _HW“ ß'.u'_ N' du reglertngsprojektet för Ströms Vattudal. Det skedde genom

nlvdk fn' ' ' '-W flottningsföreningens ombuddr S.A. Webjörn. Sollefteå. som
*°'""'Ü" ldqk" '“°h°“'u“*" "Û" ifrågasatte. om flottningen överhuvudtaget vore genomför-
smüafdk W' *°""3'ß"u"" “Ü 'mun bar efter regleringen utan stora byggnationer.
"'°"'”d“"'*"d“"'“3' "dwum Dagens förhandlingar upptar ett ston antal punkter.

Förutom flottning gäller det virkesavläggningarna. batfarten.
vattenförändringarna. avloppen i Strömsund. färjtraliken över

' ' l Strörnsundet. Näsvikens ängsag. andra regleringsmöjligheter
i vattensystemet. förlorade skönhetsvärden. badplats i

Nu* F°“b°'3 Ulriksfors. sänkningsgrânsens läge. sänkningskanalen vid
VW' 0l“°" Ulriksfors. ersättning för mark lör sänkningskanal. Tingssalen
5"°'“$“"d blev redan frän början av sammanträdet fylld av sakägare och

andra intresserade.
Ström beaktarbyw badaallggnlagoch peaaloaärsbem
Eflerettnäraferntimmarlängtsammatttrldetnedàrörrtskorn- |.-“*,¿@,.
mttrtalfttllmlktige. varvid flera för ltorrtmtlltert betydelsefulla 60 Ü fy||“ i du snmc R°°$_ S"-5m$un¿_ ¿¿|¿8m-c i |-man
fragor avgjordes. bl.a. beslut om byggande av anläggning med guñmmnds |:¿,¿|w,¿,|_
badhus och uppförande av nytt pensionärshem för 360.000:-.
anställande av en musikdirektör i försarnlingen. en komplette-
ring ratt uyruotttmatmges wmaaagr fame beslut om muop FN*
avnyamarkomrädenförnylärarbostadiGärdnässamtanslag Saidyllflsïlßf
för elektriering av Alavattnets by. GUD Och KU'-ENS! F-dßlföm

Far iammtip traumat anstogs nr.-det nu anläggande Strömsunds BB den 3 nov- N50-
av ytterligare en tennisbana i Strömsund och en ishockey- _
bana i Tullingsäs.

Rlagvattaeteabymerlaöderaoloehaatar 28/l0I9S0
Ringvattnets by ligger inte precis vid allfarvägen. Man tar av
frånS vid Gubbhögen och fari nk-
tan rakt västlig riktrting 8 km över en kraftig höjdsträckning.
och sä ligger plötsligt byn där nedanför pä en brant slutttting
mot sjön Ringvattnet. Ett strålande läge med södersol året om.
i den män solen skiner förstås.

Man kanskeltan frägasig. htu' folksölttesig hit redan så
tidigt som l666. Men sä star det pä den minnessten. som by-
borna reste l934 till äminrtelse av byns märkligaste händelser.
Därstärockså att Per Zakrisson skattelöste byn l726. så ärta-
len stärnmer ganska bra. Stenen. som förtäljer allt detta och
mera därtill. har med aren hunnit bli bra nog väderbiten. och |
texten behöver förgyllas upp igen.

En bidragande omtr titt mrieunojtigtmems ar. att tm- U/lv Si Edtfföm- 6 Mädff
munikationema nu är så fömäma dit. att man knappast kan
önska sig bättre. Bussägare Ebbe Eriksson. l-lavsnäs. har just S' ml
i “pm ml Û" °" kmnbimnd hu” 'V da 'um ßmimsm hard?senaste dygnen anhållits
suga' som ßmwm 'll mjölken ockáhm' wpßsazcnni av polisen i Ström. sedan det uppdagats. att tjuvftske i stor
en “www "bi" °°h 56' asus' mn' li" °°h mn byn' utsträckning ägt rum i vatten tillhöriga Ohns ftskevårds-Vägen från Gubbhögen till Ringvattnet är heller ingenting att mmm: i om i Sum Tjuvska har man :dan mus' Ü,

*W P* °"' "*"°'ß°“ '“*“°' '“°“'“"' “W oetraer twrfam gm att tom. tt den ett som st ttartfsgel
sig upp i äarna. i detta fall Edsån. löratt leka.Siken har varit så
talrilnattmanbatabehövtgäomkringiánochtauppdenmed

Vlgde l/ll l950 hav. sedan man bländat den med starkt ljussken. Nu är det
Lantbr. John Lögdberg. Kälen. Rödön. och fröken Stina Eriks- som bekant förbjudet att fiska med ljus eller. som det heter.
son. Bredkälen. Vtgseln förrättadespdsöndagett i Ströms kyrka bloss och därtill är fiske i laxöringsförande vatten förbjudet
av kyrkoherde Gunnar Berg. Fr. Ingrid Lässman sjöng efter under september och oktober. Detta har inte hindrat tjuvsk-
vigseln ”To maa man vaere”. arna som på en halttimme hunnit plocka upp bortåt 30 kg.
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Ordf. Göran Hansson hade avsagt sig äterval på grund
STROMSBOR nvbnerenderrdeenlnalrerveldeealvnr rrllldememreeltede

Låt oss justera Eder cykel den avgående ordf. lör dennes lönjänstfulla arbete. Styrelsen

innan den ställes undan lör vintem. ck i övrigt löljande utseende: v. ordl'. Göran Hansson. sekr.

sä är den klar när den behövs till våren. AlfReinhammar. kassör K. E. Olofsson. Jonas Ollander. Tor-
Vi ataga oss även vinterlörvaringar. sten Fridell. K. E. Oskarsson. klubbmästare Nils Wägberg samt

Iduatlboltttalärabaarlel revisorer: Einar Salme och Erik Trangius.

FN=b«lIalr= cemlelrugenvlgdrlrlgr-lneee 9/lr loso
9Nrfyll=rd=n9n°v-vBI=l<flwñm-ßddEf=ß°rLSßñm- rnrarendjnpreanenderelllrnrreennngonerevvldegeanlne
SW- FN lßföm if 'W i MWWW °°l' WH °°f nedrllldenelnev-aren i rudderrrelrnereyrreenmrde videidemed
slaktaren .lollan Karlström. Hon har varit en mästare i att srrlöja 5,0, rikes kommga, “mm ¿,|m,,¿,.,¿,n_
band. väva mattor samt sticka. Hon stickar. trots sina 90 ar.

fortfarande vantaroch strumpor. Ãnkefru Karlström är heders- Dialog
medlem i vin ' mellan en srrünuundsmoder och hennes lille son under
Zšhacyfynadm 7 dÉ::rg1:':“(:':roä;nr;'mah'iIl'm'b'uhm betraktande av hrngabildema i en sljl'lrfön.rrer:

so ar rylrefden 9 de rm srgnd olereeen ladd sngermm inte ' '"“"""“~ “"'4"* '“"'*"" ""'°
eller lanlbrukaren och nämndemannen Erik Olofsson. ' _H;'¿;::;,:f7:m':'I"
Tullingsas. Eller makens död l935 tog fru Olofsson själv hand _ op _ '
omjmdbmka och Skäm demjimlc sin “on bamskam med - Nej då. han mrsdganlnlal och sjulr. hördu WII.

stor heder. Trots den stora arbctsbörda som åvilat henne som ' ',"_'"f"' “fw 'mf av mg" fm?
lnlemer. ner lren lllrvrl lmnnlr med en vred sin intresse rar der ' N'/-_""' '“"- 4"3'°""' """ """ ,

nlrmrnnn een hembygden. den rnem lenerdrersen rm nen vn- '°' D” “"/“8' "“" '“""“"' “" "'“""'-'*""'
rit verksam. Hon är en gedigen och trofast kvinna.

Sltogabolagvillvrlltafattigtorpare
Som en gengängare fran svunnen tid drogs igår ett mal inför

P' ':';';"'“"' hm du namdn-men l snammnd dar en ereegelneleg ville lnrrande
.¿ zoflïn vw”. ü mh. | _" den . en fattig torpare de rättigheter. han enligt gammal hävd hah

V' " P. mmdls* sm" ' J" ct " ' med torpet. men om vilka intet fanns skrivet utan endast var
tjänst varande färjan gick sörlder och icke kunde hjälpligt la- havande som muntlig “www mn | 880_n|a_

3” ß""' '*“5' f"'“ P' 'l“"3“ß"“i°""3°“~ "°"' '“*"°"9" l eulmnlngen nene der. en rreleger ville rre eine ramar-
;':::|“l:$:"W”“'Wu“;“"*““ä'*“W'“Pä lendenrllrremeren reglemde.mendenernner>nr.nnmen relte

'°"“"'°"'. "°“. "" '“°"".' 'Y“!" W ' ville endrnne nens nrn till nnerrenevevirte. mnlbere. inte den

hc" gwwß eu" Mnmm nu den fy" 'ml 'hp °"“'i3c" frske m m utan vilka det avsides belägna torpet över huvud
över Hallviken och Ulriksfors. _ .

_ _ . rr rredelr .run rensa med
srnppelrrerrmmrrelrererenmrenen blend erlmrnnelen. m en min :,°,;"k';“m

dä man menaratt man frän väglörvaltningens sida mäste taga ”mmm
med sådant i sina beräkningar. Trafikantalet rör sig om l.500 '

tralikanter per dygn.
Den nya lmssllajen Strömsund-Gässjö lgäagsättes I dee.
nen range andmde drlrgenerannndeleen rmn srmmednd ever

lI°lfIvIlIaIf= anedltalen den vnsrmrllralen nlr Ganejd kommer rmlreenen ear-

I_S=fößßuIvk=v=IIi°fdß=1==isñd=ø84-ls ënksfw KW ne igen; leden den r dee. da den rldrgene ev neerventer ln-
lll P9f'-'>$°'l- f- _5ßd_°"9f M” Öh" WW' 74-5080 $|<°8$fb- köpta busslinjen Sikås-Gäxsjö nu kommer att utsträckas fram
KH' ^"8}ßt Edm- Rßßlåß- nu sndmevnd. oanned elmrre en lange nafd andan em alm.
.Iordlästnlngarna lörrättades av kyrkoherde Folke Engström. um-, po. och |i¿ng“¿,ß|-|,in¿,|,“ mc,-| phßcm menn
HWHW- smsmennd den Gdnejd lmnne npnnde.

5|'5.,,..||m-.|,|,,|.||,m||gv|.m-. Strörnaaadaltöplagsplaaeräraadellaltlvtstäekta

lr=l< snømennd nede r nu en varlneedln arsnndre. eem rave Pllmmvl köpinssbildina i Stförfwßfllwrw dritivt sin
rrsmendlrngeme rredmde mrnnel ev den evlldne kung Gener röv- Rsarfmsr lämnade rrlmllal I daß kßmll mn
med en tyst minut. Av styrelserapporten framgick att det ÜBÜÜ W ffmmlißß ffß Slflls m"0l°ÜPl|$l1|'Ü||°
gängna arbetsaret ur såväl sportslig som ekonomisk synpunkt 0"' |*ÖPi"8$W4i8-
varit synnerligen lyckat. Fotbollen har varit det stora glädje-
ämnet. men även den fria idrotten har böljar spira upp igen FOLKETS "Us
tack vare det ungdomsarbete som nedlagts. Det beslöts att Ulrlltaf
elerem derlnrrrvr eltelluppreel rllrenrngens ventsnmlrer. °“

l erelnmeelerlenen inga cert oler Edlund. rterl-ranlr 0"” 'WW 4"' '8 “°'-
Lundllolm och Tage Hallberg. Musik: WESSÉNS



Födehednpr: ll-'K Strömsund Inför vlnterslsongenIl är fyllerden l7 nov. f. lantbr. .löns Märtensson. Renän. IFK Strörnsund är i full fatt rned förberedelsema för vinterns
öflär fyllerden I6 nov. frisörmästare. Carl l-lofverbetg. Ström- arrangernang. lnorn IFK finns fyra vintersektioner. nämligen
sund. längdskidäkning. ishockey. slalom och backe. Föreningens nye

(II.,

ordförande Alvar l-lillden är även ordf. i ishockeysektionen.
och han berättar nu:

Arbetet med att iordningställa banan är i full gäng och
spolningen har börjat.

Vinternsprogramärinte klan ännu menA-laget kommer
att spela i Jämtlandsserien.

Beträffande skidor så ha vi sökt sanktion för en back-
tävling den 7 januari. byastafett den l l februari och slutligen
Strörnsundsspelen den ll april. l backen har det inte varit
nägra tävlingar de sista aren pa gnrnd av att det inte funnits
nägonsomvelattahandomsektionemmeniårharvienbra
sektioruochmedtävlingensornskallgältoppasvipänyttkunna

s väcka intresset lörbackhoppning.
Strax intill hoppbacken är slalombanan belägen. och den

hällersom bkt pä att röjas. så att träningen kan komma igång.
Under förutsättning att banan blir klar. kommer en tränings-

/ kurs att förläggas till Strömsund. och dä hoppas vi att alla
- intresserade skall hälla sig framme. si att även Strömsund med

u > " noen sun ronne noe sroiomuviangofmeaoehnpnoenepn
äkare.

Endomarltnrsllahoeltey{ hölls pä söndagen i Strömsund under Olle Bredegards led-
ning. Anslutningen var god med deltagare frän föreningarna i

_ Hammerdal. Ulriksfors och Strömsund.

h _

F åmâs CH” "be 0erhördßt'ötle|aepätele|'ottnätetlnorrnJltlttlandris rare a oji rg . . .

Den som inte han tillfälle att ta de skador r betraktande. som_ fddgmmíma Hanfm 68” snön och stormen natten till fredagen åstadkom med telefon-“fm nätet mellan Strömsund och Gäddede. kan inte göra sig en
hf "='<|°1°““° °°h f“'*°" 9""-MW M'*=°|“°- HW- taresuuning om. horoefhon mssrigr det hein var oeh nihjann
sim- Vi3“|" ßfflmd i Slfñms Pdßüd Û' kY'*°h"d° är. Ett riktigt söndertrasal sknät kan inte se värre ut. än vad
G“""'fB°'3- telefonlinjen mellan Strömsund och Strandliden gjorde. och

att det skulle finnas möjligheter att inom rimlig tid reda upp
Strömtllemvlrnspluton hamn. wotanhhsn. Det ronne rninisrn honnenehnns. nam-
anordnar skjutning i mörker ligen att ga förbi det hela med en ny kabel. Detta var i alla fall

lörrhgendenlß/Il l950. baraendelavskadoma.
Allmänheten varnas att beträda

terrängen till ett djup av 300 meter runt “Ik
SW” *Y“'-”Bill”*i“"'°'“ '“=""' *'- 2°'24- sniokenuhemen Jons olsson. Tnlhngsas. oeh ann olors-

H°"“'i"'5°h°f°“' son. Lillviken. Alanäs. Vigseln förrättades i Ströms kom-

tryhhpr zmi ioso
ministergärd av komrninister Lars Lövsund.

Bamhernsförestahdaren Fridolf Nilsson. Hillsand. blev pa sin sin-anna; nunnan.-sm.-o.|.;
50-lßdls ßfsmål för hyllnins fri" °“'“W- ' Wwww- hnoe pa reningen sin nnohioneltnjolreei na Hemhygosgmen.
stund uppvaktade btmhernspersonnlen samt missiønsvinner Fm Anna Levander hälsade valkomnien. who husmadmnns
N04 Sill! 0011 b|0mlI\0f Oh ÖVCÜÜMIÜG 8200!!! Pflßll R- sångkör föredrog nägra trevliga visor. Så följde servering av
Hlu en subskribend giva. Pi eftermiddagen var mins: sis- julnw. oeh innnn men av-ergieh im ska-spelet "Nar to-innom
ter samlade i . varvid förekom ytterli- började” av Margit Palmen höllsen paketauktion. där fru lng-
zm ml °=h sina °=h sn ßdßlßßwmd- ledd tv PM- Albin nu Hngennnrr vmohnonsranrnofeoeh men sin hefrnontonn
Svensson. Dagen avslörs med kalas för bamhemsbarnen. pg anse.-imntindngngm* hj§n|ip nw|¿¿“_ pcam 100.

talet deltagande trädde sedan dansen och gladdes bl.a. år de
Dödsfall vackra dräkter. som inte bara under skadespelet utan även
Jordbruksarb. OlofRosenberg haravlidit iïullingsäs i Ström. sedan uppvisades. En särskild eloge bör ges åt lärarinnan fru
l-lan var bördig från Ohn. Rosenberg som var född l874 var Greta Närsjö för hennes trevliga bordsvisa och musik-
en godlynt och omtyckt människa. arrangemang.
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Drunknlngstlllhud I .\'is\'Iken 24 l I N50 det ot anför ytan. när han stod pa botten. men närmare land \ ar

I-I-ange .-\l\ ar llenntngsson. Tulltngsas. \ ar t söndags nära det atsktlltgt djupare. l I-ange Rerdar St ensson sag genast \ tl-

att drunkna. da han ttllsammans med nagra jämnartga höll på ken fara hans kamrat \ ar t. tarlör han kröp pa den ss aga tscn

att spela tshockey pa nattgatntnal ts t en uk t närheten ax fram ttll den nodställde. räckte denne stn hockey-klubba och

\as\ tken. Vattnet tar tntc djupare än att pojken hade hut u- hjälpte honom upp.

75.- '

Klass 5-'r Tullmgtdt lu'nm-rnum-rt I 9-W

Bengt ltruclssmt. l"r|t/ul Flmlnturt. .lmtm-lirrk (íultrrvlt mn. Karl-(iuttul .\'Il\ mn. Kart- ,\'t'mun. (írmmtr /ultrntmt,
I 'tlltrlm Rltluml. .-llrur llwtnutgt mn och Iínrlrnl Reg;-slrñnr

llrgvgtïrrl ()Io/ston. Gullan Jultnlmun. Burhro.lómmn. lla/-Brut Blom. (iunlnltl l.:mIhlum_ (iunm lltkuruon

ng up jjogmjgjm, j 5"-mwmj Postresortta I Nord-Jämtland Ingen fara för Iis och lem

|;,,,|¿,¿,,|>-n-|,,-n hm- P,-L-|,mm5n ht-\,|,¿,| 5|,|1,,|_,cn ||),-ce. Något ös erskrtdande as maumthasttgheten at posherkets

twaaef I ström wmansm med 2:1 :is tf ut-tt ttttaggstan med hv-»~=f ks $tf="~m~w1d hfltöwf IM-2 Iïtfvkmm- och -tm <1

68.285 kr för ha bostadshus pa tomtema nr l. 2. 3 och 5 t -*lff 51' ÜCUJ WN' "lcd l"“«*“ ÜÜÜ* mfdßmlndc- löfklf'-lf Pl'-*|'

kvarteret Slardcn. mästare Lmus llansson t Strömsund med anledntng as s tssa

skm ener t stockholmspressen. l)är har bl.a. gjorts gällande.

Dödsfall: att postxerket .skulle erlägga böter för dyltka fortkömtngar.

tm _-tm-tama .ltnar-msn. man 1cm.~a»n_ mm nu r tanthf och att "dem I tuflßwmß ~ af så Went Itllts- att dv das-

Per .-\ndcr\son. Inuken. har atlrdtt llon sar född ISM t 'Illa hllßhflfm måßlß' Ö\ Cßlidilä-
Su-öm; jömm|mg_ Det är mycket möjltgt att nagon förare kunnat öt ersknda

tum. twmef tu-ttgmt. L'tntsr.»fs. har at han .<2 af gammal. hsttshfßsfäsf- »ärvt twmämw llwt
.-\tt det som t en stockholmstidmng skrtt tts skulle gälla

H | | | ln och lem för den som aker är bara nonsens \'t känner tnte ttll
85 år ßn den m då '__ “ ämnkan Karm Rmèm un ha nagra sadana fall. Istället sker det ofta. att passagerarna tackar

L , . - . , .hma" på aldcrdunwhcnïm Tu|hngsà5_ dtlrgensförama för en Iörnarnltg komtng efter framkomsten.
och det ar ju nagot helt annat an \ ad stockholmsjoumalrsterna
trott sug kunna konstatera

Televlsionspremlir I Sverige på Nobelfesten
Debut för Prlttsessan .\IargaretIt|

Födelsedagar I II N50
Bggg-gugtgggf 80 ar fyller den I 5 ds lantbr. link .\'tlsson. llarbäcken. Ström-

I .-\lanäs jordlästes t söndags fröken (ircta Jultana llägg. Ltd- sund. Ilan är hördtg fran Laxsjö och yttade lör 25-30 ar sedan

sjöherg. Ofctant \ ar kyrkoherde (iösta Sundström. lill Sllüttt
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Dödsfal 4 l2 l950 Koåt upp2.5lIl
l Havsnäs har f. lantbr. Jonas Sundkvist avlidit i en ålder av En lördagen nyköpt ko. tillhörig hästhandlare Folke Näslund
nära 62 år. Sundkvist var bördig från .Iärvsand och upprätthöll i Sandnäset. slickade på onsdagen under mjölkning i sig hr
under en tid ljärdingsmannatjänsten i orten. Näslunds plånbok. innehållande 2.500 kr. Plånboken låg i äga-

rens baklieka. Kon lördes till Hotings slakteri och slaktades.
men av plånboken och sedlarna återfanns endast fragment.

Ylgde
Byggnadssnickaren Erik Häggström och aflärsbiträdet fröken
lnger Olsson. bada från Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i
lördags av kyrkoherde Gunnar Berg.
Chauflör AlfErik Alfredsson. Stamsele och fröken Elsa Mar-
gareta Altin. Lidgatu. Ådalsliden. vigdes i söndags i Ramsele
komrninistergård av komminister S. Kruse.

Jonas Suntlkvisl. Elmontören Nisse Forsberg. Strömsund och fröken Vera Ols-
Hm'-“låt son. Öhn. sammanvigdes i Ströms prästgård i lördags av kyr-

koherde Gunnar Berg.

I-'ödde

En son

Lovaoaoaaniafiricsuiiimoa R“' °§"¿;'“' "Wi"
IFK Strömsund inledde ishockeysäsongen med en 9-3-seger ' “°"
av-ofsoiioitoa tic motiponoasiirioma 2-1.4-i. 3-i. S"Ö'“S“"4§ BB ' 4°°- '°5°-

Att ishockeysäsongen var ellerlängtad bevisades ge-
nom att cza 400 personer åsåg matchen. som blev en trevlig En gud' I “unna
tillställning med förhållandevis god ishockey för att vara så A" Alma nu man dauâdinigmwnshpcnmed Suñm

"mm på säsongen' är att hälsa med tillfredsställelse. Det var synd. att icke ller var
i tillfälle att höra vad riksdagsman Sigfrid Jonsson i Järvsarid

VU* och storkommunens nyvalde ordlörande Nils Grönlund i Våg-
wssdinawjdf Gtmw Gßcmd wii fröken Kerstin Mo oaioo imio au saga i dom satt t-iii se-mio sommamfiaoi
5"! 5543 SÜÜWSWÖ- H0" if ¿°“°f Ü" fmllß 53085' medstorkommunens fullmäktige. Det var kloka. varma. hjärt-
itßiißktdfrn Kdmd Mdbefs dch hm ßßflmßdß mh- tiga oro. som främst io; sim pa rmmiiooo ooh iamnatio dot
Iäwßm SM M°b=fs- ßdd Ahlsm Strömsund- iafgaogm. asftioi iiof iiomma. Hof man han iiiiiaiio an omm

de svåra påbjudna kornmtinsammanslagriingama. kan vi skatta
SWÖIIS ÜOTÜÜIÅ lfblllffß oss glada och lyckliga. att sammansmältningen här kunnat
hade mrdml en lyckad ßßiliißa ddh I-udifßl i °'ßd=s= sko man nagot mssoi oiiof uppförda itaotiof i oooaaii.
med en bruttoinkomst av 2.200 kr. På nägra lä timmar hade
kretsens damer slutsålt så goit som alla alster. Vid festen på
kvällen hölls hälsningsial av kyrkoherde Gunnar Berg. sedan STRÖMSUND
kamrer Sven Åström och Helge Engström ut lön ett H,_.mk°nm|em¿,n ¿ _|¿m||m¿s 'än
par mustkstycken lör violin och piano. Två barnspcl väckte Fnökm Nim Gusmwon kommer
lllflill fÖj\l$l“lll'lß. OCH höglldl l\ÖllS Südâll 8\' k)1'k0hCIÜO fmdagcn den 'S dccmbcr
Gösta Sundström. Alanäs. Sist på programmet kom Lucian. menu, “_ |2_00|¿|| |5_00 in
Ulla-Bntt Magnusson. med sina sex tämor. i samband md Suñms Husmodcßßmnins

demonstrera husgeråd och
GN "IlMlr *tm im-iiaiismasitioofi var ioioi.
Vid söndagens högrnässa i Alanß kyrka lörrättade kyrkoherde ALLA VÄLKOMNA;
Gösta Sundström invigning av två vackra och värdefulla golv- uuwmsuñmn
ljusstakar av gjutjärn. avsedda att användas vid jordlästningar.
Stakama har skänkts av alanäsborna Hildur Wikström. Sonja
Blomgren och Helmer Näsström. Kyrkoherden uttalade sitt Nüni
och ßßamünsms “ck mr de vkomm skänkcmt Fröken Anna Nilsson lrån Vågdalen har avlidit. Hon var lödd

l863 i Strömnset. Ulriksfors. I cirka l5 år skötte hon senare
' ' Vågdalen. Hon har också varit verksam iSTRÖMSUND postsiationen i

od I I h hedersledamot -I S röm-uoaonitioo is iz - 23 iz iiaiios ifyoitofioi siaiigi pa grotta funåfm" °"ñ" °°" °° V" '“ °g°"' '
\'ylllllllglll|8ßdI'I|0k8|C|'. " f of _' - and 'JÃ_~"_l^\_l$_|_RYGæmE_l_ ivia Mårtcnsson.Stroms .harav i itienålder
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”Djäwlens apostel” blev småböndertias räddare
Du är en djävulens apostel. ty märkena avslöjar dig. var den

liälsning Georg Molanderi Strömsund fick av en laestadiansk

predikant. då han första gången som vandringsräitare dök
upp i Jukkasjärvi. Och märkena det var kragen och svartskorna.

Landshövdingen i Luleå hade också sagt till mig. när jag bör-
jade tjänsten där uppe. att vadmalsbyxor och näbbskor pas-

sade bättre i mitt jobb. Sedan dess har jag knappast hall något
annat.

Jukkasjärvi var inte vilken socken som helst. Barnen

sprang och gömde sig till en början för den nye vandrings-
rättaren. vars cykel de betraktade på samma sätt som predi-
kanten hans krage och svartskor. Det blev att dröja kvar i byn

och skjutsa ungama ftam och tillbaka på det märkliga fordo-
net. och sedan var isen bruten.

Georg Molander föddes i Nystad i Finland l886 och
korn som lo-åring till Sverige föratt lära sig jordbruk som dräng

på en storgård i syd-Sverige och på jordbniksskolan i Bjärka-
Säby. Ostrgötland.

Molander kom sedan allra först till den nyinrättade pos-
ten som vandringsrättare i Jukkasjärvi. Han kunde ju också

språket. det finska. vilket var betydelsefullt.
I Jukkasjärvi tätides den gnista hos Georg Molander.

som skulle göra honom till en småbrukartiasoch srnåbötidemas

specielle vän och föitroendeman. I 5 år for han från gård till
gård och hjälpte dem fram till allt bättre förliållanden. Sysslan

var uruselt betald. Molander begärde avsked och tog posten
som förvaltare på en av Finlands större gårdar.

Men han lämnade det lönande jobbet i Finland. for åter
över Bottenhavet och kom denna gång till Ström och Ström-
sund. Det är 32 år nu sedan. och när (ieorg Molander nu

sammanfattar intrycken av sin verksamhet under de gångna
åren. minns han helst egnaliemsverksamheten under l920- och
l930-talen. Det varden gyllene tiden. som gav- men som också

ställde krav på människoma. Det blev många förbättringar.
och ingen kan säga annat. än att jotdbrukarna gjorde ordent-
ligt rätt för sig. Men det är nödvändigt. att jordbrukets stan-

dard höjs. om vi skall fä behålla folket kvar på landsbygden.
och främst är det viktigt. att husmödramas arbete underlättas.

Skogsarbetarna bör erhålla fast anställning. ty de
otrygghetsförhållanden. som nu råder är ett ont. som måste

övervinnas.

ländringsrärrun-
Georg .llulamlvr

92

Ulrlksfors Luela lnvlgde festsal IS/l2 l9$0
Ultiksfors drar mer och mer upp i centrum för verksamheten

inom Ströms socken. Anledningen är naturligtvis närrriast den

utveckling det nya fina väveriet där kunnat prestera. en sak

som man kunde bevittna på Luciadagen. då företagets nya.
stora. eleganta samlingslokal för personalen fick sin mera offi-
ciella invigning.

Väverifötetaget ltade på morgonen öv-ertaskat sina an-

ställda med en luciafest. som förlagts lagom till arbetsskiflet
vid 7-tiden på morgonen. Over l00-talet anställda hade då

samlats till kaffe vid långborden. medan arbetet fören timmas
tid upphörde inom fabriken. Lucia med tämor gick sjungande

genom salen. som dagen till ära även prytts med julgran och
annat grönt och ljust. Det blev en gemytlig tillställning med tal
och säng.

Vid lb-tiden på e.m. upprepades luciafesten för nästa

arbetsskifl.

En SON
Syne och Börje Arvldsson

Strörtisunds BB den 23 dec. l950.

35årpådeniiiesttitsattapostenlStrillmsvattndal
l sol och glittrande väder. i regn och rusk. i storm och snö. nan
och dag året runt som färjman i Strömssundet under 35 år. det

måste väl ialla fall vara något som förste färjman Valfrid Karls-
son i Strömsund kan vara ganska stolt över. Alla skall veta. att

uppgiften inte alltid är avundsvärd. Trafïkanterna är inte alltid
de älskvärdaste.

Att under sådana förhållanden kunna jubilera med bibe-
hållet lugn och gott humör det är sannerligen nagot att gratu-
lera till.

Om vi snabbt skulle rekapitulera färjans historia. vore

det nog sagt. att Valfrids far. Erik Karlsson. år l907 övertog

fätjetrafiken i egen regi. tog emot treöringar och femöringar
som likvid. försåg den förut dragna färjan med utombordsmo-
tor i mitten av l920-talet och öv erlämnade färjan till v ägkassan

omkring l92-l. då den nuv arande färjan kom till. link Karlsson
blev då firj förman i v ägkassans tjänst. och när han l938 slu-
tadc. blev det äldste sonen Valfrid som övertog tjänsten.

Tr:ifikfrekv~ensen har vuxit oerhört sedan bilama kom
till. Värst drog det på början av I9-l0-talet. då militären krävde
allt större transporter. I940 hade vi exempelvis 8.448 fotgäng-
are. l2.738 cyklister. l.-l l0 lastbilar och 796 personbilar under

juni manad. Motsvarande siffror under juni två år senare eller
l9-l2 voro lll.092. lS.673. 3.735 och l.l-18. Nuärsifïrornaändå
större.

Man skulle kanske tro. att en färjman helst vill ha färjan
kvar. men så är ingalunda förhållandet. Det är väl i det när-
maste 50 år nu som vi hoppats på en bro här. säger hr Karls-
son. och att bron behövs rader inga delade meningar om.

Valfrid Karlsson var IS år. när han gav sig färjandet i
våld och han har nu hållit på i 35 år. Frågan är. om han inte
börjar närma sig de S0 åren när som helst.

Dätlsfal:
Fru Anna Sundqvist. maka till banarb. J. A. Sundqvist.
Ulriksfors. haravlidit 62 år gammal.



Nils Grönlund. en vlklng md hjärta och förnuft .Itilotteflraridet 28ll2 I950

Skall man diskutera eller disputera med Nils Grönlund i Våg- Julgudsijänstema i Ströms församling samlade talrika skaror.

dalen. är det tre små ting man först och främst maste vara Församlingens tre präster höll tre julottor samt dessutom elva

insatt i. Det är svensk historia. arbetarklassens historia och andra julgudstjänsterpaskilda platser inom församlingen. Vid
kommunernas historia. Vet man ingenting om exempelvis julottan i kyrkan predikade kyrkoherde Gunnar Berg och

bondeupproren under Gustav Wasa. skogsarbetamas förhal- kyrkokören med fru Stina Kömer som solist sjöng Fnden samt

landen i början av l900-talet eller vad kommunallagen har att O. helga natt. Kyrkoherden och kyrkokören fortsatte sa till
säga i skilda hänseenden. kan man lika gärna dra sig tillbaka sjukstugan och sedan till alderdomshemmet. där gudstjänst

med detsamma. hölls. På ålderdomshemmet delade kyrkokören ut julpasar till
Historia i alla variationer är Nils Grönlunds hobby. För- de gamla. Pa bägge ställena var ett läckert kaffebord dukat. l

modligen har han upptäckt. att skeertdet upprepar sig bade Lövberga och (iärdnäs hölls julotta av komminister Lövsund

när det gäller gott och ont. Där finns mycken lärdom att ta. resp. ky1'ltoadj.\\'ahlman.
Med kommunallagama är det en annan historia. De ha hunnit Julrandet i Alanäs gynnades av utomordentligt väder.

bli så komplicerade. så späckade med bihang och tillägg och särskilt pä juldagen. nagot som säkert bidrog till det

statliga förordningar att endast fä spcialister. som kan ägna rekordmässiga antalet julottebesökare. Allt somallt torde 550

hela sin arbetstid dårar. har en charm att komma dem inpå livet. personer eller ungefär en tredjedel av den vidsträckta försam-

Men man lär nog anse. att strömstyrannemas hövding lingens hela befolkning ha infunnit sig till gudstjänsten. En-

hör till de yppersta. Ledningen av fullmäktiges förhandlingar ligt minnesgoda iakttagare skulle det ej ha hänt sedan kyrkans
sköter han med bravur. invigningsdag N28. att sä många gudstjänstbesökare infun-

När Ströms storkornmun blir ett faktum l952. star han nit sig vid nagot tillfälle. Kyrkoherde Gösta Sundström predi-

såsom dess första ordförande. Den platsen har han gjort sig kade. och kyrkokören under kantor Helge Lindbergs ledning

fullt förtjänt av. och dessutom fyller Nils Grönlund i Vagdalen sjöng ett flertal julsanger. Välbesökta julgudstjänster har hal-

den 28 december 60 år. lits även i Ringvattnet och Havsnäs under kyrkoherdens med-

verkan.

Födelsedagar:
70 år fyllerden 22 dec. fröken I-Imilia Olsson i Alanäsets kyrkby. Dusan:

iehavfina a\' (ïlré Rödlllïas I Smmsck har Gunnar a\_|idil 'en

ålder av 34 ar.

Lantbr. Per Konrad Sjöberg. Ulriksfors. har avlidit. llan var

född l872 i Ãlghallen. och dotterson till Ãlghallens första be-

byggare Nils Nilson.

Ströms sjukvardslnrättnlngar
Besöltsförbrid tills vidare pa grund av influensa.

IÅKARI-N

Mu 
hade på torsdagen sitt sista sammanträde för aret. Några fra-
gor av större vikt förelag ej. Till ordf. för nästkommande är

Cafe Rödlui-an. På sig-lien smr: Olsson. Jiihaimvn. ,,mv,|¿,,s |,|,¿,f,s|;,| Yngve jiaiibci-g_ |-'uiimäimgc imiöi |¿||.

-V04* "fb 5f\"*'hf7"$0175" dela ishockeyföreningen ett anslag med 500 kr. dock uttalades

en önskan att betydligt större utrymme borde medgivas skol-

Strötnskornmtittalftilltnlktige ungdomen och de yngsta att fä utnyttja skndskobanan.

höll pä onsdagen sitt sista sammanträde för året. varvid beslut

bl.a. fattades om inköp av Storholmen. ombyggnad av skolan

i riiitsarid och nedtiggaiidei av skutan i vedjeon. Bestois om NYÅRSQAL pg gg.-ömsim-3
införandet av en ordinarie kvinnlig lirattjänsl i slöjd. Betlif- |¿|_ 2 | _30_02_m DANS och |(A3_.\R|.j1'_

fids ßßls till Rmmwll ölkßlë i SWMW =~s|°s=d=& sicraii osiiieiis ensambic med Amra aotivja.
sedan man undersökt saken och funnit. att dylika inrättningar
visat sig mindre önskvärda på andra häll. Slutligen omvaldes
till ordf. och v. ordf. för l95l Nils Grönlund i Vägdalen och Nuuàu
Elm V' J°h°“s°"° S"öms""d' fick i är uppleva en av sina allra vackraste och lugnaste jular

pd manga ar. llela landskapet var som ett julkort av .lenny

IFK Strömsund ösetilpetllärpen Nyström med rimfrost och sriö. strålande sol och fullmåne-

lannandagens ishockeymatch mellan Järpen och Strömsund sken och över alltsammans en fridfull helg. Polisen såväl i

visade Strömsund lejonklon och vann med de klara siffroma Ström som i Frostviken rapporterar ocksa. att sa lugnt som i är

l0-3. Periodsiffrorna 2-3. 3-0. 5-0. har man inte haft på de jular man minns.
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Ett drama i ödemarlrett

Hos kyrkolrenlen i Föllinge tjönade dr I799 twnne ungdo- inte riktigtpä nybyggamas frägor. och till slut kom frägan var
mat: bdda av lapsk lrörkomst. Flickan hette Kerstin romas- han gjort av Clement. De ck till svar att Clement fanns pä

son oclr ynglingen romas Jonsson. De bdda fattade rvcke ället.Thomas vilade ut nägra dagar i Svaningen. men
för varandra oclt saken mellan dem gick sd långt att de trdjl nybyggarna förstod att det inte stod rätt till och följde Tho-
[ade avtal om giermdl. Men Tltomas lrade ett minimum av mas spär. tills de hittade nägra blodiga kläder under en gran.
kristendotttskunskap oclr ltade aldrig_/ätt nattvarden. sd det Thomas försvann och gick till Lidsjöberg. där han stannade

mr omöjligt att i vanlig ordning bli vigdi Föllinge. hos nybyggaren Lars Olovsson tlalsjö-Lars). och stannade nä-

gon tid. Nu var han redan anmäld men fortsatte till Siljeäsen.
ThomasbegärdeledighetförattbesökasinaföräldrariÅs.
men han ätervände aldrig till Föllinge utan begav sig upp till Var har da Clement
Ström där hatt sarnmanträffade med sin fästmö som tjänat äret Det var i juni när Mickel Persson och Olov Andersson. de tvä
ut hos sin arbetsgivare i Föllinge. De träffades i Ringvattnet. män som skulle gripa honom. anlände till gärden. Thomas
och därifïän gick de till nybygget där Kerstins broderCletnent läg och sov i stallet. men sedan han blivit väckt och stigit upp
vistades. frägade Mickel. var han gjort av sin kamrat Clement.

Thomasblevsynbart förskräckuodnadeoch framstam-
Ut pä jakttar made: - Herre Jesus! Clernent är uppe pä fjället!
Cletnent vargi.menhadeintesammanbottmedsin hustru Debädamänrrenansanehonornytterligarerrtedägor.
pä tvä är och orsaken var. att Clenrent var opälitlig och supig och till sist kom en fullständig bekännelse. De fräpde ho-
och ville helst syssla medjakt och fiske och vistades ibland i nom hurhan kunde komma päden gruvliga tanken att mörda
Norge.NugiordemanuppattClementshustruochThomas sinkamratClement.ochhansvaradedä:
lästmöskullel'ärdasupptillnybyggetStorvattnetförattdär -Gtrdmävetadet.Självkanjagejbeskrivahurjagiden
inväntaThomasochCletnettt.närdeätervändefrändertjakt- stundenhadedetochhurdetkundeske.
tursomdebädaplanerat.Clernentvarförseddmedhundoeh
bössa samt knit och bly. Karlskrona stalag

Ttll enbötjan varsämjan god.ochde besökte Lidsjöberg Thomas fördes bunden till fängelset pä Frösön. Den 28 au-
och Svaningen. Menjakten gick däligt. och därfördrog man gusti l80l rannsakades han ä urtima ting i Hammerdal och
sig mot norr till Fägelberget och till Gussvattnet och besökte dömdes pä egen bekännelse till att halshuggas och steglas.

även Gäddede. Men ännu hade de inte besökt sina kvinnor i Hovrätten. dit mälet i vanlig ordrting törvisades. fann emel-
Storvartnet. Orsaken var val an jakten gick däligt. och de ville lertid an tingsrätten ej rannsakat så omständligt som det svara

inte komma tomhänta till Storvattnet. Thomas räknade utan brottsmälet krävde och äterförvisade det till ny behandling
för hans del sä ville han göra en resa till Norge för att där som företogs vid Hammerdals tingslags häradsrätt i Mo den

försökabligift. $decemberl80l.
Sä smäningorn kom de till Fägelberget. men en häftig Det är frän det här förda protokollet det ovan anförda är

snöstorrn som varade i flera dagar gjorde att de ck lugna sig hämtat. Utgängen blev an Thomas fick fängelsestraffpä Karls-
hos nybyggarna. När stormen bedarrat. rodde en av krona fästning och vistadesdärtill sin död.Vadsom inte finns
nybyggama dem över Fägelsjön. och de drog sig upp mot antecknar i nägra handlingar och minnesanteckningarär vad
Muntljället. Thomas ville nog helst dra sig ur jakten och be- det blev av deras kvinnor och när dessa fick kännedom om
söka sin fästmö i Storvattnet. men dä blev Clernent rasande denna fruktansvärda handling.
och talade om att kvinnoma ck vänta tills han bestämde. Blev Clement äterfunnen i denna vildmark och i detta
Clementvarrasandefördetvarhansomägdebädematsäck glesbefolkadeomrädesomdetvarpä l800-talet?
och skjutjäm. och Thomas förstod att Clernent ville gä till Detta hände inom Frostviken. men där finns inga an-
handgripligheter. som han minst av allt ville vara med om. dä teckningar om denna händelse. Och det fanns säkert inte sä

Clement var den starkare av dem. mänga nybyggare i dessa trakter pä den tiden. Men den
grymma händelsen mätte ha sken i naktema mellan Muru-

Ileslöt att döda katnratea fjället och Munsfjället. som ligger ungefär fyra mil frän byn
I sin sirtnesstämning av hat och fruktan beslöt Thomas att döda Svaningen vid Ströms Vattudal dit han gick efter dräpet.
sin karnrat. Han bekände att han stod snett bakom Clement.
ochmedyxanihandengavhanüementettslagihuvudet
somgjordeslutpähansliv.lallhastdrogThomasavden
döde hans skor och strumpor samt bältet med kniv och pen- "K _ 'l Ä - ' J
ningpung samt kolten. Han tog även bössan samt krut och -.lg (4 I ' - “Ä ' 2 .')
bly. Men hunden ville inte lämna sin husbonde. Å ' Kf)

Thomastäekteöverdendödemednägra grankvistar ' If " 5 _.. 'ja -'
den skyndade dafarrtn. t in dagar vandrade tm mot nybyg- j ):\[ f-W
get Svaningen som läg fyra mil södemt. där han pä tredje cd* ' i '

dagen träffade nybyggama som ville höra vad han gjort un- ' :_ U __*
derden tidhan varit borta och hur jakten gätt.Thomas svarade l _.-' ¿ ?§a_ _ -
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Hjalmar Strömer

Follrbildaren och skriftställaren från Älghallen

Ien liten koja iÄlghalleniddes Nils Nilsson vidmidsonrnranid lan dit kvinnlig elever hade tilltrlde. Folkhögskola lör flickor
I849. Han kom senare an kalla sig HjalmarSrrünter. Hansfar var nagot alldeles nytt. Tkgaborgs folkhögskola grundades av
heue Nils Nilsson Lä och ntodems namn var Ingeborg politikern Fredrik 'Theodor Borg som också har ltedern av att
Svensdorter. Nils och Ingeborg gre sig l845 och slog sig ned i vara dett ßtste som i riksdagen vlckte en motion om politisk
srorskogen. där de bröt mark. byggde hus och foslmde barn. tñstrltt och valbatltet för kvinnor.
lV_vb_vggerck namnet Älgltallen. Det kom anldas ynerligare
8 bam iÄIghaIlen. innan Ingeborg avled I866. Fadern levde Goda vlllter
ända till I907. Nils Nilssons let-nadsbana blevngwkerkonmen Borg och Hjalmar Strñmer blev mycket goda vinner. Strñmer
märklig. Han blev bam 37 dr och ligger begravd pd Sävsjö anställdes som folkhogskolelarare vid den kvinnlig folkhög-
k_\-rkogdnl. skolan under aren I878-79.

HjalrmrStrñmervarocksñmycltetgodvinmedHjalntar
Som sjuttonåring borjade Nils sin utbildrting på missionsskolan Branting. August Strindberg. S.A. Hedlund Anton Nystrñm
och lappseminariet i Laxsjö hos läraren Nordell. Eller ett ar m.Il. Han deltog aktivt i den tidens radikala kulturdebatt.
iLaxsjoruskolafrckNilsNilssortartstillnirtgsornlirareiStrñrn. Dengmla standsriksthgen avskaffades. ßrhoppningr
lettprotokollfransammarttrIdemedskolrådetiStrñmden9 hadevâcktsblandfolkornenannansarnltllIsor'drting.Men
rtovember l867 sägs: ”Beslöts eller nkgon öfverllggrting att samhället lörindrades inte. stora klasskillnader fanns kvar. En
till roteskollirare uti den s.k. kyrkbygdcn antag bondesonen våldsam opposition brñt fram mot det som upplevdes som
NilsNilssoniKimrisetlörinnevarandellsetermin.somskalI lognisñvil samhlllesomikyrka0ppositionenkterfannsi
utstrickastill l0veckorsundervisningstidmedlortav2Rd50 samfurtd.radikalalrertingar.ipressochlitteratur.
óreperveckasarnthtsrumochkostunderliseturerñ. Enlososkfalangvlrtte'amsommertade.attornman

År l870 återfinner vi Nils Nilsson i Hlmñsands högre tillämpade vetenskapen enligt den franske filosofen August
allmlrutalñrtn/erk.HanhadedlbyttnarnntillNilsHultcra|ttz. Comte.siskullealltsomkal|adesvidskepelse|IlrsvirutaDen
Hangiekigenomfemklasserdlrochllrnnadellroverketmed nyavetertskapertskulleilsantlnniskorrtafrinvidskepelse
godavitsord. ochlörtryckochntedlbrnultetshjllpskapaenblttrevirld.

Nar Nils hade hunnit am till att soka sig in vid Uppsala År l879startadeAnton Nyström i Stockholm Positivisti-
universitet. så har han åter bytt namn. Han heter nu N. Hjalmar ska ßrbundet. Nyström verkade lör allas rätt till bildning och
Strñrner. Anledningen tros vara. an den fattige studenten Nils utbildning. han blev grundaren av arbetarinstitutet i Stock-
Hultcrantz nu skulle bli elev hos teologiprofessorn ClaesAdolf holm som ordnade lörellsningr och kvillskurser.
Hultcrantzochdetvarintelirnpligtattenfattigstttderttkorn DestoranamnenikulturdebattenvarCharlesDarwin.
till Uppsala blrande pl sarnma narnn som den rylttbare pro- Thornß Buckle. Stuart Mill och inom litteraturen Emile Zola.
fessorn. Nu har vi alltså hittat namnet Hjalmar Strñmer buret Henrik Ibsen. Georg Brandes. lvrig deltagre i debatten var
av Nils Nilsson från Ålghallen som under Mgra år kallade sig en mycket ung student som hette Hjalmar Branting och en lite
Hultcrantz äldre som hette Knut Wicksell.

HjalmarStrñtrterskrevpoesiochstuderadeloso.teo- August Strindhergvarmed. Hanhadedlnysskornmit
logi. biologi och astronomi. Han blev en kunnig historiker. utmed Röda Rummet och Det nya Riket i vilken hart riktade
somlingdestoraaltörarskarorvidsinalrellsningr. envàltbarnkritikntotsamhllletsbestiettdeittstinniortenldetta

Hjalmar Strñrner ck irkebiskopens venia för tjlmtgó- sammanhang fanns också HjalmarStrñmer med. Han verkade
ring som predikobitride at kyrkoherden på Vñrmdñn.Under som föreläsare i ämnet astronomi. Har mottesAugust Strind-
drygtettàrhöllhan200predikningrochvarmycketuppbu- bergochÅl¶tallspojkertNilssornnublivitStrñtnernredhela
ren av lörsamlingsborna. det kulturdebatterande samhället. Strindbergs intresse för

Strñrnerhöllocksamanglrellsrringrornastronorni. astrortornil'tckmycketavsinnlringgertomHjaImarStrñrrters
ettlmnesomintresseradehortommycltet.Hanstuderadeteo- lñtellsrtingarochdebattinllgg.
logi och naturvetenskap samtidigt. Hjalmar Strñmers förbindelser-med Hjalmar Branting lr

ocksl intressanta.BrantirtgochStrñrnerhade varit tillsammans
Rlttvlsaltltvlaaoraa nlrBrantingstuderadeastronomiiUppsala.Defortsattese-
HjalmarStrtlrrtervarertltvinrtor'rtaslñrsvarare.Hanstrivade danattvaramycltetnlravlnnersomstandigtbrevvlxlade
elleranstirkakvirutartsrollisamhillet.Vtdenhogtidligsarn- medva|artdra.DetslgibrevattHjalntarStrllmervardertsom
manltontstutbringadeltanskilett|örkvinttanocltsade:”Hyll- plverkadeHjalntarBrantingiradikalr'ilttning.Detlrintressartt
ningentillqvinnanskallintebestaivackraordutanidettaatt attsehurmlnniskorntedsivittskildautgingspurtkterilivet
givaqvinnanvadhennetillkorrtrnetfntlrtskligfriochrittig- sornBrantingochStrñrnerskullckort|maatt betydasamyeket
heter”. Folkhögskolan iïågaborg varden forsta folkhogsko- ßrvarandta.
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Han trodde. attommänniskoma fick vetasanningemsåskulle brått. Han blev en frän samhâllskritiker. ofta obehagligt
de göra sin värld rättvisare och rrierbarrnhärtig. Hjalmar Strö- klarsynt. Hans alltlör stora optimism. när det gällde tron på

mersläpptealdrigdentron. Han restentnt i landetoch töre-
läste. Han debatterade och anklagade. Han riktade llammande
protester mot att människor tvingades bo i dåliga bostäder.

kunskapens makt att törhänra människoma. ledde honom också

in på stora besvikelser.

Hjalmar Strömer var trofmn och hederlig. llan hade lätt

han menade att om man lät människor utbilda sig och bilda sig. att umgås med folk av alla slag. llan var skämLsam med still-
så skulle de få en bättre värld. sam humor. l dag påminns vi orn Hjalmar Strömer på Hembygds-

Han kritiserade regering. riksdag. arbetsköpare. präster garden i Strömsund och av nantnet på gymnasieskolan i Ström-

och kyrka. Han sa att kyrkan och prlsterna svikit Kristus. Han

säger: ”De kalla sig rättroeride. men det är icke sant. ty en tro
utan gemingar är som en kropp utan lif. De kalla sig Kristi
etterlöljare. men det är icke sant. ty den som säger sig blifva i

horiomhanskallocksåvaridrasomharivandrade”.

Stora motgångar
Strömer rnörte en kraftig debatt i pressen. Det hölls opinions-
möten mot honom. Samtidigt rasade debatten mot Strindberg.
Våren l88l är en vändpunkt i Hjalmar Strömers liv. Han har

hållit löreläsningar i Göteborg och blivit varrnt hyllad. han har
löreläst i Stockholm och även där hyllats. Men Debatten rasar

mot honom. Det blir polisingripanden mot honom. Bok-
lörläggamia vågar inte ge ut hans böcker. Han lärsälja sina lå
tillgångar och leva på vattgröt.

Lungsjukdornen griper hortom. Haris vän från Tågaborg
riksdagsmannen Borg hjälper honom så att han kan komma till
varmare länder lör att liridra lungsjukdortien. Han reser till kur-
orten Wengen i Schweiz där han redigerar sina böcker och till-
frisknar. I början av l882 är han åter i Stockholm men reser

ganska snan söderut igen.

Skarpt lroalska böcker
Strömer skrev- böcker som Adelsvälde. Embetslytt och
(hdensmakeri m.m.

Han skrev sedan en bok som hette Prinsapanage och

prinsuppfostran. Den kom ut bara några månader löre hans

död. Anledningen till den skriften var att Kung Oscar begärt

ett årligt apanage på 40 000 kr till en av sina yngre söner. Ko-
nungen motiverade sin begäran med att prinsama inte hade

laglig rätt att bekläda något ämbete. Strömer påvisade hur kung-
ens törfarande var ett brott mot koitstitutionen. Kungen hade

inte rätt att själv göra sådana äskanden. Strömer påpekade också.

att de allra flesta svenskar inte heller hade rätt till något
högre ämbete. såvida de inte var adelsmän. Förresten fanm
det så mycket annat viktigt att syssla med lör duktigt folk.
menar Strömer. som inte tyckte att prinsama var så särskilt
nödställda. Skrillen är full av ironi och sarkasmer och är kan- -
ske återigen värd att dammas av och läsas såväl i Sverige som

i Norge.
Strörner höll på med sitt arbete ända in i det sista. Vid sin ""' '*'1:,

död eerlämnade han ett manuskript som heter ”Det biskops-
kristliga prestadömet“. Det är en mycket skarp kritik av dåti-
dens samhälle och kyrkosystem. Boken kan köpas hos Ströms
Hembygdslörening.

I-'rätt samhällskrltlker
Hjalmar Strömer nöjde sig inte med att bara vara folkbildare.
Han fortsattesomuppburenochbeundrad löreläsareoch skrift-
ställare. På den vägen skulle han kunnat vinna god bärgtting
och aktad ställning i samhället. Men han var inte sådan. När
han mötte obarmhärtighet och orättvisor. så kunde han inte vara

en lörsiktig taktiker. han kunde inte vänta och se. Han hade

sund. Hjalmar Strömerskolan. Det borde vara så att det lör
varje skolungdom i Ström vore obligatonskt att kunna mera

om denne store skrilïställare. som började som roteskollärare
vid arton års ålder och som hann bli en stark krall i sin tids

santltällsdebatt. Han som påverkade och påverkades av Bran-
ting. Nyström och August Striridberg men som dog alldeles lör
ung vid 37 ars ålder.
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Följande mi artiklar år hämtade ur Ströms Hemhvgdsßrenings medlemsrknft

"ßlandatfran Vattudalen/Strönishladet " nr 3. I992 och nr 7 I994. Skriften utkom aren I99/ -I996.

' Gamla hus berättar

Vid Storgatan här i Strömsund. mitt emot kommunhuset. låg kaféet i gång ända till |97$. då de stängde serveringen för
fram till senhösten l99l tre gamla byggriader. som strömsbor allmänheten och lät kalïet endast tjänstgöra som förfrisknings-

både häroch i förskingringen i det längsta hade hoppats fä se lokal ßr kommunkontorets anställda. År l95l köpte Abra-

kvar som en restaurerad återstod av det vackra sekelskifles- hamssons sin halva av- huset och bodde där på övre planet

samhälle som Strömsund en gång var. ända in i det sista.

Då Storgatan var den stora aflärsgatan med många bu- Den övre halvan av de senare sammanbyggda husen

tikerav skilda slag. kaféer. frisersalonger. bankkontor och ett inköptes före sekelskiflet av Johan Robert Scherman från

och annat hotell. Men tyvärr. En mörk höstnatt kom grävsko- Stockholm. Han kom hit upp “med bara en takkniv och rakbor-

poma. och närmorgonen grydde var stora högarmeddiverse ste på fickan" och öppnade rakstuga i ett litet hus bredvid

bråte det enda som fanns kvar av byggnaderna. Martens. Han gifte sig ltttttt med Ingeborg .lönsdotter från

Med hjälp av foton nedan skall vi nu påminna oss något Vågdalen och tycks i samband därmed ha köpt sin fastighet

om de verksamheter. som bedrivits i de försvunna husen. som fönitom nyss nämnda byggnad också omfattade den lilla
Byggnaden närniast Berglunds sportaffär. idag Luggen. vitrappade stugan strax intill. riven i början av l980. samt inne

uppfördes av Daniel Nordfors l889. och i den etablerade han på gården ett litet hus. där han inrättade tryckeriet. samt ett

den uppskattade bokhandel. som l906 annonserade i orts- stall.

pressen ”D. Nordfors. Bok-, Pappers. Galanteri- och C igarr- Seherrnan var en driftig man. Nu flyttades rakstugan

handel." Redan l920 innehas affären av fröknama Anna och fnsersalongen hit till huvudbyggnaden. och l898 startade han

Karin Ring. som med hjälp av brodem Ulrik i många år drev tryckeriet. Schertnans Tryckeri AB med honom själv- som di-

affären. Många är de skolelever som där. före de fria skol- rektör. l mitten av l920-talet arrenderade Eric Wallin och E. G.

materialens tid. inhandlade sina blyertspennor. skriv- och Appelkvist företaget. som nu fick namnet Strömsunds-Trycka

räknehällen och alla sina läroböcker. Bokhandeln var relativt riet.

välsorterad och hade status som A-bokhandel. Sixten Fjällgren. hitflyttad från Backe. arrenderadedeti
Vid slutet av l950-talet kom bokhandeln i nya händer. sin tur sedan l928 och döpte det till Jämtlands-Tryckeriet.

Eflerett kort innehav av Ulla Damander-Dufberg överlätsden Eller arrendetidens utgång återtog Scherman ledningen av

på Hoofs Pappershandel och flyttades eer någraårtillannan tryckeriet och drev det under det gamla firrnanamnet .l.R.

lokal. och snart var bokhandelns saga all. Fastigheten köptes Sclierriians Tryckeri till omkring I9-10.

I964 av Sture Saltins Elektriska. som där inrättade butik och Sixten Fjällgren å sin sida fortsatte sin tryckeri-
kontor. Företaget övertogs l983 av Asea. l98b flyttade man verksamhet. Jämtlands-Tryckeriet. i andra lokaler och bror-

till nya lokaler. och kommunen övertog fßtighetemsomsyn- sonen Sune med fni lngalisa blev för rätt många år sedan

barligen inte mådde väl av övergivenheten. ägare till tryckeriet. som sedan l9$0 befinner sig i lokaler vid

Nästa hus. den långa byggnaden. var ursprungligen två Vallgatan. I dag innehas det av Karlssons Tryckeri i Sollefleå.

små envåningslius. som båda före l920 utökades med en övre Men tillbaka till J. R. Scherman. Han utvidgade ytterli-
våning vardera. Smutten mellan de separata byggriadema gare sin aflärsverksamhet genom att öppria en cigarrhandel.

fanns kvar men täcktes av den getnensamma brädfodringen. I som en tid fanns i Lundholms aflärshus. Den övertogs för 40

den nedre hushalv-an hade Stina Nilsson från åren före l920 år sedan av Göran Hanson. och Strömsunds Cigarrallär lever

och i många år sitt “Lilla Konditoriet”. Det övertogs i slutet av ju fort farande kvar i högönskelig vñlmåga under samma namn

l930-talet av Anna Wiklund och Gun Holmberg. Den senare men med nya ägare.

tog tillsammans med maken Lasse över verksamheten. som de Omkring |92S öppnade Scherrnan i lokalertia bredvid

I946 överlämnade till Vera och Helge Abrahamsson. De höll frisersalongen en sjukvårdsaflär. som han l936 avyttrade till

___Ll-

Bilden till vänster visar Storgatan i Strómsund}örel920.
De i artikeln nämnda bjggnadema ses närmast till vänster med de tva laga mellanliggande husen [öre ombjggnaden.

Den högra bilden visar ltjggnadernas utseende stra.r ßre rivningen l99l.
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Anna Sundelin från Tåsjö. Hon i sin ruröverlät rörelsen. Annas rörelse in i utrymmena eller sjukvårdsaflären. I-lan hade redan
sjukvårdsaär. på Ester Sunding i mitten av I9-10. År I946 var l9S2 köpt fastigheten av fru Scherman och då med urmakeriet.
det dags igen lör ägarbyte. och Risens i Vilhelmina trädde till. som han övertagit efter Nikolaus Nilsson. slagit sig ner i den
Affären flyttades l957 ner till HSB-byggnaden längre ner på lilla gulvitrappade tvåvåningsbyggnaden intill frisersalongen.
Storgatan och fick nu namnet Risens Färghandel. Senare blev troligen Strömsunds äldsta hus. Enligt Sixten Cehlinder var
namnet Sjödirts Färg och Parfym. och idag drivs affären av det en kyrkstuga från gamla kyrkans tid. och man frågar sig
Bomiljö. varför en sådan klenod inte blev bevarad åt eftervärlden.

Schermans l936 påbörjade avveckling av sin verksam- I den lilla kyrkstugan bodde familjen Scherrnan en tid på
het. fortsatte med frisersalongens överlåtelse på Carl Hofvcr- l930-talet. och de hade då köket och ”salongen” på nedre
berg. anställd hos Schennan sedan l9l3. först som tryckare botten och sovrummen på den övre. Snickaren Daniel .löns-
ochsedansomfrisör.Salongenharsedaninnehasavsonen sonmedfruboddesenareihusetochhadebostadeniövervå-
Carl-Gösta I-lofverberg. .lohn-Assar Persson och till sist av ningen och en liten verkstad i den nedre. där han bl.a. utförde
Sten I-lellzen och har sedan länge upphört. I de ledigblivna tavelinramningar. l mitten av l970 korn byggnaden åter till an-
lokalema efter hårklippama inflyttade Sven-Ivar Henrikson vändning. nu som antikaffär med Månen Karlsson som inne-
rned sin fastighetsbyrå. och han blev kvar till rivningen av havare. Men som redan sagts. för snart 20årsedan blev denna
husen. gamla kulturskatt också ett ol'l'er lör grävskopoma. mot vilka

Umtakaren Sixten Cehlinder flyttade l957 sin urmakeri- kulturen ollast kämpar förgäves.

H I . E .I

Så hade han det - nyliirarinnan r'Strömför nåra I00 år sedan
Märta Eijde. IRM - I96I. år en Iranrnanrnjör nrdnga srrónr- ck göra det mesta. kan man lätt förstå. På hösten. då det var
sundsbor: Hon var i manga ar lärare i Srrünr. och ungefär nästan mörkt. då skolan varslut lör dagen. hade jag inte hjärta
500 barn /lek sin jörsra undervisning av henne. Kring I960 att låta srnåttingama stanna lör att städa i fotogenlampljus
började Iron teckna ned .tina minnen från sin lårargårning. och sedan gå lång väg hem i kolmörker. Då brukade jag låta

dem gå hem genast. och själv städade jag i deras ställe.
Hösten l904 anställdes jag som lärarinna vid Espnäs»Ala- Skumingen utfördes rurvis av folket i byn. Det varbynsskola
vattnets llyttande småskola. Jag hade då ej fyllt 20 år. Lästi- och böndema skulle hålla skuming och ved. De turades om
den 36.5 veckor lördeladesså. att Alavattnet fick I I-l2 veckor att skjutsa dit sina vedlass. och det gjorde de ordentligt. Jag
eller nyåret och Espnås hela den övriga tiden. behövde aldrig vara utan ved - fast nog hände det. att den

Intagning av nybörjare skedde varje år. och sedan fort- inte var så torr ibland. Men då var det att torka den först och
satte bamen i skolan årellerårtill det året. då de skulle konlir- elda den sedan. Det hörde till lärarinnans uppgift att elda i
meras. Då måste de gå i Strömsunds folkskola under höstter- skolsalen. Vid femtiden på morgonen fick man gå upp och fyra
minen lör att fä avgångsberyg från folkskola. Det var ju bara på i kaminen löratt fä någorlunda vannt. tills barnen kom. De
småskola hemma i byn. En del bam gick endast två veckor hos nio årjag tjärugjorde i Espnäs. skötte jag hela tiden eldningen
folkskolläraren för att fä betyget. och hade ansvaret löratt städningen skulle bli ordentligt giord

- utan någon ersättning. Men man var inte bottskärnd i fråga
Blakaratan ryßtöd om ersättning på den tiden.
l Espnäs fanns ett gammalt skolhus. som låg vackert till vid
skogsbrynet i en backsluttning. Skolsalen var stor och ljus Ulaea
medtvålönstervarderapåtreavväggamalnnanlönstersak- Lär'arinnebananvarknappasteflersöktförlönensskull.Förs-
nades. Runt om i skolsalen vardet väggfasta bänkar. och mitt ta terminen hade jag lön eller 350 kronor lör år räknat. Min
på golvet stod långa skolbänkar utan ryggstöd med plats lör första avlöning utgjordes av 20 kr kontant och I liter fotogen.
fem eller sex bam på var bänk. Vid ena kortväggen stod På nyåret l905 blev lönen höjd till400krperär. ochdå hade
katedem.enmycketupphöjdplatslörlärarinnan.somnärhon manglädjenettlälyaenhelhundralappvarjekvartal-en
sattdärhadehuvudetinärhetertavtaket.l(atedemvarbta storsummafördemsomintevuvansåmycket.
medsinalådorochfack.omdenbarahadeståttinivåmed
skolbarnen.ellerorndenåtminstonehaf\högstetttrappsteg. llaratvåelever
Kapprumfannsinte.utanvisatteuppspikarlörklädema.en Denläsepternberskulleltösttenninenbörjaochdåvujag
spik för varje bam med flickorna på den ena sidan om dörren lyckligt och väl installerad i min lilla bostad i skolhuset. .lag
oehpojkamapådenandra.Underdenvlggfastabänkenpla- ringdein.klockanvartio.ochinkomtvåsmåparvlar.Detvar
eeradesmatsäckskorgarna.Sågottsomallabarnenmåstesitta enlitenknubbig.mörkhårigpojke.somknappastvarit inom
i skolsalen och äta matsäck. ty de hade lång väg att gå till skolans väggar förut. och så en ännu mindre. mycket späd.
skolan. medklokaögon -ochpuckelpåryggen.

Nu fick jag lösning på en sak. som förbryllar mig. l skol-
Städadesjlva salen stod nämligennågotsomsåg utsomenhögsmåbams-
Skolstäderska fanns inte. Städningen skulle barnen sköta om stol med bräde lör leksaker. Den lille gossen skulle sitta i den.
- under lärarinnans tillsyn. Att det blev den sistnämnda. som och en kudde. som låg där. skulle han ha bakom ryggen. l-Ian
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kunde ju tnte sätta s1g 1 stolen själs. utan sarje gang han kom Inte tn_s-cket stöd

tn. skulle jag lyfta upp honom och lästa hordel. som hörde ttll. "Jag tror tnte det gär att andra dem" hade "skolchefcn" sagt.

och när han skulle ga ut. maste jag lösgöra hordet och lyfta när det sar fragan om att hörja 1 rätt ttd. llos honom hade jag
ner honom. Det sar en mycket hegasad pojke. som gatt 1 sko- 1nte mycket stöd att santa nu heller. da det sar fraga om att

lan ett ar löntt. .\lcn skulle det tnte komma llera eleseri' Jag skolka en hel termm "lloppa.s att det bltr bättre med uden".
väntade. men tnga kom. Da jag frågade de ts a. om de kände tänkte jag och lörsökte ftnna mtg 1 det ounds 1k|1ga Som skolu-

nagra. som skulle ga 1 skolan. llck jag höra. att de hade syskon. den nu s ar tndelad. kom ts a as de tre termtnema pa l-Lspnäs.

men dessa skulle tnte hörja skolan förrän efter Nltkaelt om Det dumma med detta sar att da sar det tsa ttlllällen lör
tsa seckor alltsa. Jag antecknade de ts à. pratade med dem en nytntagntng 1 skolan under âret. Somltga löräldrar sa. att det är

stund och lät dem ga hem den dagen. Nästa dag skulle de häst att hörja skolan pa hosten. .-\ndra sa att det är hättre om

komma ttllhaka kl mo. Lästtden per dag räckte fran n1ot1ll tre sàren. och prosten sa. att de lär hörja när de s1ll. Jag ftek

med en ttmmes mtddagsrast mellan tols och ett. Lördagama ns-hörjare tre gånger om arct pa det sättet. Det tänkte tngen pa.

sar frta.
I-“öret asordc

Varßr komdelttte l)en 7 januart kom turen ttll .-\las attnet att lö stn ltlla del as

Da hamen gatt. maste jag ut 1 byn lör att besöka löräldrar och skolaret- no eller 1 basta fall tretton seckor Det sar löret. .som

höra hur det s ar fatt. då tnte hamen kom ttll skolan. Jag ftck då as gjorde. när man skulle as hrs-ta lästtden och llstta ttllhaka ttll
s'eta.attdehrt1kade hehallahamen hemmat1ll.\l1kael1mandag. l-Lspnas. .-\lasattnet sar en mycket tsolerad h_s; Det saknades

Da skulle de komma. Nu skulle de "geta" hoskapen. plocka h:'1delandss¿1g.telel'on och ordnad postgang Sa länge s tnter-

här. hacka potatts. se om smásszskon och jag set tnte allt. sad löret räckte. hade man s ag öser ms-mr och smäsjöar. och da

de skulle göra. Jag stsste tnte. hur jag skulle hänt mtg at. jag kunde man aka slade \lcn pa soutmarcn ftck man ga. och det

som tnte löreställt mtg annat än att alla skulle börja lörsta man skulleha meds1g.t'1ck man häraparsggen Turatt jag tnte

dagen. och amhtttös och ts ng som jag sar att lä omsätta nttna hchös de tjänstgöra där annat än pa s 1ntem_

färska semtnanekunskaper 1 prakttken. .lag ftek los att nnga ull
prosten Wagentus och fraga honom. hur jag skulle göra tT11r Yantarna på

att det fanns telefon 1 l-lspnäsl. Prosten hles tnte törs anad. .-\lasattnet hade tnget skolhus. utan höndema turades om att

“Jag känner till det där". sa han. "och jag tror tnte att det gar halla rum lör skolan och lärannnan Som skolsal ansändes

att ändra dem". Jag hles uppmanad att läsa med de ts a 1 ts a sommarstugan. l)en s ar ju ledtg om s 1ntem: pa hösten när det

ttmmar om dagen. medan s1 ssäntade pà de andra. Sltkaelt- hörjade hlt kallt. llyttade famtljen 1n 1 den sanna s tntcrhonade

måndag kom lbham 1 ålder sjuttll tols är Da hlesdet fullt upp storstugan. Ingen tänkte pa att det dyrharaste de hade - har-

att göra. Ännu flera harn skulleha komm1t.mende utehles helt nen - skulle fara tlla 1 den dragtga och kalla sommarstugan.

enkelt. l)et sar löräldramas fel. De tyckte tnte. att det spelade .\langa ganger. när det sar kallt. satt st 1 skolan med _s-tterklä-

någon roll. om deras bam s-ar hemma fran skolan någon tcmun dema pà. hade lapptussar pá löttema och s antar pa händema.

da och da. \'1d els a. tols och tretton ars alder kunde man göra l.ärannnan bodde 1 nagot luet mm pa garden. nödtorlltgt möh-

mycket nstta hemma. lerat. lån gang under temunen hjöds pa ksfrkskjuts t1ll Ström-
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sund as den honde. som s ar 1 tur att hålla skolrummet.

'°° Här slnmr l1'1 rirr mtleclnntgurrtu '"
Eller 1/1- mo aren ml I-Is/mus-.llutullnels llrllumle sntrlskn/1:

I/ultslg/urtle llurlu Iflrtlr' 1 nl SI:-mrtsnztrls sntrislmlu Inht I0l_l
Itll /1ens1m|er1n_1¿1'I1 dr /'H5

.llårlu lf:/ale. Iñtlrl Rom Espnás gamla .skola IWI *_ Pa trappan .sldr .llárm och

hennes ltllastzsler llarm Roos. som u/tu horlrle hos henne



Verksantlreßberärtelse 2001

Säärdetäterigendagsattbetättaornettverksamhetsärinom CafeTornten.därBritt-MarieStrömbctgbasade.serve-
Ströms Hembygdsförening. rade kasugna gäster frän och med l juni till och med 30

augusti.
Strörrtsltoltea Från och med 26juni och framät gav Gummiteatem frän

Årsboken2002behandlarärett I947-l948. Denharundetrubri- Umcä sex löreställningar av Dunderklumpcn. Cza 75 åhörare
ken. "Fagertärlandet". Fagerärocksäboketnochdettärmycket korn till varje föreställning och visade med uppskattning att
innehällsrik pä säväl text- som bildrnaterial. programrnet roade stora som små.

l-lembygdsdagen den 7 juli infann sig mot 500 besö-
Byggaaderaa kandeatttadelavalItsomanordnatsdennadag.Sorntidigare

Utvändig mälningavDansbanan.Tekniska Magßinet. Lorteri- nämnts invigdes det lärdigställda nya museet pä Tekniska
kiosken och Seenbyggnaden lutr utförts under äter. Magasinets överväning. Pä Cate Tomten presenterade Bo

0skarssonOrlbokaochberättadeomdessbakgrund.
Pä l-lembygdsdagen invigdes utställningslokalema pä Tek- Strömslaget dansade. det bakades tunnbröd. scnerades kesfil
niska Museets övre väning. Den f.d. ”skräpvirtdett” är ithg ett och visades slöjd. allt under sommar-himlens glada sol.
undetavskönhet.Denharsmakfulltindelatsimängarum.där '1-lolly\voodFlata”medurtderrubrikerm"Flataigär'.idag
mankanhittaDolttor\Viksttörnsläkarmortagrring.Thorvalds- ochimorgon'°visade-undertretarmajulidagar - lmavoch
ens modealr. Larsïheodors koja. en gammal skollokal. dito med Strömsundsprolerna Wolgers. Gamlin. Sjöman. Sand-
skomakeri. snickarbod. och mycket. mycket annat. mark. Bruservitz m.ll. Tyvärr varbadsträndema mera lockande

Trll °'vildmarkshöman'° pä magasinets nedre väning dessa dagar. men bra mänga korn ända.
har föreningen inköpt en uppstoppad björn. som nära ingängen En stor familjedag som uppskattades livligt av 400
lär bli ett ”Välkommen in” i detta intressanta museum. inlösta. var "l~lempanija" bam- och ungdornsdag. Cirkus Kul
Under äret har löreningen iköpt tomt till tidigare inköpta & Bus gästade. skolklass än Vamrdalsskolan arrangerade
magasinet pä Järnvägsgatan. °'Smästjämoma". och dagen gav mänga möjligheter till lekar

och upptag lör de yngsta.
Samllagaraa Livligt uppskattad av manga besökande var även ”Häs-

Gävor av löremäl. skriller och massor av foton fortsätter att tens Dag" där Ridklubben deltog och Cate Tomten stod för
strömma in. och vi tackar hjärtligt lör alla gävor! Arbetet att Westem meny.
katalogiseta och datalägga fortsätter planenligt. Lördagen den I4 juli arrangerades och bjöds till ”Me-

deltida Bröllop” inom Hernbygdsgärdens domäner. något som
Årsmötet är mycket önskvärt att det ordnas lör.

Ett tjugotal medlemmar hade hörsamntat den stadgeenliga Ett mycket omtyckt inslag i Vattudalsseckan blev vis-
utlysningett till Sl~lF:s ärsmöte Zllll som hölls dett 22 mars pä ningen av MIS Svaningett. dä eldsjälarna Birger och Stig be-
Folkets l-lus. Eller väl genomförda ärsmöteslörhandlingar rättade om den gamla bären och lörevisade skutan i dess nya
bjöds vacker underhällning av musikskoleelever under led- glans vid Strömskajen.
ningavLouiseKr'itshewsky.0cltrraturligtvisbjö<bka'cmed Ensöndagskvällärsällanbästatidattlockapublikïrors
gortrillrugg. detsäkom75personerden l5juliattradelavEvert Ljusbergs

Föreningens lörtjänstdiplom tilldelades Bendikt Jo- och I-loven Drovens trevliga program.
hansson. Hedvig Eriksson. Sam Engman. Kurt Blomgren. Ebba
Bjurström.Bntno.lonssonochAnna-l.isaLindgren. Ovrlgaarraageraang

Detkristnabudskapetiordochtonharävensommaten200l
Ilembygdagättleasaktlvlteter genornlörtsl'emtisdagskvällarärad.vidbrasaniStorstugans

Vetksamhetsäret startade traditionellt med Snöskulpturveckan omtyckta Stugmören.
imänadsskilletlfebrtrari-Marsdägärdsttrrretsvitasrtölockar Loppmarknadendenlljuliblevvälbesöktochgaven
framkonstnärsanlaghosbamiolikaäldrar vackerslanttilllöreningensverksamhet.

Midsommarallortenslekarochdansnrntgärdens lövade Den äterkommande "Ber~ättarveckan" hade sin kväll.
stäng. lockade 500 personer i det vackra och varma vädret. Dunderrnarknaden var. som vanligt. lörlagd till Hembygds-
Strömslagetsomleddedetlrelahadeäterlyckarsmedetttrev- gärden.Verksamhetavolikaslaglörbamochungdomarhar
ligt program. även i är lörlagts hit. Likasä har privata fester varit inhyrda.

lmidsommardagenslikafinnaväderyttadekyrkan ochdansenhargättpälogcn.
ut högmässogudstjänsten till det fria pä Hembygdsgärden. I-löstmänadema bjuder stilla arbetsro i kansli och
där psalmsängen tonade mellan stugorna och ut över vaktmästarverkstad. Den första advent är äter Hembygds-
Vattudalens glittrande vatten gärden välbesökt av en julstämningssugen allmänhet. dä

Den 28 juni öpprtade Slöjdmässan och höll thgligen öp- Strömslaget ordnar ”gammaldags” i gärdens stugor.
pet mellan klockan l I och I7 fram till den 5 augusti. Samtidigt Tusen Tack lör det gångna äret. till alla som planerat och full-
var stugor och museer öppna för allmänheten. där löljt!
löreningsrnedlemmar guidade och berättade. Styrelsen
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sm' Sunaum Km Tu-|¿“°n Astnd Sundqutst Bredkllenz Margit Johansson
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um otormr Rotrwatacmmm; su “"*°'°4"'“ß R_°“*"= '“'J"-'S _Z"_“'“°"
'nu RISSCIÅSI SJMIII

Lars Hin Egon Forsberg. sk Strand: Gertrud Sundin
Bruno Jonsson Södra Olin: Inger SvanbergLED TIINIIISSÅSZ HCIVIQ

RolfWaldemarsson RolfWaldernarssonz sk ERSÅTTÅRE xågdalenzl Ulla Johnson
Gmmd Sumlin Gamo, Gümäcn Kurt Enksson lghallen. Inger Welumstern

Sven Ivar Lindfors Hans-Erik Dahlgren Åspnbi M°"_i°' 59""
Jonsson ohlll BO D8l'IlC|$$0l'l

Ana” ^n¿,¿ 15,8” OM-“on GunnarGrahnströrn Gösta Karlsson

ERSÃTTARE
LeifZackrisson
Ingrid Jonsson
Anne Dahlgren

SKRII-'l'KOMMITl'É
Sten Sundquist: sk
Hedvig Eriksson
Kurt Eriksson

Nils Gösta Nilsson Arne Rosenberg
Claes Lindblom

Som Engman Svante Persson
har tillhört sIrnkonunir|e'n och slutar I Jr: o.n| årsmötet ny ordförande

och med all hanyttat till Västerås. för hemlgrgdsförvningen.

l02

StyrelsentaekarSam Iörhansarbetemedårsbokenochönskarhonomgodlycka
i fortsättningen. Samtidigt önskar vi den nye ordföranden vllkornmen i arbetet.

Fotozl-lolger Persson



Balartsrapport
mot-12-st

Tmlilll' Skulder och eget kapital
Kassa. bank. poatgiro 207.|57.93 Leverantörsskulder 82.952.00

Gamlirß fond l5.l38.72 Personalens skatter l2895.(D

lnkotnatfordringar 75.(lD.(l) Upplupna arbetsgivaravgier _2,5]5.§D

Uppluprta lönebidrag 8.000.00 Summa skulder l05.32 I .00

Boklager 20.(ll).(l) Eget kapital Z5_2,}_|1,§_2

Samlingar Lmm Summa skulder o. eget kapital 864.635.47

summa ømmmittgstiltzñnzar Jnm Redovisat resultat _:21q_1_a
Inventarier 64.8N.(I) Stltlm 864.905.65

Fastigheterna 2:24. 2:32 l60.5(l).(l)
Nya bakstugan 68.l79.ll)
Bustuga $2.0l4.ll)
SJ Magasin 38.).(X)
Sv-aningen 8.(Xl).00
St-aningens bevarande I999 I7.708.lXl

Svaningerts bevarande 2000 73.245!!!
Svaningens bevarande 200l -47.837.lI)
BM 2 l 8 Baklastare 40.(Xl).lXl

Kiosker 74.3 l4.(l)
Avskrivningar ;,H,3_]5_m

Summl Illasflißillllßlf ilinm
Sttrnrnatillgangar 864.¶)5.6$

Resulratrapporr
mot-rz-st

llll KM
$ll'ñm$b0|ßGII 96-640-W Strörnsboken. tryckning 79.llll).(l)
Övr. ßrslljning 34.329.S0 Lottcricr. varor 6.3-43.00

Lomrier 36.700-00 Div. artister l.500.00
Slöjdllllßt 4813611) Temat.-eckor 79_022_(l)

Medlemsavgier 30511100 Uppstoppad björn l6.lIll.(D
Temaveckor 98.435.(X) Elgvgigf 533931»
”Lilla staden i norr” 3.759.00 Forbtukn. materiel. - inventarier 24.487.lD

Biößvws S-000-00 t<°m«.te|«.-.reklam ss.-men
Hyfßßißlikwr 93365-00 Føfsataingspfemier 1.o23.oo

Minnesfond l l.675.ll) Förenirtgsavgiller 4.860.lI)
Gåvor 7.664.00 Rep. och underhåll 4738950
Kotnrnttrtalabidrag 20.llll.lll Arrende SJ-lokal 4.0l7.(X)
Försikringserslttrtingar I l.263.00 Övriga lokalkostnader 8. l97.ll)
Ranteintikter 30l .S5 Traktorkostnader l.3l7.ll)
Bifhstillvbßßlß mmm rrtmmanaetjamtef co. zszsmz
Stmm 8S&I l5.46 Ovriga kostnader 2.9o3.oo

Rantekostnader _2§.§§
Summa rñrelsekostnader 4 l 5.553.721

Löner och personalkostnader §Q_Z,$,2Q
Summa kostnader 823.53 l _28

Avskrivningar 34.3l4.(l)
Årets resultat _22_Q._L8

Stltlrlt 858. I I 5.46
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sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar för främjande av kultur
och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en hem-
bygdsgård. men l932 flyttades Ströms sockenskrivarstuga till (iärde och utgjorde i 25 år

en naturlig samlingsplats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanförts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks flitigt av så väl turister
som ortsbor.

En levande ßrening är beroende av en stark medlemskår. som på olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid: kan-
ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-

hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom ntedlentskap din ltenth_t'gd.s_°/öre:tirtg.'

STRÖMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän

eller anförvant gått bon. Fondens avkastning går till vård av hembygdslöreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
l-lembygdsförenings llembygdsfond!

Ströms Hembygdsförening
Hembygdsgården l003
833 35 STRO.\ISL'.\'D
Telefon 0670-6! l2 32. Postgiro 2 43 30-3

ll; llmlmv Uffvet .-\li. Stockholm 2002



Bilder från Vattudalsveckan 2002
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Motoriserat på Hembygdsgården l-'md .-\ndcf~ _-\m1m




