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Ström i gladförväntan

Minns du åren l953-l954? Eller har du hört berättas om vad som hände då?

Det var då man fängade gammelgäddan. som numera kan beskådas i Tekniska magasinet

på Hembygdsgården. Det var då den tama Hillsandälgen reste till Skansen. Huggorrnar dök

upp både i Ojarn och Svartslutet och vid det nya fina posthuset i Strömsund! Och en listig
räv stal jakthundens skattekvitto. Det du!

Ibland kan otäcka händelser sluta väl. Som till exempel när de där ungdomama i bil ham-

nade på botten av Flåsjön. Eller när de arga hundama anföll en liten pojke. Läs i boken. så

fär du veta. hur det gick till.

Men framför allt handlar åren l953-l954 om ett samhälle i förändring. Det var så mycket

som blev annorlunda då. Strömsund växte. Byggnatkverksamheten var fortsatt livlig: fler-
familjshusen. egnahemmen. pensionärshemmet. den nya moderna tvättinrättningen och bad-

anläggningen vid Risselåsvägen. Slakteriet och oentralskolan var under byggnad. Handels-

banken och posten fick vackra. ändamålsenliga lokaler. och en barservering öppnades i

posthusets källarvåning. Och Strömsund skulle fä en förnämlig småbåthamn i färjsundet.

om allt gick efter ritningama.

Därmed har vi på denna snabba minnesrundtur bland samhällets nybyggen kommit ner till
Strömssundet. Där råder just de här två åren en febril verksamhet. Brobygget är påbörjat

till glädje för alla. som behöver bättre kommunikationer. En liten barackstad för de tyska

brobyggama har kommit upp. och fundamenten till bropelarna växer fram dag för dag. Här

råder spänt intresse och glad förväntan bland strömsboma.

Men i Ulriksfors råder oro. Man har beslutat lägga ner drien i textilfabriken på grund av

den allmänna försämringen på textilmarknaden. Nedläggningen berör cirka l00 arbetare.

Och i .lerilvattnet råder vemodig tomhet. 203 år har gått. sedan den förste nybyggaren slog
sig ner där. l november l9$4 går det sista av en rad yttlass därifrån. Den siste bonden i

.lerilvattnet låser dörren och lämnar byn.

Men låt oss inte stanna i vemodsstämning. Vi som sitter med facit i hand femtio år senare.

vi seroch förstår: Folk flyttade från byarna till jobb med månadslön och till modema lägen-

heter i tätorten. Man ck en annan livsstil. Man var en del av den nya tiden.

Hedvig Eriksson 



Folkmingdsuppglfter l9$3

vid ams höfjaii mi-i. aim 3.-rss man och vid ärvt-' hönan I-6-W där-Ii °0°"1än wh
3.229 kvinnor. Födda 45 män. 46 kvinnor. lnflyade 407, där-av 749 kvinnor. Födda l-l män. I-l kvinnor. Inflyttade IO7. därav 57

|72 inåimcli 235 kv miim, 054352, där-av .romåiioçh 22 kvm. män och 50 kvinnor. Döda I-I. däniv 9 män och 5 kvinnor.

nor. L°tfly1tade 379. därav l73 mänoch 206 kvinnor. Folkmängd litflyttade X4. därav -ll män och 43 kvinnor. Folkmängd v id

vid årets slut 6.77l. därav 3.489 män och 3.282 kvinnor. Ök- årets slut l.695. därav 9_'4(l_män och 765 kvinnor. Ökning 37.

mig 57_ tngyigmi 5|;icm|;,1p.r(v_ Åldsia invvánm äntwfm Anm lngángna äktenskap ll. .-\ldsta inv :inare lantbrukare Israel

Johanna Girsisfsson. rädd tsakswn. Gmlsgard. född 29 3 tir53. Johansson. Östra llavsnäs. *ll år gammal

-_
B_i-n Öslru Ilat-.mås nml .skolan I /nrgnimlvn

Första hoekeyuiatchen l serlehoekeyn 054,1."
Seemmhi mßllan Tvs °°h Strömsund vä söndagen slit- Pam maaniiisic-ii i-:nu mn ray-iima.x=1vviimi.ri.if.iv-iiaii i-.-ii
lade oav-gjord 3-3. l75 betalande tittade pa den kylslagna till- 314" av min 34 gi-_

ställningen.

Vlgde
I Ströms prästgård vigdes pà trettondagsallonen hemrnansä-

iwtisn en v-aii»sauisfsmai=.Tiiisi,1=is« values- .visum ram, (f”¿.:'¿m“: m“:1)_r;:h:",¿c:¿n "'" ' "'
son. ordförande. Ada Andersson. sekreterare. och Per .-\sel
Wallberg. kassör.

Födelsedagar
80 är fyller pä söndag fru Anna Lisa Andersson. född Wik-
ström. Storbacken. Svaningen. llon är född i llàkafot. där hon
växte upp och var bosatt de första åren av sitt äktenskap. l9l l
fly1tade hon med sin make och bam till Sv-aningen. där hon
sedan vant bosatt.
75 år fyller pa fredag fru lirika Svensson. född Johansdotter.
maka till lantbrukare link Svensson. Kalkberget. llavsnäs.
50 är fyller pa söndag smäskollärarinnan Sigrid Strömberg.
född Rosenberg. maka till hemmansägare l-lrik Strömberg.
Renan. llon är född i Olin och har under de senaste l9 aren

tjänstgjort som smaskollärannna i Kärrnäset.
50 år fyller pà söndag iordbrukanen och skogsarberaren Bror
Persson. Östra llavsnäs. llan är född i Risbäck.
Sf! lr fyller pà tisdag änkefru Agnes Wikström. född
Taraldsson. Kvarnän. L'lriksl'ors. .\'cll_i~ och (iåvlu .\'onl

7



DiibbelpoltigßrStrömsund Dödsfall
Strömsund v ann i gar kväll sin första seger i serien genom att (iárdsägare Oskar L'ddh. ljlnksfors. avled hastigt på fredagen

pa hemmaplan slå Sundsvalls IK med 6-2. nära 60 år gammal. Den bortgångne var bördig fran llälsing-
land. l Ströms kommun och Ströms kyrkokassa har han varit
si ffergranskare och revisor i manga ar.

.Avdelning 23 Alanlset I-l l l953
av Skogs- och flottningsarbetarelörbundet har haft arsrriöte. uwinpr
M°d|°m~“'“”|°' haföka' 'md am “Ch 'af “id Üäklnc' 39- Ti" l Ströms kyrka lör chaufför Oskar Näsström. Ringvattnet. och
styrelse valdes Nils Strömgren. ordförande. Per Persson. vice immo,-§|,,|,-5d,,| |:;,¿"__\|¿,nc _\¿¿|_._§°,,_ 3m|g¿,d_
ordförande. Rolf l-Iriksson. sekreterare. och lljalmar Sundkvist.
kassör.

Födelsedagar
75 år fyller på tisdag fröken Anna Brita Mattsson. Risselas.

S0 Ir fyller på tisdag folkskollärarinnan fni Sigrid Nordlund.

.':.I1'}.'.f.?.'“.2.';'ö.“Zf'šT,ï..°f.'2.?...“'““..?".'-“~'.'.."'.;'.!ä'š........._.... 5ß¿*g*=,f?;;-M-;r=$¿-';=-f" *-_=;;;r~=¿g,;=«- P°f~°;=*'~¿-1.-_1_°,';_;-¿_

ianaaai ia .G ofjix-.Fit sus ii ">°'.'“" 5"°“ '° '55 “f " “
GP G “mn com c 0 c mbgoc son. maka till landstingsman P. M. Jonsson. Tullingsàs.

Medlemsantalet var vid arsskiet 62. Söndagsskola har

hållits i Strömsund och Strand med 80 bam.
Födelsedagar
'ßarfyllerpa frethgföt'reliemmansigarenJönsLarsson. Lang-

åsen. llan är mycket välkänd inom kommunen och vari yngre
ar lantbrevbörare. en syssla som han skötte vid sidan om jord-
bruket. Jöns Larsson har sedan länge hört till dem som stritt
lör att långasborna skall fa väg till sin by.

.-I/ma och Pvlnls Jältssun

Funiil/'en Jöns Lanmn i liai-reákent i Lángàsvn

75 år fyller pa fredag förre angbatsbelïilhavaren Karl August
Björk. llavsnâs. St'-5'-“Sum-_|

75 år fyller pa måndag fröken Kristina Andersson. llavsriás. ya, "_.a|mm,n fongàn ¿5,. gå,
S0 år fyller på söndag småskollârarinnan fru Elisabet t Lisa) _\¿, W,-g|¿ga fymkäp
Backengard. född Eriksson. maka till hemmansâgare Olof D,m¿,5km._ säsongen. ¿ y||“¿p§ __q9¿_

Backmßåfd- "°“ är 'add i B'““n° °°|" *“'|“° ““¿$k°"â"'"" Ripskappor....................................

i""°°“m°“ 5 o$'°”""d N23- Si” ßß" Pm* 5°'“ |â""'i“'“ Herrkostvmer

Ü""'5dd° M" Ü Kåmâs- saa" V" h°" “"5'5"d i R°“¿"- Herrblazers................................ .... ..-l9:-
liinnvattnet och Södra Öhn. l942 blev hon ordinarie lärarinna p°jkk°sß.,n“ md unga byn, __49¿

' U|"k5r°'5~ Moccajackor. dam och herr. i prima
541 lf fyllt" På måßds lßßöf C1"' film- Slfößtmd- "an if geistuim samt sämskbock ...................... .. 100:-
lödd i Östersund. I Strömsund har kassör Glaas anlitats i of- 1-,|_ 355 51559", Kina- 1',|_ 155

fentliga uppdrag. Sålunda är han revisor i Strömsunds munici-
palsamhñlle sedan I947 och är anställd som timlârare i handcls- Avdelning 815 Strömsund 28 l N53

ämnen i Ströms skolor för yrkcsundcrvisning alltsedan av skogs- och flottningsarbetarelörbundet har haft årsmöte.

tillblivelsen l94l. Han harrektorslörordnandedâr fr. o. m. I Juli Till styrelse valdes l-Irland Mattsson. ordförande. Oscar

l952. Glaas âren mycket skicklig och omtyckt lärare med stor Sandberg. sekreterare. (iustav Lindgren. kassör. Bruno
personkânncdom. Jonsson och I-Idvin Berglund.

ll



Avdelning 866Täsaa 'lïtlllngsås tog revansch på Strömsund 29- I l9S3

av Skogs- och Ilottningsarbetarelörbundet har hall årsmöte. Det lyckades för Tullingsås att ta revansch på Strömsund B i

Till styrelse valdes Anders Eriksson. ordförande. Elias Brei- .Iåmtlandsserien norra på onsdagskvällen. Resultatet av den

ving. sekreterare. Axel Andersson. kassör. Revisorer blev Jöns snabba och rivande uppgörelsen blev I-4 ll-0. 0-I. 0-3).

Tallbom och Per Jönsson. Årsmötet beslöt göra ett uttalande. Strömsundsgrabbama hade för dagen ingen lycka med sig.

i vilket dels framhålls att det bör vara varje skogsarbetares Tredje perioden blevden mest rafllande. och nu var det

plikt och intresse att ansluta sig till Skogs- och Ilottnings- Tullingsås. som hadeövertaget. l-iller första målet visade gäs-

arbetareförbundets avdelning samt dels att hålla sig med tema en glupande segeraptil. och det var ingen tvekan om var

arbetarpressen. poängen skulle hamna. För de tre målen svarade i tur och
ordning Börje Nordström. Ake Holmberg och Sigurd Zakrtsson.

Dödsfall
rrotrrn knsnna Tnttqv-rn.srrrnatrarn.srrnnr.nnrnv-taairvoar ”“'Il""""'
gnrnrnrt. rann var rara r srrnna nen trnar tron dar nr.-tr sin in-. °°' “F lll" *lll S°_'“ "°'*' ll" ' Så' '“'ä"- ' ”WWW 'W POS'

Tillsammans med sina bröder övertog hon i unga år skötseln "'d°|"'"5°“ på S"°f“$b°'3° "im ”mm” 'md d's'"'“°'$ $k"_1'

av ß¿cmcB¿r¿cn_ löpare. Alla hade stlt att berätta om de små äventyr som alltid
inträffar i tävlingsspår. Ekorrpigge Anur llerrdin berättade. att

han var mest orolig. när han gav sig utför en mycket stark

ßggdgpf utförslöpa och hade en annan åkare strax framför sig.

gg, fy||c|»pg |5.-41,8 jam “mmm johan |)ym,|¿_ Nytwr-m_ ”Vad skulle jag ha gjort. om han kön omkull. Jag hade

Ajangg Hm är 55,115; fr-gr, Norge mn kom |-94,” som yngjgng inte haft någon som helst chans att låta bli att köra på honom."

nu sv-rngr. Han har nrmrarntttgrn v-nn: trosan r manar. En ort trrtrovrtr Arthur inte röra- lv grabben lllarads lik-
tang följd av ar har han varit nnsiattd hos Kramfors AB. som de flesta andra den svåra backen utan fall-

”Gosse. gosse. sltidsportens utveckling går bara bakåt".
sa gamle stonännaren Lars Theodor .lonsson eller loppet. ty
naturligtvis var även han närvarande. ”Pojkama åker inte alls

så srnidigt. som vi gjorde på min tid. När dom skall över ett litet
.lordllstnlttgar gttpp. följer dom rätt efter marken. men vi flög över guppen.

I Ströms gravkapell må du tro. Och den där diagonalstilen. som dom kör med. den

har jordfästs fröken ger jag inte mycket för. Men roligt var det att se l-lerrdin. jag
Bengta Jönsdotter. har aldrig sett honom åka så mjukt och smidigt som i dag”.
Strömsund. Ofliciant DM-tävlingama är uppdelade i två klasser med resultat
var komminister Lars från de senaste två årens DM och SM som underlag för klass-

Lövsund. indelningen. Melker Risberg startade därför i klass ll. och han

l mer än 25 år skötte vann lätt före Axel Ståhl. För Melker betydde även klassegem

hon gamla och sjuka. en ljärdeplaeering i hela tävlingen. och i den åkte Ståhl in
som vistades i sina som åtta.
hem i Strömsund.

Tävllngarna
B Resultat: Klass I: I) Anhur llerrdin. Lillhärdals IF I.46.29.

"gm J°'“'l""" 2) Nisse Täpp. ÖSK I.-17.54. 3) Hemming Hemmingsson. d:o
"'“”"°” t.-11.59. si Birger witrsrranv trk stranrw |.sn. | s.

Klass 2: I) Melker Risberg. llammerdals IF l.~l9.09. 2) Axel
Ståhl. ÖSK l.5l.l I. 3) Lasse Ruttjäll. Ljungdalens GIF l.5|.29.

Strömsunds DM invigdes I går med ltyrltoltögtld 6) Sven I-1. Wallgren. IFK Strömsund I .57.2-fl.

På onsdagskvällen inleddes DM-tävlingarna på skidor i Ström-
sund med idrottsgudstjänst i Ströms kyrka. där kyrkoherde
Gunnar Berg talade.lnvigningseeremonien började med musik Akarna llek fina priser 30 I l953

av Ströms musiksållsltap. som spelade Pompand cireumaance. Den första DM-dagen i Strömsund fick en värdig avslutning

Sedan sjöng fm Stina Körner Sverige av Stenhammar. ln- på Strömsborg. Arrangörema hade förlagt prisutdelningen i

vigningstalet hölls av idrottslörbundets ordförande Arne la- samband med dans. och stämningen tar redan från första stund

cobsson. Bntnflo. Ströms musiksällskap spelade däreer ln- i toppen. kanske inte minst för det utmärkta prisbord
termezzo av G. Bizet och fm Stina Kömer sjöng från läktaren arrangörerna inte utan möda lyckats lä till.
Ave Maria. vareer kyrkoherde Berg läste välsignelsen. En Det var na priser bestående av enbart nyttosaker som

kollekt upptogs till lörrnån för de kroniskt sjuka. som vårdas Herrdin & Co hade att välja på. Det stod nämligen fritt lör de

på Strömsunds sjukstuga. tävlande att själva välja sina priser.

Redan på onsdagsmorgonen anlände en hel del löpare. Sedan tävlingarnas överledare Alvar llillden hålsnings-

och många av dem var under dagen ute och provade sina talat.överlämnadesordet till kommunalfullmåktigesordförande

skidor i den fina skidterrång. som Strörnsund haratt bjuda på. Nils Grönlund. som. innan han Iörrättade prisutdelningen.

På kvällen roade man sig med att besöka ishockeybanan. där talade som kommunens representant och nämnde om idrottens

det spelades en match mellan Strömsund B och Tullingsås. betydelse som fostrare av nyttiga samhällsmedborgare.
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Födelsedagar Danabeaökare l Strömsund misshandlad 22 l953
97 är fyller på tisdag pensionären Karin Jönsson. född Vid en danstillställning i Strömsund pa lördagskvällen blev en
Märiensdotter.Ålderdomshemmet.'l'ullingsb. person från Flybrännan. som satt vid ett bord tillsammans
75 är fyller på måndag förre hemmansägaren Sven Anders- med nägra kamrater och drack kaffe. helt plötsligt gripen i kra-
son. Vågdalen. Sin mesta tid har han ägnat ät skogs- och gen av en strömsundsbo. som omedelbart satte in en kraftig
flottningsarbete. bl.a. som flottnings- och skogsförman. skalle i ansiktet på honom. Ena läppen spräcktes och en fram-
7$ ar fyller på mandagjordbrtikare Zakris Eriksson. Bredkälen. tand slogs loss. Han togs strax därpä om hand av Strömsunds-
Han är född i Bredkälen och brukar en del av föräldragärden. polisen. och eftersom han var berusad. fick han finna sig i att

bli instoppad i arriesten över natten. Mot polisen gjorde han

ll. Hemmingsson sttverln segrare pä S-mlleaa DM Z'2 l953 °°k-*Û klßl "\°'$W'd °°l\ Wi* UU- ß "DU S001 'W blßßk

t gar av-rirrtaries DM-tai-iirrgama pa strider i stromsuriri med KMPPH Sh" ims WW “PP M"-
senioremas 50 km. samt juniorernas och damernas l0 km.
Söndagsvädrei lämnade en hel del övrigt att önska. Ett yrniiigt
snöfall gjorde spåren tungakta och löpama klagade över da- Dlidgfal
ligt stavfäste. Men det var i alla fall bättre än lördagsvädret. ty Hemmansägaren och handlaren Mattias Espvall. Ãspnäs. av-
del blåste inte lika ltårl. Hemming Hemmin§S$0Il gjøltïle ell led i onsdags eer en tids sjukdom, Espt-all, som var född
sta|rkt loåp ochllerildde fråršstart till mål. och hans segerrnargi- :'?0i;åillhörde en gïammal äspriässläkt. l-Ian var under manga
na var pass som minuter. irigsrmri oe riåmridermrr
Resultat S0 km seniorer klass I: I ) Hemming Hemmingsson. J

ÖSK. 3.l3.l3. 2) Jöns Jönsson. Strömsund. 319.29. 3) Birger

D-vw im» f <1-M-= -»rim ß~ G--W ï.f.f.“l'å,Zl"Ef.'r'IT'lt°§;'rL'lï',°É.'.'2å.'e“'Ir2;;ï'r,"'..."'rI'..'I.'fï'.'§'åï'.'ï'
SIIÜIUSIIIIÖ. Ûïlkßll l08 lill llßlfl lIßPl'lSCl ßfß och We ma.. men dâm_
' mot sa gott som inga avverkningar i gäng. Hittills har vintem

varit gynnsam. Snötäcket är lämpligt djupt. och det har varit

Riksnyheter. OversvlmnlripltataatrnfI Holaad. Sprlagtlod betydligt lättare att fä arbetskraft i vinter. än vad det varit

lsambaadtnedor'kanpaAtlalten.NlstalIÜOdraaltaade. Udfåßäßßßlß 5100-

Att de enskilda skogsägarna later sin skog sta och växa.
vuh beror pa de lägre trävaruprisema. Skogsbolagen ser mindre pa

_- ptisemaeftersommanharegiiafabrikersomskallförsesmed“ §m8$h ririre. riii de siregsireirg. som irar minst iiirri omfattande
- - - drivningar i gang i år som i fjol. hör Kramfors AB. Kungs-tina Nilsson.Tullingsas. Vigselförrättarevarkyrkoherde Gun l _M"_¿ I AB och Ho' B I & Fabks AB

"'"B°'”' Ftsresiaririare 1. Nygrenviriarireistarrneaiingerristrom-
Fuàdmr sund anser. an det varit betydligt lättare i ar an tillfredsställa

'is ar fyiier pa fredag froireri Margareta srrørngrerr. Nrsvitrerr. °fb°ß'=f°*b°"°'°' i *°8"“=- V'“°f"8=" if 4" °“ W' P*
'is ar ryiier pa errertrg ierriirrrrirare Nite rerier mrierissori. °*"“' 35 *°8“'**'"' i"““-M 'W "°"“mf' 4"' °'i$'°"
S".ömsund_ "an är ßdd pá ßdcrnegårdcn i Slofñn och hm. KOIIIIDCI' ill IÖCKIS. Ûel il' lIll8Sl Ill Sklffl flk llll de pllßßfr

rrrrrier manga ar irrrrirri densamma. irrrrerr vagitsmirriirrgeri flm" “W '<°°'='*8-
fick hand om vägama. var han ombud för norra Jämtlands
vägförening. Numera har han överlämnat gården i Storön till
eri serr oeir irer rjrir i sirorirsurrri. Knmfmölinrwffklhal

Jägrnästare L. Burholm. chef för Kramfors AB i Strömsund.
omtalar att hans bolag kommer att avverka cirka IS procent
meriaränvanligtavegriaskogar.0ehhanberäknarattdet
behövs minst 400 man för att täcka behovet av arbetskraft för
bolagets del inom hans verksamhetsområde. Den största
avverkningen har man i gäng i området kring Harrsjön och
Lillviken i Alanäs socken. Transporterna sker till större delen
rried bilar och bandtraktorer. Framforslingen av virket till vä-
gamaskermedhästar. I skogamakringSkalet harmanävenen
större avverkning i gäng.

lnspektör Erik Yngstam. Strömsund. Kungsgården-
Mariebergs AB. omtalar. att inom hans verksamhetsområde.
Ströms. Alanäs och delvis l-lammerdal. kommer bolaget att
avverka 750.000 kbf. virke av egria skogar. vilket är det mesta

Hut-iulb_i-ggnaden pd Stor-än man tagit ut nagon vinter under de senaste fem aren.

Furufrán 1950-ialer Trots att vi till övervägande delen använder oss av
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motordrift. har vi ändå 36 hästar sysselsatta. Vi har i år använt Stor pttckseger

oss av motorspruta lör att få isama bårkralligare. och resulta- Tullingsås och Hammerdal mönes i går i Jämtlandsserien norra.

tet av det år gon. Vi har det även så ordnat. att huggama lär varvid de lörstnâmnda vann med 8- l . periodsilïrorna 2-0. 3-l.
sina sågar ftladc på en ftlningsverkstad. som vi hari Ramsele. 3-0. Tullingsås. som hela tiden var överlägset. hade sina bästa

och det är 70 huggare som använder sig av den metoden. De i Assar Thulin. Ake Holmberg och Sigurd Zackrisson. som

får två sågar i veckan lilade. Transportema av sågama sker bildade ena kedjan. Deras snabba anfall ställde ofta Hammer-

med postverkcts bussar. Den avgift. som huggaren erlägger dals backar helt utan chans.

lör lningen. uträknas på den kubikmassa som han hugger.

Jågmästare Stig Hedberg. Strömsund. som är chef för Pojk. kom ud"mm

Hama” Bruks' å Fabnks ^B'Jâm“mdsß'“|mmgm' mm' En olvckshändelse inträffade i dag på morgonen i Bygda.
lar. att awerkningama kommer an bli av ungelar samma om- Suñnkund M $k'°|bus$en skulle Mmm hamen där

g:'\'_'::'3.*°"“ Ü Û°'|' f'" ?'““““3“"“'H:; *°"“' öl” Bussen mas kommit rt-am nu nygaa och han pa att

.... -«-- ß--=« -=««-~-«-~Ms-
dmmn komm' i M' 'ör sen; råkade falla och komma under bussen. så att hjulen gick över

ga 8 8 ' hans ena ben. llan lördes till Ströms sjukstuga. där det kon-

staterades an benet var av-brutet.

Vattenverket l Ström säljs 7 2 l953
Strömsunds municipalsamhälle skall överlåta vanenverket och

samtliga vatten- och avloppsledningar i Strömsunds munici-
palsamhälle till Ströms kommun.

Underhandlingar har lötts mellan kommunalnåmnden i

Ströms kommun och municipalnåmnden i Strömsund. och de
villkor. som municipalsamhället kräver. bl.a. vidtagandc av

reningsåtgärder för av-toppen sant vatten till samhället till själv-

kostnadspris. har accepterats av kommunalnåmnden. Ett nytt
vattenverk skall byggas vid Rotnåset. Med denna åtgärd korn-

mer en större bebyggelse att bli tillgodosedd med vatten från

samma vattenverk. Bland annat kommer vanenfrågan lör Eg-

naltcm att lösas fortare. om de redan inledda underhandling-

ama ledertill resultat.

Strömsund sidarelcttpen
Strömsundskamraterna och YtterånWaplan möttes på fredags-

kvällen i Antons cup t ishockey. varvid resultatet blev l-l
efter lörlängning. Periodsilïrorna var 0-l. 0-0. l-0 och
förlängningen 0-0. Y W-spelama överlämnade med en llon
gest åt strömsundsspelama an gå vidare i tumeringen. när

ingen uppgörelse kunde åstadkommas. och därför kommer
Wifsta Osti-and till Strömsund på onsdag.

Bengt Edin
Strömsunds Reso planerar utöka bygdesetnestern

Strömsunds resoklubb hade på lördagskvällen ett välbesökt

årsmöte i godtemplarlokalen i Strömsund. Som bekant star-

tade klubben under det gångna året med bygdesemester på Bud..
sitt program. och resultatet blev så lyckat. att klubben plane- S_k°8$"b°W'°“ 0"* Pl 30lW_IS§0n. Girdnísbyn. har avli-
mr an utvidga denna verksamhet lm Sommaren dll 58 "Ill VII'ßl ml 'S001 mdll lwz ll"

rm styrelse v-.lass Hmm Larsson. ømßmm. roms °W'N'Y"- di' 'W *dm W" hm"-
Ollander. Karl-OlofEdlund. Olle Eriksson. Birger Källberg. Ivar

Flatbacke och Nisse Vågberg. Revisorer blev Algot Eliasson ¿o“|,,.|.'.|.
“ih Km 0'°“'5$°'f- i Alanis kyrka jordfastes på söndagen fru Anna Erika An-

Em' måla blus P"b|'k°" W S" k'“'s°"P"'°!"m- Blmd dersson. maka till lörte hemmansägaren Per OlofAndersson.
Illllll tïk Cl! IV ptlbllkl ll" llppßl Ill SÖK! lill PÅ Cl! PCISOII Ringvannct Jørdßsmingcn fönäuadcs av kyrkoherde Gösm

i Strömsund som fyllde 60 ården dagen och ta den med sig till 5un¿s|,5m_

lokalen. där karusellprograntmet pågick. Eller en stund kom
han tillbaka och hade fru Stina Blomqvist med sig. Även hon

skulle medverka i programmet. Syskonen Asbrandt i Tullingsås Avdelning Zlllämtlands-Slltås av Jlrnvipmannalörbttndet
svarade lör både musik och sång. Särskilt uppskattad blev hade i söndags ett välbesökt årsmöte i kafe Temperance i

även premiårvisning av en vacker lärglilm från Resos bygde- Ulriksfors. Man diskuterade bland annat de av SJ signalerade

semester. bl.a. i Strömsund. hyreshöjningama för tjånstebostädema.



Ljttsliögtid I Ström 50 är fyller på torsdag gårdsägaren Johan Göransson.
En siämningsfull ljushögtid var i söndags anordnad i Ströms Strömsund. Han är född i Öjam. där han hade ett jordbruk. Vid
kyrka. En flicka hälsade den talrika församlingen välkommen. sidan om skötseln av detta. ägnade han sig at skogsarbete. för
Vidare förekom duett- och körsång av flickor framme vid alta- det mesta timmerkörning.
ret. Kyrkoherde Gunnar Berg höll tal. varefter alla de 30 flick-
orttas ljus tändes. Var och en av dem läste en bibelvers. varef- 15", Jßnmn “cp |*||“|¿ nuddnøpn'
tet' de lagade genom kyrkan och tillbaka till altaret. där de Du ua. svensk ¿ub|,c|scg“ \-i¿ (;§¿¿c¿¿ gränsspd genom

Ö\'et'|än'inade sina ljus. Kollekten. som upptogs till förntan _|¿-ms Jönssom S"-5m,un¿ och Både Wiks"-5m_ |.|ammc“|a|_

lö' "°"a"d5h-l5|P°“- l"b""B“d° 300 kf- vid hößmïm" N Vädret var utmärkt med S minusgrader. och nagra vallning.s-

“Sw "PP'°8$ l=°"°l=' lö' “mm ändamål- *mid M “W ietsmmi-f farms im. A» im srimsiaa .siaiiac vs upp mi .sim
gick Ü" 200 kf- och 73 fullföljde. Banan var inte särskilt svar och vann delta-

garnas gillande. Genom dagens seger tog Jöns Jönsson
FrllsiiliigsarmeiilStröiiisuiid I62 l953 nd _ .rm ß amm-

ordnar denna vecka en "commandoraid“. l ofïensiven deltar W mgspn' r
förutom karledningeri oflïcerare från Östersund. Villielmina.
Hammerdal och Backe med sang. musik och tal. Utom mötena Üifll
för ungdom och äldre i lokalen varje kväll kommer sjukstugam Skogsarbetaren Per Eriksson-Bölja. Gärdnäsbyii. har avlidit
å|dg|'d0||1§. och pg||5ig||§|'5|'|çmmg||_ §gm||§kg|a||_ kgf§gmg_ 80 ål' gßmflll. "all \'8|' ßdd l Vülll l Sll'Öl'I'lSl.lfld. då! hall \'â.\lC

Saga-bion och Folkets Hus i Uiriksrois aii ta besok. iiiiii och även vistades tidvis under sim iiiisdvmsár-

riiiimaqu
oo af fyiier på fredag ram jofdiimiam Pai Paissøn. ojsm. ”"""“.""."' “"""""°"'s".°"""""
Han är född i Öjarn. och när han var tre är gammal flyttade F°åk°' ' Bnld ïnïgcmdc ' går ""sam;_1ó:.ns m°':.'Lân$“d"'"g°"

- - a . ' Siiariiamm nu garden i ai-ams. och dar im im siiiseaan °° °°“'"' “ °'3_““'*?"°“°“ °" “'“'“' °" P* 'Ö'“*'
dess mm bosatt borg. som var fylldtill irangsel.

- - - - Programmet inleddes med en inforniation om F i B av
00 är fyllerpä tisdag förre jordbrukaren Daniel Hennksson. b l Gös Bl _" be mdcbt bi
Strömsund. Han är född i Oiam. och i yngre åranenderade °m la °mb°'3 an '° a am "wc"

- - - att göra litteraturen tillgänglig föralla.
2:" på ::“:°:f'n' "'°"'_ “"°“¿:å:':¿å'f' °°'“°| “'::n" ' Meat-«.-mm iafrsum var rom rfiacii och im Fride-

oßcn pm Ü
år uthyrning av Suñlnsund' 'g-årig. på undcfhánandc Ûm sl"

so tf ryiief pa sam; rm am xamiuna. rim Mamsson. ° “'“!'_“ "'
- 5 - l-or den musikaliska underhållningen svarade Lille Bror

æ?'g:æ|:" ï:m|;¿:ämlund° ^|s:;“m'kH°n -är Söderlund. Tatiana Angelini och kvartetten Synkopen. vilka
i g enoc rur sammansm maensin

föräldragärd. Telefonväseln i byn har hon förestátt alltsedan lm 'ade °m an ma mr de kmmgßm awßdcma från den Mm'
Åigiisiien cimieroii. "°'*"" P"'”“'“°“-

Ishockey 23 2 l953
Det lyckades för Strömsund att nypa bada poängen fran Tegs

SK i gar kväll. och segern blev så pass övertygande som 7-2.

Jöns-Erik Jönsson gjorde en verklig prakimatch.

Lagen .\'orrskenet
har haft årsmöte i GT-lokalen. Av verksamhetsberättelsen fram-
gick. att föreningen under året ökat med I6 medlemmar. och
under mötet inröstades ytterligare tre. Till styrelsen valdes

lladar Dahllövv. ordförande. Oskar Lindström. vice ordlöraride.
Solvvei Halvarsson. sekreterare. Anna-Lisa Blomkvist. vice
sekreterare och Ture Rehn. kassör.

Bro förbereds l Strömsund
Förberedande arbeten för brobygget över Sirömsundet har

nu satts igang. Pa fredagen revs ett l00-ärigt hus vid lärjläget
i Näsviken. för att plats skall beredas för kommande broar-

8"” K"r"l""d "ml "mkv" ”mur "mn" beten. Därmed kan man säga att första handtaget tagits för
Mmbam Bmx' An", den länge omdiskuterade Strömsundsbron. Det arbete som nu

påbörjats. gäller egentligen förberedande arbete för flyttning
Födelsedagar av färjeläget och omläggning av en del av vägen på Näsviken-
75 är fyller pa onsdag fru Maria Åkerström. född Gabnels- sidan. sa att plats beredes för brolästet och tillfartsvägen till
dotter. maka till förre handlanden Erik Åkerström. Näsviken. bron.
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Födelsedagar 213 l9S3 Sovjetsdlktatorlrdöd
80 år fyller på tisdag förre jordbrukaren Daniel Henriksson. .losel'\'lssarlotiovlt] Stalin. Stivjettitiloneiis ledare sedan 28

Strömsund. HanärföddiOjarn.ochiyrtgreårarrenderade årtlllbaka.avledkl.l9.S0tsvensktld)den$maral'yradagar
han jordbruk på olika håll inom kommunen. Han har också eflerdetatthaaltadedralibatsavhjäriiblödiilng
arbetat i skogen och som flottare. Henriksson hade tidigare
Um åf ulhyfnlns IV I s"Û|“$\lßd. ' k\1m mr'

Det av stiftelsen Hyresbostäder i Ström planerade bostads-

Ndahtufd och aflörshuset i kvarteret Mården i Strömsund har nu avan-

Söndaøms 'sh°°k°y_"'a° ' Sçñnmm mena" s"ñms“”dshm' cerat så långt. an arbetet med grtindgrävningen ska påbörjas
raterria och Sandvik blev inte den välspelade match man I* |°ß¿¿8_ Du hur en lnnings “Cubus md fm 8'-ß_

bßpsa' sig M' 'Y da mndf' “dm hade Ü°" is” Ü" mm lägenheter i bottenvåningen och åtta bostadslägenheter i de

“"“' *°'1'“- °°" “*8°' *P°' 8"* "“° '“ “'““*°"““°- “““'“" övriga tva v-ariirigsm. titta-i ar imsimasbefaitmi titt sso.ooo

M bl" 04' °°h dm3°"°m ró”“"" vä' S"öms““ds MW kronor. Med tanke på att det för närvarande är 37 arbetslösa

man kw" Mm "Ü KV" ' dm I" $°"°"' byggnadsarbetare i Strömsund. kommer säkert detta bygg-

. nadsprojekt att ltälsas med tillfredsställelse.
Ströms tisitiodersföreiilag
iwiaiiii :more ttii ny mmm efter rm Ami. Levander. |' I

sombildat föreningen och varitdessordförandei l9årmen nu

avböjt åtenal. då hon skall flytta från orten. utsågs frti Margit
Lövsurid Övriga styrelsernedlemmar blev lnga-Brin Rönnberg.
vice ordförande. Signe Lundström. sekreterare. Tyra Brede-

gård. kassör. Lisa Wilhelmsson. Ruth Blomberg. Göta Lander
och .lenny Ronne.

Stttörnsurid - Stakallället
Resobussama börjar turema sönd. 8~'3

- Resor alla söndagar tills vidare -

Anmälan till C igarralïiren senast lörd. 7^'3 kl. IS.

Födelsedagar
75 år fyller på lördag fni Ingeborg Sclierrnan. född Jönsson.

änka efter franilidiie direktören .l. R. Schemian. Strömsund. .-tßörslmwt i kv. .Vården 50 är .renare

Hon är född i Vågdalen. där hon var bosatt. tills hon vid I9 års

ålder gifte sig och flyttade till Strömsund.
.Iärnvlpolpeka nära Strömsund 9 3 l953

U|ß|-g{|]|||ng En svår krock mellan en rälsbuss och en personbil inträlïade

i _ _ i strax eller kl. 9 i dag vid järrivägsövergången i Nyvik ett par

Btuåèmsdïnöfšfggódïglf' itiiomeiersaaeromsiromstmapaiinjen utnusrms-simmat'_

“om mßßäü-ning “_ porslin: Krocken var mycket kraig. och den tunga personbilen. en

m"ñkm__ djupa och nam bñngam I | "an trafikbil tillhörig Artur Månsson. Ulriksfors. har släpats med

assimcn hub och lhegods mm en IO-tal meter och helt demolerats i ena sidan. Bilen trälïades

Enn up pds mitt på vänstra sidan. och framdörren och stolpen mellan
Sam .d. bom' _ “I dömma slets bort och knycklades ihop liksom bakdörren.

t ett t
uwäycku 3:3: Im'mr 'lšlrltänsätet loss och låg tillsammans med övng inredning

ret.-iz. sit-tinnitus vaniiiißïet.-12 °'°'“ °"
Chauflören satt på den sidan som träffades av räls-

bussen. och det lär tillskrivas hans stora tur. att han slapp

vs if fyiief ps tisdag sm.-rm Am Kajsa sv-caimg min ::f“N“sj'”“ ';n“"*' ' *°.'“ “°“\ß“'1“"“'*°an*:;:9¿':“l
iaimiorm. amigafa. ' “'“'.“ "W". '1°“'_. '"' ““d° "“"°"
so af ryiief ps mas; rm tas rsim. man iiii immmagarc ","°'°, ';°i'“v'i'"8'| “::'ef,'|'L'c°,f“,§:::¿f,¿::nb',:\'fb::sf":c:,á':h“°"“kf

Jöns Palm. Strand. snar
” tr fw" på 'ofsdag mm skogsarbcnæn “hm Hansæns' Rälsbussen fick också så svåra skador i frampartiet att
son. Svaningen. Han är född i Bränna gård vid Svaningen. | - |

Han sysslade huvudsakligen med skogs- och flottningsarbete ïnaanïít: från platsen' Inga åhudc ' rä'
och var tidvis också skogstillsyningsman åt dåvarande Ströms
trävani AB. l flera år har Hallstensson vårdats på sjukhus men

har nu tillfrisknat så pass. att han kan vistas hos sin dotter och Holaldaallon l Strömsund
måg i Hillsand. Under sin sjukdomstid började han att syssla I Strömsunds Lutherska missionshus hölls i onsdags ett sy-

med konstvävnad. och på detta område har han blivit möte till förmån för Hollandshjälpen. Predikant Carlsson höll
synnerligen skicklig. ett föredrag ont förhållandena i Hollarid samt sjöng flera sånger.
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Födelsedagar
S0 år fyller på lördag postdiligenslörare Bror Eriksson. Ström-
sund. För I 7 år sedan började han vid postverket som diligetts-
lörare. Från början körde han på linjen Strömsund-Sollefteå.
men sedan två år tillbaka har han kött mellan Strömsund och
Gäddede. Innan han fick anställning vid postverket drev han
egen droskbilrörelse med stationsort i Strömsund. I sin ung-
dom ägnade han sig åt charkuterirörelsen. För åtta år sedan

byggde han sig en egen fastighet på Parkgatan i Strömsund.

Födelsedagar
S0 år fyller på fredag fru Berta Kämlund. lödd Andrée. maka
till hemmansâgare .löns Kämlund. Kärrnäset. llon är lödd i
Ojam. där hon bodde under uppväståren. Sedan hon gill sig.
llyttade hon till Kärrnäset. Makama har hall l2 bam. av vilka
I I äri livet. Sotnmartid brukarjubilaren hållatill i läbodarna\1'd
Guckullon. Vtstelsen där har lör henne blivit en omväxling från
hemarbetet.

Jöns och Berta Kärnluntli Känvtåset
med sina barn Gunnar: .-lllan. Britta. Märta. Karin.

Barbro. Bengt. Evert.
Berra. Kerstin och Gudnut

Taxaraalöll strömspojke
En femårig pojke Staffan Flatbacke. son till köpman lvar Flat-
backe. blev på fredagen inom Strömsunds municipalsamhälle
anfallen av två arga taxar.

Sorn tur var tarseblev några personer.bl.a. polistnan Rag-

nar Granqvist. som vistades inne på polisstationen. att Staf-
fan låg på marken och hade två taxar över sig. som båda högg
och slet i barnets kläder och verkade fullständigt vilda. Polis-
man Granqvist skyndade sig genast an undsätta pojken. som
tack vare hjälpen och sina tjocka kläder undkom utan några
direkta skador.

Dödsfal
Fru Märta Olsson. Gärdnäs. har avlidit. Hon var dotter till lant-
brukareGöranZakris Perssonochhansmaka. Sederrneragie
hon sig med värrnlänningen OlofOlsson. ”Dalbu-Olle". som
kommit till Jämtland som timmerkörare. Då han dog l9l2 llyt-
tade l'ntOlsson med sina tre stnå bam till löräldrahemmet. Hon
lick ett strävsamt liv lör att klara uppehället och gick olla i
dagsverken.

Strötttsavrlavväprbetarelörbtmdet I73 l9$3
har hah årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgick. att
medlemsantalet var 93. Till styrelse \aldes Malte Gradin. Näs-
viken. otdlörande. Nils Strid. Strandliden. sekreterare. Holger
Allberg. Sten Ringbert. Olov Karlsson och .lonas Nilsson.

Mötet beslöt även höja veckoavgillen med 25 öre per
medlem. Höjningen skall tillämpas än den l april i år.

I-ylls
i Alanäs kyrka lör skogsarbetaren Osej Kopitov och fröken
Sunnan Asp. bada från Nyhamn.

Strömsunds Socialdemokratiska
Arbetarkommun

har årsmöte å GT-lokalen
lördagen den I4 mars kl. l9.30

Eller årsntötet berättar kotnmunallitllmäktiges
ordlörande Nils Grönlund
'Minnen och hågkomster'

Däreer samkväm med bl.a. servering
och dans. Musik Luadltts

Vi hälsa medlemmama i de socialdernokratiska
organisationema och de kollektin anslutna

facklöreningama med darner välkomna.
STYRHSDJ

Ströms högerlörealtsg
har till styrelse valt C. A. Thor. ordlörande. Edvard Bergdahl.
vice ordlörande. Karin Larsson. Ingrid Hagermark. Gösta Sten-
strand. Robert Eriksson. Anna Espmark och Nils Bergholm.
Till löreningens hedersordlörande valdes ingenjör Elias V.

Johansson.

Strömsu 
har till styrelse valt Inga-Britt Rönnberg. ordlörande. Lillan
Lundholm. vice ordlörande. Kickan Ameol'f. kassör. Hasse
Eriksson. sekreterare. Rut Ekström och Ivar Rönnberg.

Va
I Ströms prästgård harvigts vägarbetaren Lars Nordström och
fnt Anna Englén. lödd Wahlström. båda från Tullingsås. Vig-
seln löträttades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Alanäs rödakorskrets
har hållit årsmöte. Medlemsantalet harökat till l32. Under no-
vember anordnades en sjukvårdskurs med 25 deltagare. l sty-
relsen invaldes efter avlidna barnmorskan fru Stina Sjödin
lärarinnan fm Lilly Näslund. Havsnäs. Insamlingen lör
Hollandshjälpen inbragte 2.005 kr.

l-I

Strömsunds beßlstttblltlalttgstörettlag
har hafl årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgick att med-
lemsantalet har ökat till 52. Under året har lör lörsta gängen
två av lörbundets idrottsmärken i guld erövrats. vidare har
åna pistolskyttemärken utdelats till medlemmarna. Till styrelse
valdes Edward Bergdahl. ordf.. Måns Zackrisson. Gunnar
Schöön. Pelle Olofsson och Ingemar Norrman.



Geslllbrev utdelades
För första gängen i Strömsunds hantvcrkslörenings histona
utdelades pà lördagskvällen tva gesällbrev. nämligen till fru
Margit Larsson-Nilsson t damfrisöryrket och till F.lnar Olsen
mom skorstensfejaryrket. Overlämriandet av gesällbreveri ägde

nim i samband tried föreningens arsfest. som hölls i hotell
(iillet i Strömsund. Först erinrade platslagarrnästaren John
Nyström med några ord om hantverksrörelsen och betydelsen
av god yrkeskunskap. varefter han överlämnade gcsällbreven.
Fru Larsson-Nilsson och herr0lsen fick motta vackra blomster-

Skldtlvllnglüjarn 28 3 l<)$3

I Öjarn hade i söndags arrangerats skidtävlingar som lockat
den t förhållande till platsens storlek storartade publiksiffran
l50. Banan var 6 kilometer och aktes tre varv av seniorer. tva

av äldre juniorer och ett av yngre juniorer och damer.

Resultat: Seniorer. l )John Wikström. Strömsund. l.05. l0. 2)
lírik Zakrisson. Renån. l.07.28. 3) Per Zakrisson. dzo. l.08.3 l .

4) Bertil Wilhelmsson. Öjam. l.l0.30. 5) Evert Kämlund.
Kämifw.-i. i.i-i.s1. tu Aim Mancnssøn. Ojam. i.is.sii.
Äldre juniorer: I )(iunnar Kämlund. Kärrnäset. 45.53. 2) Åke

uppsatser fran sina respektive mästare damfnsörskan lister Andersson. Laxsjö.-86.30.
Sunding och skorstensfejarmästarc limil Olsen.

Elnar Olsen pá väg till juhher. OBS! ulnmmngenf
.\'âr Olsén lrutlt- smal. tlá tur tlcr mral.

En exploslonsartad brand
utbröt vid I7-tiden pà torsdagen t ladugärdsbyggnaden hos
Frans Wahlström. Alanäs. Byggnaden var pá kon tid över-
tänd och stod inte att rädda av Alanäs brandkår. som snabbt

kom till platsen. Tvà kvinnor. som var sysselsatta med bak-
ning i bryggstugan och miste passera svalen. där det brann
för fullt. räddade sig t sista minuten. och det far tillsknvas
lyckliga omständigheter. att inte en svårare olycka inträffade.

Ägaren. hemmansägare Karl Ytfeldt. Havsnäs. gör en

kännbar förlust. da byggnaden var lagt försäkrad. Likaså lör-
loradejortlbnikaren Frans Wahlström cirka 4.000 kr pä maski-
ner och redskap som brann inne samt en ko som rökförgifia-
des.

Ladugärden och en f.d. bostadslänga med bryggstuga
var sammanbyggda med en svalc. ßryggstugans bakugn myn-
nade ut i svalen. där elden förmodligen uppstod genom över-
hettning och antändning av tom skräp.

Fru Wahlström och hennes moder var vid brandtillfället
i färd med bakning och hade känt röklukt en stund men läste
inget avseende vid detta. förrän röken slog in i bryggstugan.
De möttes då av ett eldhav. när dörren slogs upp till svalen.

l-lldorsaken är inte klarlagd men antas vara överliettnirig. Rätt
härd blåst rädde under kvällen.

Folkets l~lusl Ulrlksfors
' Dans °

lördagen den 28 mars kl. 2l
.\lusik: Sjöllns

Yngre juniorer l )Yngve Jonsson. Öjam. 25. I-l. 2) Kjell Wiik.
Alavattnet. 25. I-I.
Damer l ) Elsy .\lartensson. Ojam. 40.50.
Skolgrupp. 2.5 km: l ) Ove Jonsson. Öjarn. 8.23. 2) Åke Jöns-

son. Renán. 8.2-l. 3) Sven Forsberg. dzo. l0. l0.

Tama älgen l lllllsand till Skansen
l dag blir det ett nytt lömämligt tillskott till Skanseris älgfamilj.
I går hämtades nämligen den tama älgen i Hillsand av
landsfiskal lvan Dahlin och polisman Ragnar Granqvist med
bil till Strömsund. därden lastades pa vagn lör vidare befordran
med snälltag mot Stockliolm. Man hade befarat att älgen skulle
bli rätt svär att lä in i buren. men den gick självmant med Karl
Bäckström in i buren och polisen hade endast att se till att
buren bommades igen ordentligt.

För familjen Bäckström. därden tama älgen hall sin hem-
vist. sedan den för nio månader sedan som liten kalv kom till
byn. blir det både saknad och lättnad. Medan älgen var min-
dre. var alla roade av att lä stilla bekantskap med det vackra
djuret. men under den senaste tiden har det inte alls varit sä

roligt att ha hand om den stora älgkalven. Den har nämligen
blivit alltför närgängcn. då den sett främmande människor närma

sig gården. och sedan den anföll och misshandlade en skol-
flicka i byn. har den satt en viss skräck i befolkningen.

En runs: kramar um "ll:lI.tuntlüIgt'n "
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Födelsedagar 303 l953

En av Strömsunds mer kända invånare Britta Elisabet Svens- 85 år fyller på onsdag löne handlaren Per Anton Grahnström.

son har avlidit. Fröken Elise Svensson avled på måndagsmor- Strömsund. Han är lödd i Västerbotten och korn I9 I 2 till Ström-

gonen på Ströms sjukstuga i sitt 84:e levnadsår. “Tant Elise". sund. Utom i Strömsund har han innehall aflärer t l.övberga.

som hon allmänt kallades. var känd och aktad lör sitt still- Strand och Ohn. l Strömsund drev han tillsammans med ma-

samma och blida väsen. Hon var lödd strömsundsbo och har kan en manufaktur- och skoaflär. som de avyttrade ßr åtskil-

mest ägnat sig åt hemslöjd och som utbildad lärarinna på detta liga år sedan.

område lagt ned ett kolossalt arbete. Hon har också tagit stor (irahnström har vant en gladlynt och trevlig sällskaps-

del i ett llenal föreningars arbete som Röda Korset. Ströms människa. Inom föreningslivet har han verkat t godtemplar-

husrnoderslörening. logen Nonskenet samt Vita Bandet. där rörelsen. där han i yngre år var synnerligen aktiv. Amatönea-

hon var sekreterare i 30 år m.ll. Hennes sista verksamhetsfält ter var något som (irahnström även sysslade med. och det var

var Ströms kyrkliga arbetskrets. Tant I-Ilise var musikbegåvad ett av hans stora intressen. Sedan han lör några år sedan

och ledde till lör en tid sedan musiklektioner i piano. llon lörlorade synlönnågan. har han ägnat sig åt slöid och har på

sörjes närmast av kusiner och kusinbam.

«»<>- »-1
-0

Tant tive

det området vunnit stor färdighet. Han har i många år tillhön
Ströms kyrkobröder.
85 år fyller på onsdag förre hemmansägare Karl Karlsson.

Gärde.Ström.

Ströms konsnntentförenlng
har hållit distriktsmöten i Stamsele och Vågdalen. l Stamsele

valdes till medlemsråd och fullmäktige llilding Texmo. J. B.

Andersson och Sven Danielsson. lnventeringskontrollant blev

Erik Jönsson.
I Vågdalen valdes till medlemsråd och fullmäktige Nils

Grönlund. J. A. Nonnan och Ingeborg Berg. lnventerings-

kontrollant blev Jens Abrahamsson.

EI Komh. apelsin- och ballongbal

Banvakten Nils Oskar Jönsson. Ulriksfors. har avlidit i en ål-

3 I /3 l9$3
I-'N:s säkerhetsråd väljer enhälligt statsrådet Dag Hammar-
sköld till I-'N:s generalsekreterare eller Trygve l.le.

Dans å Strömsborg
Skit-torsdag 2 april kl. 2l .30

Musik Conny Sahrns
ensemble från Stockholm

Påskafton kl. 2 l .30

spelar Rune Arnolds
från Östersund

Födelsedagsbam den -l -l

fri entre

,umm;puuu|.2o

Musik .Iaclts
från Östersund

der av 62 år. Han var bördig från Brunflo men hade bott i §|¿ß,|5|||,f|5"-5m,“¿ 3 4 1953

Ulriksfors de senaste 29 åren. Bl.a. hade han vant med i styrel- Uppn-page ,gg¿,|5|dc,- ha; .kn gcmqc men gg; mm 5 5"-öm.

sen lör jäntvägsmannalörbundets avdelning 222. sund. och på ett ställe har man t.o.m. gått in i en våning och
Föne fabriksarbetaren Alfred Karlsson. Egnahem. Ulriksfors iillâgnat sig en del pengar. Ãven annan klåftngrighet av ming.

“'04 "WW m0' löfdßl På Slföfs SJUFSJUBÛ- 39 re trevligt slag har man uppdagat. som tyder på att några indi-

Kßfßw var en av ds ßßw wm =I°s sis md I Ullßføß- du t-sam amtnttei ur sig ma var sim rfaia-ter. Poulsen timmen-
han kom lör drygt 60 år sedan.

Alanis sockens ltlstavelslörenlng
valde vid årsmöte på lördagen till styrelse Per Johansson.

lenid ögonen på de långngrade herrama. så deras nöje kom-

mer säkert inte att bli varaktigt.

Högbynäs. Erik 0. Eriksson. Högbynäs. Jöns Persson. Ring- Födelsedagar

vattnet. Jöns 0. Jönsson. Högbynäs och Valter Månensson. S0 år fyller den 8 apnl fm lda llenriksson. maka till banarb.

Gärdniis.

I6

Sven Hennksson. Lövberga.



I-'ödde Ullrlksfors Folkets Hus
Sten Oljan har fatt en bror Karl Ove Mannbergs kapell

Gunborg och Gustav Persson svarar för dansmusiken

iaeigsnom lanagenilenlln;inllil.zi.oo
snoinsinisaazonwsloss

“I | I Födde
7 7 - En dotterT5I;r fyller den april lantbrukare Jonas Andersson Hmcvi och Mmm Mumba

u “pk f. Andersson

slrllnima tlerliaslln-ein-emiiinlnln; Vå8d°'°"°°"°'4 "'53
På annaiidagen hölls den traditionella trekretsföltskjutningen
mellan Stiörllalnd-I-lailllrierdal-Föllinge. i armed Ohns skytte- Gymmmh. | .-Fu... mm"
lölllllg |92 Skylllf Slilldß HW. LIRSOIII l 0l Suñmsunds gymmikßmning hàu. pá söndag áßmöw med

Fd* 5995" 'fn Suümnü' $°"' "°'°"d° '42 "im Hmmmml film och gymnastikuppvisning. Gymnastikföreningen har un-

'2°°°"F°""'8° '28- _ ilei vinleni lien na ninniign nell ne in-inniige ei-aeiningnf
KlmM(56delt.): l)ErikMikaelson.Aspnls.25trifT.2lP.E. mm*

25 Ifö". 3) Hlffy 24 Leda" ßr den manus, gynmasükcn är Sven Erik R°_

"Ü"-° 4) hd* M'"”°"° S"'5"““"d° 24 "im senberg och Sören Espmark. för den kvinnliga Anna Persson

_ ' _' och Margit Mikaelsson. Anna Persson omtalar. att uppvis-
WIÜ 8/4 N53 ningen pa söildag blir i tre grupper. en småpojksgrupp. en
lfdbmkwb- HW Kimhmd °=h Em' Hvsli- IW Bm» ennliiieiisgnipp nell en liieligninn i sleieni lt- l 1 sn
bådafrñnvlgdalen. Vigseln l'örrittadespñpBkthgeniStrönls šííi
kyrka av kyrkoherde Gunnar Berg.
Chauflör Svante Nordström och gymnastikllrarinnan Marga-
reta Perssoil. båda från Tullingsás. Vigseln förritlades på pisk-
aonen i Ströms pristgird av kyrkoherde Gunnar Berg.

IFK Strömsund 45 år
Enav linetsstörstaidroitsföreningarkallden l2dssetillbaka
pöen4$-årig tillvaro. nimligen IFK Strömsund. som på lördag
firar sin jubileum med en festligllet vartill inbjudits förtroende-
mln fran kominllnochsamhöllemchdadetkoinlneran utdelas

en hel del utmlrkelser till därtill förtjänta personer. omtalar
föreningens ordförande Alvar Hilldén.

Fblli är Stfömwßdß ildm l=s=l>°- Redan I9I8 Mnfgii unafnrn-Minne/seen nen sin-n-enl Rnnenhelg.

var föreningen uppe i sin första DM-final och har under åren ml av glwlnasriljöreningeltr ledan-
deltagit i ytterligare sju finaler. varav endast en vunnits. nam-
ligen l932 då Nilden avfirdadesmedhela 7-I.

Fria idrotten har givit föreningen många glidjestunder. Flldelaedapr
och det år ñtskilliga toppidrottsmln. som fött sin fostran i IFK War fyllerdcn IS april f. lantbr. Nils OlofPersson. Högbynâs.

Strömsund. Nimnas skall endast sådana storheter som Nisse Jubilaren har vid sidan av modemâringen i decennier verkat
Ollander och Åke Odmark. Ungdornsidrotten har skötts vil som lummare. först hos Kramfors AB och sedan hos
inom föreningen. och lven damidrotten har växt sig stark. var- Tumningsföreningen. Han har aven ägnat sig ål byggnads-
för föreningen kan setimligen ljust pa framtiden. verksamhet och var en tid byggnadskontrollani vid de s.k.

lshockeyn harundersenarearblivil vinterns stora schla- arbetarsmåbnlken inom socken.

ger. och tillsammans med Waplan ir Strömsund distriktets le-
daridelag. Strörnstindvarocksadet lag.som först fick intrlde
innlienelleene. Kf'°IW'°l'fI

De Sema, M um hm. hen smomspomn “sm “ML l söndags var Evangeliska Fosierlandsstlflelsens folk inom

Fönninsen ßrfogu. över m bn backa dm. man en P" uy, S Slllllldt ll" Åßlllñlß I Ö]8|'Il$ bölllltls.

lingar tons. een nun gissar sliten inie alldeles fel eni snoin- ^' *ß°='*"°'*°" f“"“8'°*- W "'>°'° 'W 1*-'4""'$ P*

slirld kommer an lata tala orn sig framledes i denna gren. slutar 24 Phu' SW”°°" ^'"'5$ ß'”'“""3"- M°d'°"'”f"
|H.|.|.|i||¿¿n_ talet var vid årets slut I64 för Ström och 70 för Alanis. Till

styrelse valdes: A. Svensson. llillsand. S. Jonsson. Kârrnâsel.
Dlldrf l-l. Strömberg. Ojam. P. A. Eriksson. Bledkalen. O. Månsson.

Trlarb. Per Karlsson. Siljeasen. liaravlidit. l~lan var född I878 Tullingsñs. N. Svensson. Strömsund. 0. Edman. Jan-sand. E.

i Siljeasen. Tidigare llpptrldde han oa som predikant och Zakrisson. Siljeasen och K. 0. Näsström. Ringvallnel. Krel-
talare. sens predikant G. Grahn är sjñlvskriven styrelsemedlem.

I7



Strörrisutirlstonit l4'4 l953 relåg inte. och någon diskussion i frågan kunde man inte tala

lämplig för bensinstation. i omedelbar närliet av nya bron och om. Mötet bevistades av ett 30-tal personer.

Lövbergavägen till salu. Svar till "Snar affär -53”. OP: expedi-
Üom Su-ömsund_ Fßdlßll' IG4 l9$3

85 år fyller den l8 ds f. hästskötaren Per Persson. Södra Ohn.

Under ett tjugotal år hade Persson översynen av 50-60 hästar

F"""""'"""" . _ . fran nenster tr er tenn snsrnsnna. snrn innie sin bete i nrsr-

suü fynindm H 89"' “mnmm fm ^.'m pmm' f' '|°hms' kema kring Sšdra Oh: Det var ett slitsamt och ansvarsfullt
son. Lidsjöberg. .Iubilarens vagga stod iOstersunds stad. Stu- ”bem Sum han “ck Hawk N en erkânmnsvân sin

d'°"°3*“““ß °°" ""'°“° ß' *'“°"" '°“° "" '“ "°" 9°“°'“' so ar ryiier den io as frn itnnn Jenssen. men nu iennn An-
gick länsmetropolens småskolescminarium. varifrån hon den Jönsson samme '

utexaminerades l923. Sin lärarinnebana började hon sammaår nu fyucrdèn 22 ds Må" omcabñdsson vafeàn Hm”
vid Lidsjöbergs mindre folkskola. och denna hennes första bördi mn m I ' ° J '

anställning har blivit hennes enda. varför hon nu lirar 30-års- 8 '

jubileum med samma skola. Hennes kapacitet har också anli- Suümsbnrg sñmm
tats i allmänna värv. Hon är ledamot av kyrkorådet i Alanäs Dam ud
församling och arbetar för Alanäs Kyrkliga Kvinnoförbund.

_ _ lörrhgl8/4kl.2l.30-0l.00
Röda Korskretsen m.fl. ideella intressen. M ik: wahm med vokaüst

Persnniigen sr jnintnen en vrnssit een rinna; inrnns. “S

"""""°°"'°j"' . _ Bm-arr»-Imn-ß
Arbetet med byggande av bygdegården i Högbyriäs skall nu

börja. Kostnaderna beräknas till 225.000 kr och entreprenör

blir byggmästare Valter Nilsson. Fyris.

Strömstinrl
Onsdagen den 22 april kl. l9.00 visas

i Sagabiografen för första gången

Den första svenska tllupfllmea
Program: Trolleri i tre dirrierisiotier

Europa i tredje dimensionen. en färgresa

från Stockholm till Venedig

Entre: 3:- kronor. Glasögon utlånas gratis
Förköp fr.o.m. tisdag i OP:s lokalredaktion. Strörnsund

Udsjöbergs skola Om stort intresse finns kommer föreställningen
angåirepriskl2l.00sammadag.

”UM Anenga-.osrtattsuuos-Posrsn een roNrti.M

Ãnkefni Benedicta Berg. Strömsund. änka eller ßrvaltare Axel
Berg.avleddenl4april.FruBerg.somvarföddl867.varen FlatarIebtrt0-4

raroch lin. gammaldam medettständigt ljust och glatt humör. Det var kallt och blåsigt. då Strömsund mötte Åsele första

Hon har bl.a. nedlagt mycket arbete för Förstamajblomman träningsrnatclien i fotboll föråret. Hemmalaget förlorade mat-

inomStröm. chcn med 0-4. Cirka l00 persorier tittade på. och Karl-Erik
Oskarsson dömde bra.

Ström lånar till lör-sanilliigsketii
l en till kmr ställd framställning anhåller Ströms församling om 051570'
ntisntna en tar nppßnrnde ev en rtirssrniingsnern ra npprs en Lwtbf- Guwifl-ßsm Silidßm avled hßtist i ßötidß- db-
rtortr-tgr amma-tnsstgn pr |00_000 tr,-_ bad av hjärtslag. Den bongångiie. som var 72 år gammal. var

i sin fmnsatintng sager iiirssrniingen. en benet-ei et- känd lånat vwißf Jämtlands itrlmf wm llsbmsmvlm-
en ssrienr iiern sr sten. tia rorssrniingen ireir sstrnsr teitster tar fc- Han hade mwlmt wh Sålt måns himdmlß ilsmi-
det vittutgrenade och mångfaldiga församlingsarbetet.

Under årens lopp har på frivilliglietens väg insamlats Uggrtnrrrertggtsrrttrrrntrngrr-.kr

=mml=sl47-326l=r- En ßßhsll ßfßmlißlwnwmvvv- Meaen eieingsnrnrst sv- i-to nngeiennr rr-tn entre izirsnniinger

'mils 'WS 3Y88NÛS$lYf°|$°“- 00" 90"' llßlß li" Ulßd inom Ströms kontrakt satte Ungdortisdagen i Strömsund i sön-

W ßßmliß- llfklßbikß li" 435-000 kf- dags ett verkligt rekord. Dagen inleddes med ungdoms-

gudstjänst i Ströms kyrka. som var alldeles fullbesatt. Däreer

Härlöv reekrlsa och lsbllrlslnaeri trjatis ungeiennnns ns tnneir pa iienn-anrsgsnien. dar neitst

Vid ett sammanträde i Alanäs hemvämsgård på onsdagen. samkväm sedan hölls på eftermiddagen med bl.a. sång och

mild NPNSGRISHIGI ßf Svßfißß mC0f0l0ßi$l=lIyåI0l03iS|8 rundabordssamtal. Dagen avslutades med gudstjänst i

institut. vanenfallstyrelsen och strandägama. behandlades de kyrkgrnrllr kyrkolterrle Berg lrall ert rmrtanrle tal till ungdo-

olägenheter. som uppstått genom isbildningar eller Flåsjöns rmrrnt, vgreer (le ung; i bussar vände åter till sina hem, ett

reglering. Något särskilt nytt över vad man tidigare erfarit lö- mirtrte rikare.
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I-'ölgeanm ladutaket Ström-Alanis hovvårdalörealng
Skogsarbeteren Jöns Eriksson. Ãspnås. råkade håromdagen höll på lördagen sitt årsmöte i Strömsund. Föreningen räknar
utlören svårare olycksfall underarbete. Han höll på att riva en en l60-tal niedlernmar. l styrelsen valdes E. 0. Eriksson. Egna-
lada och hade gått upp på taket. då han råkade falla genom hem.ordf.. Ingvar Alvebo. Alatattnet. llarald Eliasson. Egtia-
dena. Han slog sig illa och kunde inte ta sig från platsen utan hem. sekr.. Bror Hernmingsson. Öhn och Etik Hemmingsson.
hittades eller en stund av sin svågcr. som hjålpte honom hem. Tullingsås. Revisorer Georg Molander och Olle Andersson.
Han lördes sedan till lasarettet i Östersund. dår det konstate- Strömsund.
rades. att han slagit båda höllerria ur led.

Födde
I-'ödelaedapr 5" 50"
ao ar rytier aan 21 tis r. uyggnaasafa. oiar iaiianssan. M0 °=h Ru* Mßlßdsf
Nas~ii=en.iahanssanari>ontig frin ititivsana aan nynaaeiiii RW Olßwß
Nggyigm ß,-m35.|,|¿|-,¿¿m_ Strömsunds BBden25/4 l9S3

50 år fyller den 24 ds anlåggningsarb. Hans Dyrvold. Gårde.
suisrnsana. Hans Dyrvaidtrenarbeisniiinnisirasant innehar am0__c,."enmmm_hNm.
f'“' "'“*"'° 'id “uu-"°“ Û v'"'°'"'i“""'“°“' vi iartai iaitna iienigen at- ianiiiana sainjantiev Nar han nu pa

valborgsmåssoallon fyller 7 år. så är han inte ensam om det
Nya badhuset an [li-dgr hår i lånet. För ett par år sedan spårades Bert Ove Arljung i

Den stora bassängen i Strömsunds nya badhus år nu färdig. Östra Hmsnås upp såsom cndejâmtlandsvojltc född på samma
en lullig och strålande sak, som komineran bereda hela lands- dag och år och troligen också ungelör vid samma tid på dyg-
åndanglådje förtider framåt. Detåren gammal dröm.somnu ll-
åniligen gått i verkställighet. Och an den kostat en hel del Hur storken lladdrade omkring denna trolska vardag är
spelar falnisln inresa stor roll. Denaroeh ßfblii-en nödvindig inte gott att veta. Och vilken litcn byting han tappade över
institution. som man i alla fall knappast kunnat undvara. Vad Haga slott och vilken överden lilla stugan i Östra Havsnås har
som lörst frapperai-ii-de glada färgerna och rymden i hassing- antagligen den oberåkneliga och glömska fågeln lör långe se-

ens vagga;-_ vit-meelemenlens varmrñda ßrg och de lang; dan ßfgålil. De bägge Små kllållartla har lltt \'tl!til upp lill
Ijusfampema i taket,H¶ æh deras |i§|-bor inte pigga. friska S0ll'l lltl dttl SiSl8 april får mttmsa på Sill

fönit han en tillllyktsort. som bereder både nytta och glådje. ßdlsedagskaka. var och en på sitt håll.

så har de sannerligen fått det nu. Med andra ord en träffpunkt Ben Ove år mycket intresserad av kronprinsen. och på

för gammal och ung. sommar som vinter när lusten faller på. väggen hemma hänger ett trevligt foto av prinsen. som Bert

Och kanske det blir hår. som det en gång var på de gamla Ove fick. når det första gången blev klan. att han var dagsbam

romarnas tid. an ordspråket blir “vi tråffas i badet”. med den lockhårige kungligheten.
Det skulle vål aldrig falla någon in an fråga kronprinsen.

smhsudhv-knronuü 25/4 '953 vad han skall bli. når han blir stor. Han harinte mycket an vilja

tan targryiia nen iiviig janeiniiteii av bam i aiia aiarar spraeir i fmäm ” "|' ”'\'_;|"f:d“'::::
da strax före tolv ut vid Centralen. Det var en extratå med . _ ° _ . '3. 3 -siiiid -i - .aertot-.fra _

dussinet vagriar illastade med elever ut Ströms kommuris Ja "så iïly :null P3: owochc ïggågbndcn8 . _ . sms
alla skolor.sommedöverlñrareSttgLandersomöverbelölha ml . vi h “da pá sin nu röda Ü' NL
gare icriiavaderade Storsjösta n på en skolresa. som sträcker sig :gm :f:'"d:r då' med Weke' i Skåsw

V" 8" . nen. Harhanensådanhårfin båi?Dct\-ei vi inie.mendetår
På några sekunder var hela stationsområdet översvåm- im: om" BM. mens him. pá sin 7 ända

mat av törvåniansfulla ungar med en nyttigt och nöjsamt dags- gt' 3" J 'gt ' 8'
schema framför sig. I mönstergilla fortnatiorier tried lårare och
lårarinnor i iaten lör olika gnipper. precis som kompanichefer i
en stor bataljonsparad. avrriarscherade den imponerade stora
och glada barnaskaran från Centralen uppför ”stations-
backen°'. dår trångseln så småningom korn att likna den folk-
samling, som hejade på kungen. når han var hår på sin Eriks-
gata.

Ett besök i Tennishallen. dår Lingdagarnas gymnastik-
uppvistiing år en lockaride programpunkt. en tin i museet och
en visit på Jamtli skall avverkas av den 700 flickoroch pojkar
stora strömsundsdelegationen. innan skaran såner sig till råtta
på Sveasalongen vid fyrasnåret lör an agera premiårpublik
vid den lörsta visningen av Östersunds-Postens jubileums-
film. Strax eller klockan fem laddar man etttratågets vagriar
igen.ochdetbårivågtillbakaellerendag.sommanhoppas. I ” B Û h,

. . . _ Li lprinsen Carl Gustaf Li prinsen en 1' ammaäkni och innehållsrik förde pigga gåsterna från norra Jåmt- W Haga sh" i own Hmmät
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Dödsfall som hittills. kan man v-änta sig iömämliga resultat till hösten.

l Alanäs har f. kyrkvärden .\likael Olsson avlidit i en ålder av då nästa stora tävlan skall avgöras.

83 år. llan var född i Alanäs och tillhörde en gammal alanäs-

släkt. Det var lörutom sitt jordbruk särskilt kyrkan han ägnade

sitt stora intresse. och han var under manga år ledamot av

kyrkorädet.

Födelsedagar 29 -l N53

50 år fyller den l maj fröken Vera Hansson. ålderdomshem-

met. Tullingsås. Fröken llansson biträder med arbetet inom

hemmet och har gjort sig uppskattad .som mycket arbetsam

och plikttrogen.

Central skolfrukost l Ström
Det kan diskuteras om skolmåltidema i sin nuvarande fonri har

fått en fullt tillfredsställande lösning. Det blir dyrbart att hålla

varje skola med kostsam köksutrustning och ofta ganska stor

personal. På en del håll i landet har man gjort försök med s.k.

skolfnikostkedja. som helt enkelt innebär. att måltiden lagas

centralt vid en skola och sedan rransponeras till omknnglig- Na rumkluhhmç mwemmur

gande skolor. Detta innebär ett lörbilligande._eflersom endast Karl Em" |m';"nd_ SLm_n ,_."nh"g_ GMW J¿n_mm_ Sâm'

°“ *" '::;š'¿lï:'f§ffñ';É::;d“:::“§:§:nf3:“:a“§f:{:°l;|“:¿an ßvpmufr. Hu./.rf ritar/.;..-_ sigma efirwin. mir» .t/rv-ni.

imc sk°".mk°¶kcdja_ så dock länk. och du mms Trum Iungsr /ram .\il.s AurI-0ln/ Eillunrl. Rub;-rr

planer på att fa in llera länkar. när så småningom skolan har lätt ' ' '

sitt nya kök.
Maten hämtas nu i Strömsund vid IO-tiden och förs se- \5"” "'k°"_'f' I S"'6'f“""d 3 5 '953

min pc-rev-ker rv-ii um titt xasv-iirmv siwis. därom .sedan vanns ""““°°-* P* '““""°“°"' W 'W WB P* '°'8°' °°" “*“°'- *°'“
upp Om' hamen i Näsviken Lex skuuc än sina màmdcr i dlll gång |lÖl|S 8\' Nklf “BK ÅHÖCYSSOI1. FÖISIE líllilik
Suñmsmnt Skum M bn SW" au män rjam mm gu pà riksdagsman L'ddo Jacobsson från Vilhelmina tnlïir en stor

bestämda tider. Dessutom har man inbcsparat en hel del av Wbhk'

den köksurrustning. som skulle vara nödvändig om maten la-

gades där. och även en del arbetstimmar lör personalen. Be- |-ßllllltl
spisniirgt.-ir av tic is ramen i Na,-v att-ii och rmrrspom-ri sköts ßf b>'ss«<ßßfb- MM" Bcfsström- Swmssls vsb -<iuNf=1<-

nu M en ¿c||¿¿qm§|5||| bi"-5¿c_ biträder Märta Olovsson. Strömsund. Vigsel den 25 maj l953 i

Bespisningen i Strömsund omfattar f.n. eza 450 bam i SWÖW-* Pfâslßåfd-

folkskolan. realskolan samt Bredgårds och Näsvikens skolor. i

Personalen består av sju anställda. varav fyra på heltid.

Kostnaden lör skolmàltidema går pá 85-90 öre per por-

tion. och det måste räknas som ganska lågt. då man t.ex. på en

del andra håll inom skoldistriktet har en utgift på l :50.

Vlgde
Chaullör (iunnar Arne (ieorg Andersson och fröken Anna

Maria Olofsson. båda från Ulriksfors. vigdes i Ströms präst-

gård i söndags av kyrkoherde (iunnar Berg.

Fotoutställning l Strömsund
lnte mindre än I 2 kollektioner om sammanlagt 24 bilder hade

Strömsunds fotoklubb att bedöma vid sitt sammanträde på

tisdagskvällen. då den tredje stora tävlingen sedan klubbens

bildande ägde rum. Förste pnsragare blev Bengt Valdemars-

son. Vagdalen. som strängt taget ek både l:a. 2:dra och 3:dje

priset men fick avstå de två sistnämnda till Sigfrid lšriksson

och Nils Vågberg. Strömsund.
Fotoklubben är faktiskt att gratulera till det lömämliga

resultatet. säger fotografBror Sandmark i Strömsund. Särskilt ï _ _

roppbildema är av oväntat hög standard. (iår det i samma stil 'Varm Wh Mum" B"m"r""'
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Dödafal det uppvirrnes till rätt temperatur och åter skickas in i bas-

På ålderdomshemmet i Tullingsås har fru Karin Jönsson avli- sången. Man räknar med. att vatten inte skall behöva fyllas på

ditienålderav97år.l-lonvarñnkaeflerAnders.lönssoni merånetrpargångeromaret.
Gårde. Strömsund och nlst äldst i Ströms socken.

F.haridl.EkÅkefSñIn.NIsvikctt.Slfñttt$tlnd.harav|idilien p¿n¿5m.:|ß|-||¿nm“¿|§||.5m 35 |953

ålder rv 73 år- Han vrf b§f=Iis från Tim» '_ Uwldß lift- M en itsreddmiigi itirridmrnoie natts pd dnsdegsin-riien i simms
lm ßfmv *Måla H" limt- F-'I “flMM" dwßß- prrsigird. dir iryrimiierde den rm oimnsr nere imiisr iariid-
handel i Flykilen och flyttade direer till Näsviken. mm Ü" de bam fm Suñms ,¿mm|,k°|,_ som nu swoms.
I Sllñmlßd hål' fftl Ada H0lIl'l. løttsßifd. Ivlidil i ett åldtl' av sin kønmmlionsundcwisning Kyrkohuden och ßrmdnma

7' ëf- HW W böfdiß fri" SWMM °°h W' °'_l$f*mm iieir drrvid iiiiizite sn dryiis en net det nrnisiem. sem irdrsnm-
Ulnk Holm. Underderas tid skapades goda traditioner kring mm med un¿c“.¿,n¿n8,n och |mn|-mm|¿°mn_ en sp¿,sm¿|_

JOIISQÛIÜ. Gli! fßliftlllt Vid mångt llllßlll. Qßklll Vlbßfgi- som gav Ü närvarande Soda uppshg och en hd dd nu länka

mlßw- Mm f°II= bjöds in ßf sßmßmmt fl Wii- pd. sn iiirnende itirridmmdre kommer senare en idiies lar rar-
df- H0" W vsflwm i hßmbysdsßfvißeßß wh kyfklis aidmme iiii de bem. sem ingar i den senare imniimmiidns-
kvrnnolörbundet. gmppcm

Födelsedagar
S0 år fyllerden 9 ds fru Anna Olsson. maka till målarrnâstare
Ansgar Olsson. Strömsund.

Cabare Alarilset dans
Folkets Hus

tisdagen den I2 mej kt. 20.00

Karlrönetedt
med sin populära

radio- och grammofonkvaitett
Medv: Glovariiil Jaeonelll. klarinett.

J (M Olle ”Pluto” Rulieiisson. trummor.
'mg sång och spex samt Olle Wldbick. elgitarr

God otnslttnlnpöltnlng inom Konsum I Strömsiind
E'ÜukuhÜ'h""u!"_'“' | Konsum i Strömsund har hall årsmöte. Ökningen på fjolårets
siriirns nye rvtnsruge inrisin-ri en veridrg glrdi-:WII ßf$"°““ emsrrrning ner rerir s91.41o=- iir. viiisei iir den sidrsie dining
mms' "ämm" °°h du mms dc ”m Påsüf' nu du "kn" som kunnat noteras något år. Under året har den lörsta
lrsomattgåtillfestnunirmantvittarmotvaddetvarlörut. |,|,|¿5p,bm'|, gwm ' hmd .hu-_
med sits de mange degemß besvar med bioiirggning. mn- få i Smmuådf" “ ' °° °""'y“"°°°" '“ "
ning. torkning. mangling. strykning o.s.v. Vad som lörut tog 'man m¿|csßrhm¿|¿n8ama mg sin baja" hö" as¿ß_

å_ßk'“'3' dag" mm m' P. "im" hk' '_"Ü_'3' chef Osterbergen parentation över lörvaltningsrådets sekr. P.
timmar. Och dirtill sker arbetet i en ljus och glad omgivning V_ Eriksson Vaken a\.|¿¿¿| “Ma \.“ksamhc¿s¿m_

*°'“ "°“ °'°“ *"'°' ““ P"ß°' P* "“'“°'°'- i snmisend med itinsimingsriders iserrneise nedngierde

bekanta sig med sin nya institution. anser att en del av maski- Bcrmckcn 'des md sodunnmk Ü" hm¿|¿n8,m_ Av SW

"ai" kumk in °“ mm" P|'°“i"3 ß' 'n umvih "md" relsens och revisoremas berättelse framgick bl.a. att medlems-
íilifißs-IiïmkM' II' '=°'"°'°' '°8°' di' “““'*' gieiei vid irssiriiiei rer 2. ioi den den nnsisiids nerseneien

FörStrömskommungilleratttranspoi1bidiagutgåriör ' Fömn - :mm bcsm. _ ß'-ma 'emma Å |

“°'“- *°'“°°'“""'5'5“°“““"d-d°°* i"'°'“"*°'9"”Fm' Andersson. Huge iznirssïn. Gäddede. is. T.

“'“°'!- T“"'P°""""_'ß°' ""'°"*'"" 'Y"'°“ '_'“° WW “"_" sen. ridgiiynts. wendeis udd. uiriitsrnrs. ineeis oiiimni.
"'P“*?'°3°"P_“'*"°-'!*"*'8*"“1*_'““"'°'*' '*8“'*“°"° sminsimd/\meid\riiimen.odddede.Niisorisniirnd viedsien
°"°"'“1“"'““? °1*'“"' '“'° “"" *' P“*°' "*8°' "°8'° ' '““' Anders Lindimim. iimsnss den semrm Linkin. srrdmsiind.
ß_*"' ß' '"° '!'°'“ 5"°'“_° '*°_'“'““_“-_"°' 4' '“'$_'“°“""- *°'“ Revisorer rr N. ts. sjaiimd den Gdsie riniiin. nu represeniem
själva deltaga i tvltten. blir priset billigare. För tilliillct N49' vid distriktskongressen i Östersund utsågs O. V. Mattsson.
*°“ "'““"""_ W* “'*"'“°' “'°'“ "*'““'“"""- V""°"°°“ W srrørnsdnd Arndid vriimsn. crddede. Perityngensism. unis-
“'*"'“'°"'!°"'“*8°'P°'*""°°'“- os sendniisei tim cmnidndvi det

Badhusetsreningsanliggriingirenavdewdcmßslei Ms' ' 'Smdsuñm oc U' 8 en'

landet och renar vattriet med en kapacitet av 375 liter/minuten. Mimg. ,|.|;ßn||u-|.. fri. | in."-| |9§5

Hvwdesfsetßtlrßßwfbßhñlhmfylldmßdsfißvchßnnd Medunnigmeinriieibesiririusdegenpinnsddgemenden
med Iillß lv Ilumißivmwlfßt för Iwmlie av °M\lish=t=tL eiimrrm eiirirrtir-srirr-ingen sireti ri-ade i irren den i inn.
varefter vattnet desiniiceras genom natriumhypoklorit innan |955,
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Reltordglddatlskallstoppaattpp Dödsfall
Storgäddan om 20 kg och l25 cmzs längd. som fängades i I Strömsund har trädgårdsrnästaren Johannes Sjöblom avlidit

Strömsund. blev under torsdagen föremål törden verkligt stora i en ålderav nära 65 år. Han var bördig från Wasa i Finland men

uppmärksamheten i Strömsund. Det var faktiskt en folkvand- kom som pojke i tjänst i Sundsvall samt flyttade så småningorn

ring för att fä se den stora fisken. som också var imponerande. helt över till Sverige. l-lär ägnade han sig åt trädgårds-

Nu gäller det närmast att fä den bevarad till Strömsund. nlästaryrket och ck sin kondition på Gärde handelsträdgård.

Efter förhör hos konservator i Uppsala kommer konserver- en av landets förnämsta. Han var också en sällsynt skicklig

ingen av gäddan att kosta 300 kr. För att kunna få ihop denna trädgårdsman. då han l920 flyttade till Strömsund och där

summa har en lista utlagts dels pä Östersunds-Postens redak- övertog Strömsunds blomsterltandel. Ända tills för 7 år se-

tion i Strömsund och dels i Lundholmsjämhandel. I konservc- dan. skötte han sin allär. som därefter övertogs av sonen. l-lan

rat skick avsesjätteflsken överlämna till hembygdslöreningen var en helt och hållet självlärd man. som med seg energi arbe-

i Ström. en sak som lär avgöras efter hand. För bygdens skull tade sig fram. Endast 90 dagar hade hans skolgång varat. Fastän

vill vi gärna uppmana våra läsare att teckna ett bidrag på nå- underdc sista åren lam. deltog han likaftlllt i sin gamla verksam-

gon av listoma. så att den behövliga summan kan erhållas. hets skötsel och följde utvecklingen med intresse.

Gäddan är redan avskickad till uppsalakonservatom.___.___||

Gammelgåtldun

Reltøftllflfll OCKSÅ l Ulrlkiføfa
Ännu en rekordgädda. som t.o.m. överträffade den som fänga- _

des i onsdags av herrar Modin och Mattsson. Strömsund.
togs i går vid Ulriksfors i Ströms Vattudal av fabriksarb. Ingvar

Persson. Enligt uppgift väger denna gädda två kilo merän den

första alltså 22 kg och när innanmätet uttagits l7.5 kg och i

övrigt både i längd och tjocklek överträfïande sin första längade

släkting. Längden var I 27 cm.

Födelsedagar I l '5 1953 ..- av

85 är fyllerden l3 maj f. lantbntkarc Erik Berglund. Havsnäs.

50 år fyller den I I maj lantbrukare Edler Eriksson i Lillviken. \
l-lögbynäs. -- -- - -- G1

Johannes Sjöblom

sttututtltfttatlttanemlralav-ljatsttonpavagllrtsn-alu
rjatsttom-ll pa tallttst-:pm ml; stltsmstllla av tar ltllrattl.-t Flldrlrrdlnlf
sa st-am. att salsttltl de tltgsu astma ps sim starten nsttmf 00 dr fyller dsrr 14 ds fru I-is» Ersw- Srrdrsurld- ilrldr rrr
att få sina underreden helt förstörda. ÖP:s strömsunds- k)'l“l“'il'Ül F-fl* 5550"-
mtattlioll tar nu manga psrlllgntllgal. l t-alla ltlmgm bila- 79 dr fyller den I4 ds Arm-Lis- Fdrsh- mnkr till Hans

gare ger sin vrede fullt utlopp. Vem skall betala kalaset. om Fllllsll- Slllåflßllllfl-

karosseriet fär dyrbara knäckar?
En snabbundersökning av vägartta uppvisar också fruk-

lamt-am defekter. som tletl laftttmf tlltllganas lm-tlltpac Udden - Strömßtmd
vrtedesmod. På vägen mot Vågdalen och Ramsele finns många Söndag kl 20.00. lördag kl. 2 l .lll-0l .00

riskabla fällor liksom förhållandet är på den nya vägen mellan Musik: Sill!!!
Ulriksfors och Hallviken mot Östersund. Att väglörvaltningen Erling Grönstedts populära kvarten med

gör allt vad i dess makt står är icke tu tal om. Ströms vägdistrikt sångerskan Blrglt Bruno
är känt för att inte spara på möjliglletema. när de finns att sjunger och spelar vårens schlager

tillgå. Och likadant är det på vägen mot Gäddede och andra Sßtllltltliülll
vägar inom distriktet.
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Pollstogfal llsltlvattadalen l5/S l953 församlingen i samband med föredrag av kyrkoherden över
En ny storgädda fängades pa torsdagen i Ströms Vanudal av ämnet ”kyrkoaret i ord och bild” och har förklarligt nog väckt
överkonstapel RagrtarGranquist. Den vägde visserligen "bara" stor uppmärksamhet och syn- och hörbar uppskattning.
I l kilo.rrrenvarertdast lScmkortareän 20-kilosgäddamsom
togs förnägra dagarsedan. lnte otroligt attman färhöramera maa.
°'“ “°'"*°'V"'““"'°“- r=.tetttrtt.ratrtt vtttterttt raetgtttttet mwaewet-tuttssagm

mal. Undersin ktaflsdagararbctade han i skogs- och flottrtings-
arbete och om somrama var han flitigt anlitad vid byggnads-

SWWÜWW W etbetett. att etet ttertteettet-tt har ttett ttwreett-et. Hett t-et ett
OP' *kw "M" 'md b'°"' ßßkckdsc" m°' S"°ms“"d lugn och stillsam person. en arbetsam och god människa.
vid torsdagens match rnellan de bada lagen. Nu kunde Ope
lämna platsen med bada poängen med seger och matchens
enda mal. som förövrigt varett självmäl. men någon orättvisa Udfk" * snömmnd
hade det inte varit om ena poängen gått till Strömsund. efter P'“_85“°“ H- 2|'°|
rtetttttattgetetttttteetertert-rett.r.tytett gevttttefatttge r:.r.ttu- Mißilflß Ks
kvist en chans. Halvbackskedjan utförde ett jänearbete. I mit- Ålllllldlß Plß kl- 3044
tettttetttmtteet-ette"t-tetttrte" Mtttetteeettgretetttßeettteeoutt DIM Mßil SHM
sä att hart inte märktes alls. Ytterhalvorrta AlfNilsson och A. -
G. Haglund var bada till sin fördel och särskilt Haglunds spel hm!
var en överraskning. da han tidigare endast spelat ytter. Gösta m.nd.:md;3u l _o' n
Rost hade flyttats ut pa vänsteryttem. medan I. Mattsson lmfkzsmgm
*"°"°° "°9°"“°" oas: Letter vettette lege tttvrtt ateatearenett

'rst fytt uettzstteertegserttrøttst Nr rtseue*uaet-rqtpat-rnaasuatttuett . " °.' _ ' °““ '“°“' 'Tnmñmsbumawaæiownmæ |_“,hwcnp¿0pe_ rStrörrt.Nrlssonärdenverklrgekämkarlen.somarbeteoch
nmæmhüsm m_ms¿.8,_F¿',¿ek°m¿rYn Gm* mödatntekunnattaknäcltenpä.Ånnuvrdsrnaßärärhan
'im åmmmæl NW hans ækontimam .kn 3; mt alltjämt med t skogen ochtarstn del av arbetetsom förr.

tettrte framsteg eert tuteettee med epputtet. ett ertreytttttet.
somnägraav reeensentemasägersig aldriglörutvaritmed NN'ßÜ0l7Û'Û|l|I||!Ü|P°PW|lÛÜF|lU
øm pg Op;-“_ pggttwm *nog hsa- 553309, riçjiggg V53. .lärntlartds norra distrilttsloge av IOGT har under pingsthelgen
arm, och 35,8; vestra, |'_¿_ e;f5mu|,¿,|,°_ i opemtm varit samlad till sitt 66:e årsmöte i Strömsund. I samband där-

med har regett oss Nettettettet t suotttetttttt m em 10-ta-
jubileum. Sveriges Storloge av IOGT representant vid årsmötet

su,5-,.“a.¿°-'ie-ny|n“I||.|-nu' |y5 |953 hlrvlfil l.kalld.El'iRLjt|Irgbi(II1.Sl0Ck|l0|m.En$ti|ftt||IImål

Mettatt etbetet med etttrtyggttettett ev arrtetrtetttertetttrtteti f='i8**'*"'l 8'°°"*" =*=P'i8= *°'“'“=“*l"=' °°l'4°'å“8=
Tullingsaspagäri sommarkornmer vardanstalten att vara för- "am 'V $'"5"'“d° halm' '33d“'“_" “WS 3°'°"'° ”W
taga titt r=t-rttettetge wttttettt t rritteetta. Artteettetttertetmtet W *H ßfä =°"' ßßß* WW” "'"=“°-
ttetattttae ven rmttgt rat rttnyttttrttg titt ttøetett. rttttgete rm P* P'“8*“|'8° “W L°8°" N_°f'*°"°' tm "WS-
rettrgvaftteetyteteett uttttt rtstttrgp ettetettette vetteeetttttet titt Jülm- NW*2°°P=ß°“°f<|="°8' f'°-*'=**'=S°'<'ifP'<*
skolan i Tullingsäs. Men pa grund av att den skall repareras 8m'“°' NJ- UPPN8 Sill: av Oskar Lindström och Nanna
ma, ,°,mwm_ hu. mm mh medan kn w,|“,n_ Eliasson. uppläsning av Börje Sandström. musrk på spelprpa.

munspel. dragspel och fiol av Nestor Lövström - och uppvis-
ning av Logen Norrskenets nystartade folkdanslag. l den in-
tressanta skildring av Logen Norrskenets tillkomst och ut-

Llagll l färgon ltyrltollvet I Alaals församling veckling. som lämnades av boktryckare Sixten Fjällgren. fick
Vartid hari filmen lätt rnöjlighereratt fördet komrnande släktet man bl.a. veta följande: Den 27 maj l883 bildades Logen 655
levandegöra sina förhållanden pa ett sa askadligt och instruk- Norrskenet. som vid starten fick 26 medlemmar. Davarande
tivt sätt. att motstycke saknas i hela den föregående utveck- kyrkoherde Olof Wagenius i Ström var välvilligt inställd till
lingert. Dessa möjligheter har kanske ännu inte till fullo beak- nykterhetsarbetet och medverkade oa själv med föredrag i
tats. Alltrner vanligt hardet errrellertid blivit. att t.ex. korrtmu- nykterhetsfrågan. Arbetet gick också framåt. l884 bildades
nema latit pä film upptaga sina märkligare livsyttringar s.k. Godternplarrtas sjuk- och begrafningskassa. I885 bildadesen
kommunñlmer har inspelats också i Jämtlands län. och flera är sangkör. en musiksextett och ungdornstemplet Förhoppningen
patänktaellerunderarbete. l888.börjadcmarrplarteralöregetordenshus.l889köpteman

Eerett merän ettärigt arbete har Alanäs fätt en verkligt tornt för 400 kr. och mycket trävirke till det blivande huset
lömärnlig bildsvit i form av läng färglm. skänktes av Graningeverken. l890 bildades Ströms god-

Manuskriptförfattare harvarit församlingens kyrkoherde templates byggnad: AB och I892 stod ordenshuset färdigt
Gösta Sundström. och för foto svarar lmfotograf Gösta Lund- till ett pris av l5.000 kr inkl. tomt och inventarier.
berg.Ostersund.somhärhargjortivissaavseertdenmäster- Somettempelpavilkaarbetsproblemmanhadepäden
liga upptagrtingar. Filmen harredan visatspa nägroorterinom tiden kan nämnas den strid om ett brännvinsmagasins vara
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eller icke vara. där logen vid kommunalstämma l893. efter att Gunnar Berg. som även höll tal till konfrrmandema och eller
ha lyckats uppbringa röstberättigade sockenbor med över 2.000 gudstjänsten delade ut av församlingen skänkte biblar till de
fyrk. avgick med segern. vilket sedan firades med en tacksam- nykonlirtnerade.
hetsfest lör dem som med sina röster bidragit till utgången.

Medlemsstatistiken visar att logen fran seklets början W I

till mitten av 20-talet ganska stadigt hall mellan 200 och 300
med' D" ade da dock lm mm h m Traktorlörare Per Åke Nordström frän Ånge. Bnrnflo. och frö-

emmar. bötj ppa oc i m' en pä .I . _ .

40-talet var man nere i 45 medlemmar för att idag äter vara äzskmlsnsü I 'c:i::c:?šb"ñ
"wc ' go' . _ av komminister Lars Lövsund.

Frl. kand. Ljungblom överlämnade hedersdrplom för S0-

ärigt medlemskap till Gottfrid Strömstedt. Strömsund. och
treamatptom rar meatemsetning nu :mm a sifamsuna. Fßllhw
G,-cm, och |_i|_ 80 är fyller den 2 juni f. lantbr. Jonas Jonsson. l-lan är bördig

frän Renän och bodde en tid i llallviken men flyttade därifran
till Yxskaltkälen. där han under manga är var postombud. För
nagra är sedan flyttade han till Strömsund.
S0 är fyllerden 29 ds fru Sara Retzell. Alavattnet. Fru Retzell
har förutom hemmet även hunnit ägna sina kraer är den

ideella verksamheten och är en intresserad medlem i Kyrkliga
kvinnolörbundet och Röda Korset.
50 är fyllerden 3 I ds avdelningsbiträdet pä älderdomshemmet
i Tullingsäs. fru Signe Andreé.

Bostadsbr-lstenlStrörnsuad
är fortfarande skriande. upplyser- pmvinsialläkare Sven Särne.

Strömsund. i sin ärsberättelse till medicinalstyrelsen. Vänte-
listan omfattar ett 60-tal personer. En viss anhopning av

G,,¿,,,,,,,/,,,;,,,_,,, ,- _ç,,,;,,,_,,,,,¿ gonorrefall inträffade under senhöaen. 20 säkra fall konstate-
rades.

1“5'°53 rzagersravtasnaamrwrn-VU* -
H°"_d°|$ß"“å"d"' E'°f“°"' s"°'"$““d °°h ñk" Blir det som Ströms folkskolestyrelse önskar kommer engel-
Karin Andersson. dotter till droskägare Gustav Andersson ska m mm” som |¿m¿'mcv¿¿ “mig folhkobmm Suñm

°F" "W '“°'_'°- f- '?"“°'“°"- '-*”°*J°- _V'8*°"' WW” P* stotstyntsen. som rade .ammsmfrae pr fredagen. u-star
p'"3“d'3°" ' Las-'Ö kyrh av P°“°' H-Jam" B'°""“°"' nämligen hos skolöverstyrelsen begära medgivande att an-

ordna undervisning i engelska inom alla skolor i distriktet. där
Strömaanrlsförstavärpolag läraremedbehörighet linnes.Förnästaläsärlörordnadestill
Strömsund spelade I-l mot Matfors och knep därmed vårens lärare ä icke ordinarie tjärtst följande: Vid Strömsunds smä-

första poäng som med litet tur borde varit tva. dä Strömsund skola Ingeborg Strömqvist och l-lilma Mattsson. vid Ström-
hade flera goda chanser till ett vinstmäl. sunds folkskola Sigrid Nordlund och Anna-Britta Håkansson.

Det var vänsterinnem Torsten Jonsson. som fran straff- vid Ulriksfors Brita Carlsson. vid Bredkälen Magnus Wallin.
linjen slog pä ett skott som gick rakt in i mäl. vid l-larrsjön Anna-Lisa Allmin och slutligen vid Heming-

skälen Hedvig Eriksson.

llögllrl l ltyrltal
Annandag pingsr hade kyrkliga söndagsskolorna i Ström- ll-'KStrömsaatltr'lurnl'er~adellttlkrlvaadeI-Iatallaat
sund och Ulriksfors gemensam söndagsskolavslutning och Flata runt - IFK Strömsunds och LT:s stadslöpning - blev en

värfest. De 200 barnen samlades först i kyrkan. där kyrkoherde lätt seger för arrangörsföreningen. vars första lag tog sin an-

Gunnar Berg talade och sommarpsalmema tonade friskt. Se- dra inteckning i LT:s vandtingspris. Fem lag var anmälda men
dan barndop ocksä lörrättats i kyrkan. samlades alla barnen i Gäddede uteblev. sä endast fyra lag fick göra upp om place-
grupper i prästgärdsparken. där de fick leka av hjärtans lust ringarna. Tävlingama gynnades inte av vädrets makter. det
samt lörplägades. Avslutning hölls sedan i kyrkan. där regnade kraigt före tävlingen. varför loppet blev mycket krä-
kyrkoherden utdelade 45 bokpremiertill de större barnen och vande. Trots det mindre goda vädret räknades omkring 200
ett 30-tal premiekort till de minsta. som flitigt bevistat sönrhgs- personer in pä Tingvalla.
skolan hela året.

Under pingsthelgen har den första gruppen konrman- Pelle J. RF-hyllad
der föräret konfirmerats i Ströms kyrka. Det var I l pojkaroch Prisutdelningen lönättades av Flataordlörande Alvar llillden.
l9 flickor. som undervisats av kyrkoherde Gunnar Berg. vilka som även utdelade RF :s jubileumsplakett till tullingsäsledaren
nu konlirmerades pä pingstaon och pä pingstdagen deltog i Pelle Johansson. l-lillden erinrade om Johanssons stora insat-
sin första nattvardsgärtg. Kyrkan var fullsatt. Skrifletal hölls ser som ledare för ungdornsplantskolan Tullingsäs IF och om
av komminister Lars Lövsund och predikan av kyrkoherde hans energiska arbete med idrotten i norra Jämtland
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Resultat: God save the queen
ll ll-'K Strömsund. lag l l-I.-l0. 2) Trangsviken l$.0l. 3) Miljoner Iutrrodejör Englands nya drottning. Ddnetfrdn
Tullingsás IF I5.2l.-lltrömsund lag ll l6.l0. I03 kononsolttter från the Tower och S:t .Itunes park

jörkitnnodepd tisdagen. ott den tango drottningen Elitlbetli
ll krönts till Englands drottning vid den proktfullo

3375039 ||0IÜ°“ll\ÜÜ|||0R 2 5 '95-I eernronien i ß'estntinster.-lbbey.
har hållit ett välbesökt sammanträde. varvid som gäster hade

inbiudiis styrelsen för Ströms loltskàr. Onentenngsöv ningar |:M,|,,¿¿p,-
dlskulmd °<h ßfbmtlndv Ittlwßßkv swmswkß- W so se fyiief den s Juni r. i.-mibr. Lees ieiien .xiegnussen i Ring-
mötel utdelades under högtidliga former \'ita Stjäman ull líli- \~;,|mc|_

saheth .-\mcoff. I-llna .\lártensson. Karin Nyström. Ulla Pers-

son. Sibylla Philipsson och Signd Rosenberg. ljnglottoma nqnmhpr
bidrog under aflonen med uppskattad underhållning. och ord- | sm-mh gm\_kapc" jomßcs | gg-,n¿ag_\. H-msn L-nu F_ñk“(m_

löranden i Ströms lottakár. fru Stina Olofsson. manade ung- Jordslningw ß".âm¿c_\. M k\.|.|whc|.¿c (mmm “erg Den

lottoma att vara plikttrogna och lojala sina àtagna uppgifter m.|¿¿m_\_ skolhmmm 515,13 Ttyggam kan mgm wm och lade

'"°' f°*'°'la“d°" ner blommor vid graven.

I-lxutiia
\'id Ströms samrealskola törrättades realexamen på onsdagen. v an td Följande 20 elever godkändes:

Övre r fr.v. (iunnar Österberg. Ove Persson. Bruna Svensson. I-lrkke lliekkalaipale. Olle I-lkblad. Jolin-( )IofThulin.
Mellersta r. fr.v. Jan-link llennksson. Astrid Sjögren. Kann Wikström. Vivi Ragnarsson. Margareta líriksson. (iun lledström.
lngnd Knutsson. Lars I-Idin.

Nedre raden l'r.v. Birgit Strömgren. Maud Olsson. Karin Nyström. Ingrid Eliasson. Kerstin ßrorsdotter. llamet Bolin.

F“"*""3" Lssnlngar
50 år fyller den o juni lantbr. llelmer Hansson. llan är bla. carl mha" šä" mg Lamwn
Iedamolav kyrkofullmäktige i Alanis. ßmpmß Lmnkcn

Vlirdf iiiimaf iieimen ute iiengissen
herr I-Ink Rolf lênksson och fröken (iunborg Linnea Johans- L'|n|¿_,~f0f§ (gå. |,,

son. bada från Alanäs. sammanvigdes i lördagsi Ströms präst- \",g_ec| ¿(;ä\-|,_- den | 3 ju|,_

gård av kyrkoherde (iunnar Berg.
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Födelsedagar 9 6 l953 Besök från I-'liiland
50 år fyller den l0 ds tinghusvaktmästare Karl Karlsson i Strömsund hade lörra lördagen och söndagen ett lömämligt
Strömsund. Herr Karlsson. som är bördig från Strömsund. är besök. nämligen av tre damer från dess fadderort Suoniemi i

en synnerligen allsidig man. som hafl många intressen inom Finland. De kom hit på en artighetsvisit. men samtidigt lör att
tanten lörsin verksamhet. l det kommunala har han nedlagt ett uttrycka hemkommunens tacksamhet. lör vad som från
betydande arbete och hör alltjämt till de trogna när det gäller strömsundsbomas sida kommit suoniemiboma till del. För de
sådana spörsmål. men även på många andra håll har han gjort medel. vilka skänkts av fadderortslöreningen i Ström. har man
sina insatser gällande. lyckats upplöra en byggnad lör bamavårdscentral m.m.

Avsikten âr. att genom Mannerheimslörbundet i Fin-
land. en motsvarande svarsvisit skall ordnas från de svenska
fadderonema nästa år.

L'lrlk Ring medaljör
En lömämlig utmärkelse har kommit en medlem av Ströms
hemväm till del. Det var bokhandlare Ulrik Ring. som här-
omdagen av lörsvarsområdesbefálhavaren överste Peyron.
vilken enkom lör dettta ändamål rest upp till Strömsund. fick
mottaga hemvâmets lörtjänstmedalj i guld.

En rar väst
En annan nyhet är. att man här i Strömsunds närrnaste omgiv-
ning nyligen funnit den sällsynta blomman Noma - Calypso
bulbosa - åtskilligt sällsyntare än var vän (iuckuskon. Av helt

Karl Karlsson och hans arbetsplats under många dr ':'l:::sd:':;',:\°s::."g:
Noman i Siljeåstrakten. Det är blommor att vara rädd om.

Clrkus till Strömsund
Cirkus Rolando har på lördag premiär i Strömsund. I år firar de 054!fl|| l3-'6 l953
t-äikimia akmbmm 3,64,-mg Rafngsm sin |0.¿|-gubiicum Lanibr. Jöns Löfström. Strömsund. har av-lidit 59 år gammal.

som aireitiian tar cirkus itoiaiiaø och bjuder ianicnsimii pa im var iaaa i sirömsuiid- I imsfv år ßfbßds han för M
ett lömämligt jubileumsprogram med idel attraktioner. Bl.a. 01050! i 530800- 50400 N8|°008$II'b°lf-'08 |<0I0 58508 Cflßf
kommer Tysklands charinanta och lömämliga skolryttarinna VI0U48|=0- W' 080 SYSSCNN 0194 40550 -*'54 55400 0* §|=ÖlS°l0

Miss Ilona med sina utsökt vackra hästar. världsjonglören 8\'40l 50155013- S001 000kÖPl° I935-
Andresv Belga. komiska cyklister. dvärgclosmer samt giibloii Kommunalarb. Per Forsberg. Strömsund. har avlidit 66 år
4.3-is ak;-char, gammal. Han var född i Aspnäs och var i sin ungdom

stamanställd några år. Sedan arbetade han under en lång följd
av år på Ulriksfors sulfitfabrik. De sista I6 åren hade han bott

Udden Strömsund i Strömsund. där han varit anställd som kommunalarbetare.

Danslördagden l3 ókl. 2|-OI
Miisiit; vvaiiers I-y!0i08

Sigvard Pettersson Kaisa Taraldsson
Stugun Strömsund

vanudßpekn Vigsel iStockholmden5 juli l953

S"°"_f¿.'"°, d°" '°ffåå' 1"" srftirmiia um in iøss
"dmmrkm llos regeringen har Strömsunds municipalsamhälle

Korande av Vattudalsdrottnirig ""s.u"_d au 'am 31000 kr' åszg kandâr
S°°"“PP"“““°° ““"“°"-* SW* ïI?l1'Z.åíl¿'L'i§.'I'ï.'.í'§.L°'Ll...;..l'åm...“.'ïIIï.m.>f ......._B lt I Ben 'L tesen .“ '“°';';mm;>,¿;~;;;;¿,m 'mf <1' L.-i.....,...,,.-........,.-_...

B“";“lå'aT°mb°'?¿ ffa“'°"“g is sn piiiinismiinsaiiii iiiisiirtii-insri ns på tv nor _ . .

Orkcsmr Chacs Rcdhmd och I-.n dödsolycka inträffade vid l2.30-tiden i dag i Strömsund.
. ' Femtonärige I-Igon Jonsson. anställd som .springpojke hos

U" ^'“° Sök '°°.'3j S'°“'“"°"“ oaiiimaiis uni. C,-iriaac min mot en iasiiiii pa iimigarasgaiaii
essens _

södagmm T¿\_°|¿. Kamwlt Nöjcsmnar utanlör Konsum i Stromsund. llan ädrog sig dän id så .sv åra

roiboii. rings-aiia Miasommaruagi-n ti. iitm ~*'“"'°' “" "°“ “"°"-
Tyska div. I-laget. Slerkmde-IFK Strömsund |.'5*&¿.'.r

Sölldtlg dßll Il jtllll kl. |5. SiCl$f0lb0|l 0Cll Sptttlävltllgal' S0 jr fyller den IB ds fi-ñlgçn Ingçbørg Mårigggm T||||i||g$å5_

Fröken Månsson har hand om städningen av Tullingsås skola.
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vigiio
Strömsund vomofioi izfiii ieriiosoo ooii rmiioo Mairno oooii. om rmo

Tennisbanoma har öppnats Strömsund. har vigts i Ströms komministergärd av komminis-

eller omläggning. ter Lars Löv-sund.

Beställning av tid göres hos Linjearb. Ragnar Jonsson och fröken lris Linnea Karlsson.

Lundholms .lärnhandel båda från Näsviken. sammanvigdes i lördags i Ströms präst-

gård av kyrkoherde Gunnar Berg.

puanha, Lantbr. Alfred Strömberg. Ojam och handl. fröken Birgit

so of fyiiofooo iojimi rm signa som r. iiotrsioai. motto im T°f|=°laa°n från Rätan visdsa i Ströms kyrka va Söndasnn av

kyfuoiiomo Goimof sorg. simmsooo. rm som af som to-is kvfkahnfda Gunnar Bara-

mooiom sv- oiyo.-iooii iof iiamosonas mins kyrkliga iwiimoiof- Han Karl ^asn H°Itn<i~'iaI aan fn» Mana Albertina Görans-
|-,,m¿ och “an |95g (kg, om 0,-¿|5m,¿,_ hmm sin gsm son. f. Tömfelt. bada från Vallen. Strömsund. sammanvigdesi

församling är hon kyrkovärdinna samt ordförande i såväl |5fÜÛ8$i5"'5m$ Pfislßif 0* |<)"*°h°fd° ÛUNW 5078-

arbetskretsen som Kyrkliga kvinnoförbundet och hjälper sin

make i söndagsskol- och ungdomsarbetet bl.a. som ledare lör maa'
3'|'B“W'“8°“- Eller en långvarig sjukdom har lantbr. Magnus Johansson från

Österkälen avlidit. l-lan var bördig från Klövsand och var vid
sin bortgång nära 68 år gammal.

.Iaktstlg l Strömsund 306 l953

. Jaktskye var anordnad i Strömsund på söndagen under led-

ning av jaktvårdskonsulent li. Bergmark.
Resultat av jaktstig: l) Stig Hedberg. Strömsund. 2) Harald
Larsson dzo. 3) Axel Roos. Ãspnäs. 4) Sven Nilsen. Ström-
sund. 5) Ture Jonsson. Tullingsas. 6) Ragnar Edin. Ström-
sund. 7) Rune Lundholm. dzo.

Kreismäsierskap mot löpande älg: I ) link G. Eriksson. Ström-
sund. 28 poäng. 2) Sven Nilsen. d:o. 25 poäng. 3) Axel Roos.

Ãspnäs.23 poäng.-llBertil Svensson.2l poäng. 5lRune Lund-

holm. 20 poäng.

_ Ilirlkesllilllläerl blåswider II7 l953
S"ß""' 8"!! siaomfiiooopaoniofiiaoioioinorcoooof iioaioimitolo

ström, kvrkut. Qnbok M. Sflll 'lill Û lll I\'_|Üll| ÜÖIIIB lm LÅÜ kl'0lIOI'S bull'
har mk°m'mi| med sin xx árgtng som vanns' umn" boken en ßl' flkl lllßltl' l Sill ÜCÜIIIIÜOII. Ûüllfl Sllllllllk
lömämlig översikt av det viktigaste. som under det gångna "V5 ÜÜÜ N Ü" P0" N05 ÜÜÜ IV ffllfflllfll-
kyrkoåret tilldragit sig inom församlingen. Ãldst i församlingen

är nu Anna Johanna Gustafsson. f. lsaksson i Grelsgård och

aoioonofitofioosiorssoo. iiooafioaozo oo.-_ ixssooiifyiiof R*'*°'f"""'I"“_°'_“*"""°f'f“_"""""
amg i hñsl '00 ”_ Det blir rekordtidig höskötd i år i norra Jämtland. I Strand med

B|an¿ mm” ¿ boken märkas »Hmmm am,.m.-- av flera byar började jordbnikama redan sista veckan i juni att

Erland |Gâ|,dnä_ "Besök skogskojmr av Slå. 0Ch CI! IV dm hal' Sfl kl. BV dßffl

kanmmsm. Lars L¿“un¿_ -Rc|¿g¿°ns.¿|mcn- av kyrkoherde minns. att de börjat med liöslåttern så tidigt som i juni någon

otmmir Borg ooh “om ooxtosiosiiim iiommoooi Bmiioofgois 8"! "4'8"°-
tillkomst och tillbliv-else” av länsskogvaktare Per Jacobsson. Hfmmåäß l'-IMF Fjållgren. Grelsgård. ären av dem

som började på tisdagen med att köra slåttermaskin.
- Jag tycker att det är ovanligt tidigt. säger herr Fjâllgnen. Jag

Yu" 9"' timtal-ag oofjoionoisiioijomoagoo gaogiioigoro. som-lirar
S*'°2f§('s;"'“*C'*'“ oiirroimsioooiiaoiofisu sommoriofmig.

ankommer måiidagöjttli
Ü" S"'5“m"'Ü Ströms kommun fär nytt eglaliemsomräde

med inlanialiannlla Sliifnskan Motion sifomo vommim ooii listas iiioiofoooo im imoofooo
icn nya Jnbalnfnzrani oooosio iiooo tons oooomoooimgor om boioyggoioo i iisßs

md 0" NWUWNÜ I' I" Våflfls ÜJUT5 regi. Platsen där denna bebyggelse planerats är Bredgard in-
0_BS_f Insan Ialnffrnklany v-io Gaooooovagoo.omriooissrofiouai2o.ooo imo- mimoiof

Pfsmiar I Oaßand nada: wii ooh boraimos rymmo io- i s oyggnoosiomiof. i ooi oppgjoroo

Pmmlâf l SW! fmdlß |0JU|l förslaget förbinder sig kommunen att ordna med anslutnings-

Slönn °=h binta in nasanain mojiigin-iof vid iomigf-ans iiii miioo- ooii oviooosoai.
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.lag heter Petter onsdagslötmiddagen och blev tagna av polisen i närlteten av

Det är ett bra namn för en uana. .lag är inte gammal. mert det jämvägsstationen. Det visade sig snart vid polislörhöret. att

sägs. att jag är begåvad. Ber httsse. att jag skall dansa. gör jag det var de lör inbrottet i Ströms kerniska ellerspanade.

det. När husse. Jakob Edesuttd i Ede nägra kilottteter frän Södra Enligt vad polisen hittills kunnat utröna. är det tva yng-

Ohn i Ström. ger mig lisk. stärjag inte sä härstilla. Htßse gillar lingar i åldern 20 och 22 är. som är lörsöksutskrivna frän

jag. lörhantyckerom djur. ungdomslängelset i Ystad och Skenäs. De kom frän Oster-

sundtillStrötnsund.ochundervägenditladedebeslagpätvä
cyklar i Muräsen. pä vilka de färdades. dä de upptäcktes pä

lätjan i Strömssttttdet. Deuppgerlörpolisen.attdetrodde.att
Strömsurtdvarensjöstadochtärtktetahyrapänägonbätdär!

Devarmyckettrötta.närpolisentoghandomdem! I

Ströms kemiska. där de gjorde inbrottet. tog de inte bara de

kläder de hade pä sig vid upptäckten utan packade även ned

enheldeliväskamsomdesedangömdcienträdgardisam-
hället. De nekade genast till att de hade stulit mera. ätt det de

hadepäsig.menunderlörltören lölldetill íögaocherkände.

att de stulit tre kostymer. tva reguockar. två par byxor och en

jacka. Samtliga kläder har äterställts.
Devartydligertpäjakteflerpengar.meneflet~somkßsa-

Jlwb Edfw WII 'mm Pfff tartarrvartttrrirt.artstgrt=vat.atttverrtrtarterrtattsrtestrt varar.

- - - ldagkommerdeatthörasytterligare.

Lysulagar 7/7 l953 _

l Alanäs mellan skogsarbetaren Olof Holger Gustafsson.
Lillviken. och Anna Kristina Haglund. Harrsjön. Flottahgea l Vattutlalelavalatatl

~ - Flottrtingen i den länga flottleden Ströms vattudal är nu avslu-

Jojgggjgpf tad. l är giek llottningstttmpan lörbi Ulriksfors den 6 juli och i

| Mangs jo,-cjfgsrcs pg söndggm fr-ågen gu-, Jonsson |_i¿. ljol den 3l i samma mättad. vilket innebär att llottningen i

sjotrerg. omvtsrrt vsr tryrtrotrsrrtroosrr srrrrrtsrrorrr. Vmtdllw Ivßhmß 25 dm Iidism i lf in i tivl- WIM-
marrgrterr tr mot rrtirrrtrs t ar. t tjat ttrrttartss art t.13s.ooo

klamparlörbi Ulriksfomochiärärdettberäknadesttmman

CtrkusScott.sottttgärvartStrömsund.harßttttllöklttngt En|i8".¿f.h°|.L_H_M.niniv¿¿Amu."m.¿|vaß°“_
fllïllljš. DC!Ü NBIRI Llâk. S001 kl. l Lu) niugscnins uwßaz har “on sa' sin bm_ Du

'W "° Y*'*'“P“'° ““ß='- "'°°°' °°" W' '>°'""~" “B °'~" trrrrrrrtrsa vsrtr trttrtrtrtigt rrrsrt vsrterr trrts rm.-rr.

°““'*'*"8"°'="“ *'*'- t as; ar rrrsrr med ttrrrrrrtrrgsrrrmpsrr a rarrgsjarr. t fort-
sätmingen kommer det kanske inte att ga lika bra. därför att

II II “niin “.hme““q.“'_ vattnet sjunkit betydligt under dett senaste tiden.

Strömsund har natten till onsdag besökts av tva mystiska per- ~ - -

soner. De har bland annat lötövat inbrott i Ströms kemiska

tvätt. ägare Alvar Hillden. Där hade de bytt kläder. och dess- Valletta loge Bfedltllen
utom lörsöktedebrytauppdörrenpäenpersonbil.somstod Danslötdagendenll/7k|.9.00-0l.00
vid Grand Hotell. Musik: Slxteaa masettltvartett

Hur mycket som saknas i affären vet man inte ännu.

Menmanharl'unnit.attdetärtväpersoner.sombyttkläder
och tarrrrrst etter sig :starta rrrrrrat var sirt svart regrtroetr. t de Hlmmlrltill wñlßlldw Il-”I 1953

avtrgrtrr trtsrtrrrrs trtrrrrrte rrrsrr trtsrtrt armar ett starrrjtrrt rrrtr ett Svenska skossvifdsßfsinaß h«l=ßml==- en i sin Slas

tarm ßr|,m|_ pa vutrcr .gr god *ggninpurm Ccrrrnt. sällsynt utmärkelse. har tilldelats disponent Oscar Carlsson.

garaget”. vilket tyder på att lörbandet är frän Stockholm. Pa SUFÜIHSWIÛ-

bädc stämjämet och lörbandet var det blodfläckar.
Vid den bil. som de lörsökte öppna vid Grand Hotell. VIII!

lämnade de eller sig en kofot. l Alanäs prästgärd har vigts biträdande länsskogvaktare Carl

Vid 3.30-tiden äktetväokända personermed lätjan han Johan Säll. Bispgärden. Fors. och fröken Elsa Larsson.

Näsviken till Strömsund. och det är mycket. som talar lör att Lillviken. dotter till framlidne lantbtukaren Lars Johan Olofs-

det ärdessa. som gjort inbrottet. De äkte pä var sin cykel. men son och hans eerlevande maka Eulalia Olofsson. lödd Hallin.

dessaharmaninte lätt rättpäännu. Dehadeocksäsvana därstädes.VtgselnlöträttadesavkyrkolterdcGöstaSttttdström.

regttkappor. och dessa har av lärjmannen igenkänts. I Soldatkyrkan i Gävle harsammanvigts lil. stud. Hilmar

De tva inbtottstjuvartta. som natten till onsdagen häl- Holrrten. Strömsund. och lil. stttd. Ulla-Britta Bengtsson. dot-

sade pä i Strömsund. var inga skygga individer och gjorde sig ter till framlidne kapellmästare Etje Bengtsson och hans maka.

heller ingen brådska med att lörsvinna från orten. De gick helt lödd Lindqvist. Gävle. Vigseln lörrättades av kyrkoadjunkt

nonchalant eller gatoma i Strömsund. dä de upptäcktes pä l..e\visNyberg.
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Kattoch rätta päïlngvala
Det blev som väntat en överlägsen seger förÖrebro SK. dä de

på lördagen gästade Strömsund för en vânskapsmatch och
vann med l2-0. halvtid 0-0. Man tar knappast till för stora ord.
om man talarotn utklassning. men att få stryk av ett sådant lag
somOrebroSKärdock inget att skämmas för.

Fattljeaytt 2 l 17 l953
S0 är fyller på onsdag chaufför Alexius Bergström. Näsviken.
Bergström var en mycket duktig och arbctsam chaufför. tills
han under kriget ådrog sig en gengasförgiflning. vars sviter
han ännu inte kommit ifrån och som gjort. att han måste lämna

"stn/:mm " f smm-Ma. sm.-I at- /omm/« Si" Y'*°-

.\',-ntmtatttstftttmtttt tum: t.z1tt.oouttr '-*"""W _ _

wtmmmmed stram; tmmmtmtruttmaxttge pa sam- ' ^'““â* “hm *f"°ß*'ï"““'" ^'“° '-'““""" °°" f'°'“°“ 5°"'°'ß
gen beslöts på förslag av folkskolestyrelsen att ett belopp av Nâs$"öm° R'"5"m"°"
700_o0o kr ska" uwßms ær besummdc av ny fomskoh ¿ I Ström mellan buttksföreståndaren Olle Andersson och tele-

stramstmu. aetoppet statt atabmtas under en ua av :to af. f°“'“ "'8““' W_'*"- W' W' $"°'“W- “W4"' 5” "'53-
Dm nya skolan 'mums ¿m en kosmü av '_-¿70_0o0 “_ mellan anläggtttngsarbetaren Rolf Norman och Elsa Gudrun

smsbidms och byg8m¿s““$l¿n¿ har bc\,¿|jm_ och M år Andersson. född Persson.båda från Stamsele. Vigsel den IS/

- . - - 8 l953.
33:: sm” byggmdsarbcm sh" 'sångsmas mmm mellan garagearbetaren Sven Jonsson. Strömsund och Alsi

ratt byggmusttommttte wide; sttotsrmtsem ammande “"“*'“""'- BMW- WW' 4"' 29* “'53-
Sixten Fjällgren. byggmästare 0. V. Mattsson. överlärare Stig
Lander. landstingsman P. M. Jönsson och kommunalingenjör vu*
SMI Å§l>i°f¿ tsuams ttyftm-tguespatafuagmtattv vngvettorr.

H='fš§1ößlsä~dwIt=ßff|tåf,:;'|llt=<:°= 2-800 lf- "ll l=°S'- och rtitm tuta som massan min ragmyas tammttttg t

"ad°"°\'3_m"::'åsj33óbyB'd°d“': sein! Jönkoptngs län. Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar Berg.

om bidrag till uppförande av en bygdegård i Högbynäs. Arbe-
tet med upplörandet av byggnaden har redan påbörjats och Alattäs kyrkas 25-ärsjublleam
hela kostnaden beräknas till 240.000 kr. Byggnaden kommer I söndags kunde Alanäsbotna högtidlighålla minnet av kyr-
att utförasmedhel källarväningom 277 kvrn. inrymmande bl.a. kans byggande för 25 år sedan. Man hade ordnat med en

slöjdsal. lämplig för skolslöjd. badanläggrting och arkiv samt vacker ceremoni i samband med den välbesökta högmässan.

med disponibelt utrymme. lämpligt till läkarmottagning eller varvid kyrkoherde Gösta Sundström predikade över Kristi
annat för orten nyttigt ändamål. Bottenvåningen blir 322 kvm. härlighet.

omfattande samlingslokal för 160 personer. mindre sal med En hel del gåvor hade överlämnats till kyrkan. Kyrkliga
kök samt studierum och bibliotekstum. Fullmäktige beslöt an- kvinnoförbundet i Alanäs hade skänkt ett altarantepcndium.

slå 24.000 kr. motsvarande l0 procent av totalkostnadema. och Kyrkbyns syförening hade gett en ny altarduk. ett nytt
Rätt till utskänkning av pilsnerdricka fören tid av ett är bokbräde samt en ny korkmatta. En skildring. “Alanäs socken

tillstyrktes för Grand Hotell. Hotell Gillet. Barserveringen och och kyrkor". författad av f'. folkskolläraren J. P. Näsström. kom-

för Turisthotellet i Strömsund samt Ulriksfors Hotell. mer inom kon ut och skall spridas i församlingen i anledning
av 25-årsjubileet.

Dödsfal
Ãnkefru Paulina Rislund. maka till framlidne fabriksarbetaren |.-g¿,|~|.p,
Johannes Rislund. Ulriksfors. har avlidit 65 år gammal. Hon 00 är fyller på fredag fru Anna Henriksson. född Hansdotter.
wföddivåsdlß- tmmttt tammnuatom omtetttemtttssut suamm. Hon

är född i Hökvattnet. Det har varit många svara och arbetsfyllda
dagar. men nu har makama Henriksson det lugnt och skönt i

"°"m"""'F" en trevlig bostad i nya pcnsionärshemmet i Strömsund.

l Stföm 2\"==P°'l J°fdß$'°§ På Södß 66-*H28 ff" 15 ar rytm pa tom; rm us. Nttsm. ratta tansuaucf. man
Elw V'"\°'"“= W'l='ñ“\Gifd°-S“°'“- titt rnmttam ttemmmssgam Mttaetnttssmttamtasa.

75 år fyller pä söndag förre byggmästaren Anders Olov Wal-

Födelsedagar lin.Öhn.HanärföddiTorsfjärdenmenkomredansombamtill
S0 är fyller pä lördag skogsarbetare Erik Nilsson. Strand. Nils- Vcdjcön. Vid sexton år ålder korn han till Öhn. och där har han

son är en skicklig yrkesarbetare. som gjort sig känd för nog- allt sedan dess varit bosatt. Han sysslar fortfarande med sköt-

grannhet. seln av sitt lilla hemman och sin riv-fann.
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”Fint sån' Strömsunds-borplturnemedblografllapphnd
TantStina Jude besök av mi barn oelt bjödpd sa och goda I dagarna har det vant .storpremiär i flera byar inom Gällivare

kakor: Lillasysrern srräcktesig eer den kaka. sotttsdgllek- socken. Det är en tältbio tillhörande direktör John Nilsson

rast tu. Men Bengt-Erik hade writpd kalasjörr aelijörrrra- ”Bio-Nisse" i Strömsund. som är ute på en vidsträckt tumé.

nade: - .\'e} Karin. titan ska to det elakasteirsrl Var den dragit fram. har den lockat fulla hus. De två ”direktö-
rerna” Nisse och Vera Forsberg från Strömsund har lång erfa-

Döthfall renhet i branschen och vet. vad folk vill ha.

Föna lârarinnan. ânkefni Kristina Johansson. född Rislund. jue; nn kör de "Mmnnnn-njjcjnnnr n-nnj Åk, 55,10,-.

'W °\'|llï|l' P5 Slföms âlllksmß- "W “lf ÜÜÜ Ü Tfåßåsf- blom samt ”Pettersson Sverige". Hittillsharingen klagat. utan

°°h lsf avlsd mms" vid Osßvßfls Småsklsssmimvm niin inn v-ent ntsjan. tunna unika: nian kani en inntine. eni

har hvit u'i=tsiai° vid Bfsdlfälsßs- Tulliiissàs sh Strömsunds pnbiiken i-iii. een den gar tar iiniv-n priset. en krens.
skolor. Stina Johansson var vid sin bortgång 70 ar gammal. Du 5,- ingen enn- ning;-n|'_ Den kan fnjnisjn packa, ned 5

en ordinär skottkärra. Men med biografen följeren stor lastbil.
Salongen består av ett ston tält. som rymmer l90 personer.

Lastbilens flak har gjorts om till maskinrum. och där star ma-

skinen uppställd. Genom en lucka t skåpet projekteras ljuset

mot ett lakan på tältets konsida. Enkelt. men fullt tillfredsstäl-
lande. Både bilden och ljudet är bra.

I lastbilen finns också makarna Forsbergs lägenhet med

sovalkov för dem själva och de två bamen. Sängarna är hop-

fällbara och tar ingen plats i det lilla rummet.
Makarna Forsberg har hittills avverkat i rttnt tal 500 mil

sedan stanen i Ljusvattnet på ßrsommaren. Dänfrån har fär-
den gått upp till Karesuando. där den finska film man visade

Å-hm _, I- '\-åwß m¿Sk",u [93 I blev en strålande succé. l Karesuando vänds nosen söderut

I :a raden: Erik Skogman. Gunnar Graltnsrróm. Sture igen' qch nu 5_ka"_bi?gmr°" mmm' i Gâmnm saken mh
S--I d S ¿- -k R , hv ¿- , Å- . J sedan t Jukkasjärvi. dar man ger två föreställningar.

10 un W W" n Jïízïnnfg W n "ng om” Sjuttio föreställningar på omkring sextio platser har ma-

.'.'u rurlt.'n.' Brfrlu Pålsson. .Hänt .\'iI.r.roIt. .\'.\'. .-lslrttl karm Forsberg ge" i summa' Sammanhg' ska" du bli '50
__M¿¿,mwn Gmla B"_m_¿m_ föreställningar. innan man slår igen för i år.

3:0: Karl-Göran Httfierlirtg. Br-ngt 7br.stt'n_r.ron. Birgit
Svanström. .-lmv Stenberg. Tage .\Iàrten.r_ron.

l.årare: Stina Risluntl

Tyskar bygget-ströntshro S ll l953 .--'-Uf-W
Ett tyskt företag. Demag Aktiengesellschafl i Düisburg. har Ä-.ixuitn
antagits som entreprenörer förden planerade bron över Ströms-

sundet i Strömsund. Vid anbudstidens utgång var det två

svenska och åtta tyska anbud. Bron blir en själv-förankrad

hängbro. och den tyska firman svarar för själva stal-
överbyggnaden. som kommer att kosta 4.6 miljoner. Monter-
ingen kommer delvis att utföras av svensk arbetskrafl. och

man beräknar. att bron skall vara klar om cirka ett år.
Tåltbion har kommit

I-'ßglggdgpr t. r Bertil Lage Brask och t It. .\"i.s.se Forsberg

lll lr fyller på lördag förre skogsarbetaren Jöns August Olofs- Dusan
son. Tullingsås. llan är född i Vängclsbyn. Vid trettio års ålder _ . _

. _. _ Pensionären Mana Jonsson. Jonsgård. har avlidit på ålder-

"Wade hålößl "S "a|:\0'kcn och sedan uu ïunmgsås' där domshemmet i llillsand llon var född i llenningskälen De
han varit tt om ring år. _ . ' . . '

75 är fyller på onsdag hemmansägare Olof Svensson. mm “ago åren har hon “fu på Tfllhngâås áldcrdomskm'
Bm¿kâ|m_ "månad i Bmikälcn N (kn gå'd_s°mhanbm_ därhon.salange kraflema rackte.hjalptetilImedmånga olika

ket tiiis tai nngni ai sedan. ai inn ai-enar .ten iiii en in eine *Y“'°" "°“f“' 7? “F 3“"I'““" _ _

såna Jubilmm smmimmssc .ör ßæmngsvcdæmhmhm Arbetaren Jons Llnk Goransson. Bredgård har avlidit på

Ost ndsl rettfl född'St le fl rade -id
gjort. atthanblivit livligt engagerad inom föreningslivet. llans ' mn N '_ an mr _ ' anse 31 \
h ndsakü 'Salma har mm gárdcm han har 20 ars ålder till Stromsund. dar han sedan vant bosatt. llan

U 80 SSS 8 .

även inneha aflör i Bredkälen i tio årstid. Hans hobbv är arbcmdcpá unksßß smmfabnk' "usa" ßr Msn år sedan
lades (sö id bon bl år l.

eiakirefekning. een pa det eniniaet inn iien trängt titiiiekn i ' "°" _ ""'**°“ “" “' “*“ WS 9“'“"“
tiden till l300-talet och skapat en släkttavla. som den mest

inbitne på området skulle avundas honom. Jordflstnlitg
50 år fyller på fredag fru Ingeborg Holmen. född llolm. l Ströms grav-kapell jordföstes paonsdagen 76-åriga änkefru

Ulriksfors. Maria Jonasson. född Sjöberg. lšiedgård.
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.lordflatltlttgar .\'yorganIst I Ström 5 8 I953
I Ströms kyrka har jordfösts 82-åriga hemmansågaren Marta Vid högtnåssan i Ströms kyrka i söndags tillträdde församling-
Olsson. född Olofsdotter. Alavattnet. ens nye organist. musikdirektör Rune Jansson från Stockholm.
I Ströms gravkapell jordföstes på söndagen 7 I -årige småbruka- sin tjänst.
ren Anders Erik Andersson. Brandberget.

Slmntaglstrar I 8 l9S3
Simskolan i Strömsund har nu avslutats med provavläggningar
för magister- och kandidatvârdiglietema. Det har visat sig. att
det varit flickorna. som varit de bästa simmama och även de

flesta deltagarna. säger simlâraren folkskollårare Bengt Ekström.
Östersund.

Simskolan har man haft vid Näsvikens badplats. men
när vädret varit otjânligt. har man hållit till i badhuset i Ström-
sund. Nybörjama har varit 8 I . varav de flesta flickor. och ål-
dem har varierat mellan 8- I 3 år. Elevema haravlagt prov för 34

jârnrnårken. 3 bronsmårken och 4 silvermirken.
Simmagistrar: Primus. Karin Roos: Ultimtß. Vanja Brorsdotter
samt Ingrid Hemmingsson och Karin Wtdström. Ultimus. Sven-

Ake Nyberg samt Lars Häggkvist.
Kandidater: Karin Mattsson. Paul Hedström. Anders Daniels-
son. Lars Danielsson. Anders Hagemiark och Nils Nyström.
Kortare simkurser på sex dagar har även hållits i Tåxan och
Ulriksfors

Fr i-_ .llargir Engsmïni. Karin Bergvall. GustafBergvall.
I-“lidglgdgpr lngvgvnl .-Imlvrsson. Helga' língslröm och

50 år fyller på måndag hemmansågaren Per Nordlund. Öhn. Mu-ti/Klli'/flöf Rum' JMS-WII

Han år född på Öhn och âr styrelseledamot I Ströms
Brandstodsbolag samt i Ströms Jordbrukskassa. FÖÜÜNÛIIFP
se tr rytm pt tisdag rm arm Persson. ßdd Hedlund. Når fylleri* löißs ßmskvssfbßw 1°h=m Erik Omf-
Tullingsås. Hon år född i Tullingsås. dir hon förblivit bosatt. berg. Ulriksfors. Han följer fortfarande med intresse vad som

Fi-uPc|-ssonlmi fginionårb|_;_§y;§lgr|mdru|mb|-dsbgkning, händer och sker ute i världen. och ett utomordentligt gott

dels som dagsverkare hos byboma dels i eget tuiiiibrñds- minne har han och kan berätta massor av historier. när andan

haga-i, faller på.

I-'lata hade Jlrpen I slckeit Hotandeeldrvåda
I seriestarten i den nya div. I\' möttes i går Strömsund och En tvåvåningsbyggnad tillhörig Erik Johansson. Strömsund.

Järpen på Tingvalla. Delad pott gav uppgörelsen med 2-2. härjadesi natt av eld. Tack vare ett rådigt ingripande av någon

sedan Strömsund haft ledningen i halvtid med I-0. förbipasserande och brandkåren lyckades man begränsa el-

I försvaret var Jacobs bäst. och även Gunnar Jonsson den. Trappuppgångcn och vinden förstördes dock. och an-

fick tillfälle att visa prov på sitt kunnande. I kedjan var Ame senliga vattenskador anställdes.
Westman den som slet mest och drog upp anfallen. och Sixten Det hela hade lätt kunnat sluta med en katastrof. om inte

Appelblad gjorde båda målen husets invånare väckts i tid. Brandkåren gjorde ett gott arbete

och kom snabbt till platsen. Brandchcfen John Nyström berät-

“øh _ tar. att man hall l.000 meter slan ute och att vattentill n en

| Suñms pñslgàrd Vfgdcs på söndascnfhauör Bm' Mag' var god. vilket i hög grad underlättade slâckningsarb:t.g
nus Lordell och texttlarbeterskan lngnd Johanna Vestman.
båda från Ulriksfors. Vigsel förrittare var kyrkoherde Gunnar Dß | Bredken

Bag* Obs! Säsongens sista Obs!

Snoddasförstirker Il-'Ka A-lag Lördag!! augusti kl. 2 I .00-OI _00

Strömsunds A-lag ”förstärks” på torsdagskvällen med inga Mlßilßï Sjödilß
mindre än Snoddas Nordgren och Torsten Adcnby. som lovat
medverka i en match mellan A-laget och juniorerna. Matchen “am
spc|¿,,i|| |5,.m¿n |5,¿,_.n 5 mmjm, ma omhosküc "who Bispgården överraskade positivt men hade lördagen en hår-

M¿n,nS§°,,_ resande omr framför mål. Strömsund spelade juste och hade

en del snabba gossar. men försvaret hade några svaga punk-
Födelsedagar ter. Matchen slutade 4-3 till Strömsund.
S0 år fyller på onsdag fru Juliana Edler. maka till Nils Edler.
Torsfjardcn. Fru Edler är född i llelsingfors. dår hon under ett Vlgde
20-tal år arbetade på Olycksfallslörsåkringens kontor. Ar I950 Herr RolfEriksson med maka Gunborg. född Johansson. båda

gifte hon sig och flyttade till Sverige. från llavsnâs.
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Butöa från Strömsund Dödsfall l$'8 l953
Gerda Miekelsson i Strömsund tillhör utan tvekan veteraner- Fru Mina Tallbom. maka till vägarbetaren Mattias Tallbom.
na. närdet gäller antalet somrari läbodarna. lnnevararide som- Högbynäs. har avlidit eller en lång tids sjukdom på Ströms

mar är den trettiotredje i följd som hon vistas på samma vall. sjukstuga. 48 är gammal. Hon var född i Lillhärdal.
Osterkälen. som ligger efter vägen mot Löv-berga. Sommar ef-
ter sommar tar hon kreaturen och drar till valls. Det är inte bara ||.1( go' ja.,-1 gm"-9 ||r
"'0dÛÜ°0°'l 50"' SÖT Û" M0 "b\lßf"- 401 51' Ü Slåll bfisll P5 Strömsund fick full utdelning i sin andra hemmamatch i serien

b°l°$"W*°f 5°m 5' °"53k°“- genom att besegra Stav-re med 2-0 (0-0) på Tingvalla i går.

N51' Vi 0" Wckcf Wßlßlldß b°$Ök°f ff" Ml°k°|$$°“ För båda målen svarade ”Geja” Jönsson. Strömsund
nsh hsnnss känt Osfilnn- är dn sn sind Och nöjd "bnIótß" .viaiiac upp med en ungaomiigi ia; med um juniorer. och av-

§°m möl' 00- Ü 51' mïck 90"' Ski" 8505 °m dßm- 55 dessa grabbars spel att döma. så är det nog ingen risk för
hnn hinner inte ha Iånssntnl- Vßwflisnn bnhöwf Innn nunim stram.-mi-t roiimii en skaplig ua mmav-ef.
WW 85" bllfml- °°f$°m mjölk" Skick” På Wim- mc” du I (iösta Forsen har laget en rätt så hygglig ch. Den som

Täck" 5045 lm- efter vanligheten slet mest var Ame Westman. och det är tur
Fru Mickelsson har förresten en liten hobby. som hon nu han \-i|||'°|1_§5m maj f°|b°||cn_

ömt vårdar varje sommar. Hon för nämligen anteckningar om
vädret varje dag. och det har blivit en liten nätt bok med åren.

Den säger oss bland annat. att det en augustidag I947 var

hela 37 grader varmt. Man vågar väl förmoda. att tertnometem ¿L
satt på solsidan den dagen.

Ja. därtippe i läboden lever man sitt eget lugna liv - inget

jäkt som nere i samhället. Man tardagen som den kommer och
gläds åt varje ny härlig sommardag som bjuds däruppe i sko-
gen. Men när lövskogen runt om börjar skifta i alla de färger.
da är det snart tid att bryta upp och flytta hem igen.

Holmparken. Strömsund
Lördagenden l5augusti kl. 2l.00-0I.00
Söndagen den lo augusti kl. 20.00-24.00
Olle Dahlströms orkester m. Ruben Wigg

Söndag kl. lb och lll bamföreställning.
Fri entre till parken

Sömhg kl' 23 sm" ryncrkcñ .-Imc lll-.rrniun nrlr Gerlrartl "Geja "Jåns.mn
Tivoli med karusell och nöjeshallar

I. F. K.
Sysltontrlll lïäsan
En syskonträfl' av mindre vanligt slag har ägt mm i Ströms

S0-ñ|||g||||d socken. Det var hamen till makama Per och Sara Erika Pers-

Genom offentlig Auktion som förrättas 50"- 50"' lfiffdcs P5 ß¿°f"°8Ûfd°“ "P89" 5 Tânn- DF Sim'
¿ jön,-, |_5f§|,-ñms 85,-¿ 3,-0433-¿_ 5;,5m;u,,¿_ lade var Per Erik Persson. Storön. (född l870). Andreas Pers-

|5,-4,5 (tm 33 aug maj |,5,-jan |;|_ 1100 son. llammerdalt l877)..löm Persson. Storönl l879l. Sven Pers-

låter sterbhuset mot kontant betalning försälja diverse §°"- ÜÖBCN mm- Ülhll 150590- Ümmffdßll 1337)- 55805
|5§¿gcn¿°m hcgcngc av; Möuc,-_ säng. och ggngjjädm-_ Danielsson. Stamselet l89l loch lílias Persson. Storön(I89-1).

porslin. mangel. väggur. radio. kokspis. tvältgryta (kopparlr 5)“§|*°“$l“W" 5' "°- "W" M5- Sim K"|§§°"' l N72 7 °°h 3°'W'
U-gdgg,-d,m5bc|_ Scmmm,-_ ja,-dbmgsmdsgap m_ m_ Emanuel Persson ( lill!-ll. befinner sig_i Amerika. Den tredje.

bhmd “mm ¿c| 5 po|¿,|g,um,|ag,,,-,_._ som inte var med - på grund av ohalsa - ar system Anna
Anm Löfsu-öm H87-li. Sammanlagt representerar syskonskaran en ålder av

72! ar.

Födelsedagar
75 år fyller i dag jordbniksarbetare Lars Olov Eriksson. ”anor” hm | smgmm
l-l"“'k°'L .\'og verkar det åtminstone denna sommar. som om Jämtland
7S_ñr fyljcf nå sändas fw Sant Gömda Enlßwn- N* Vßlltn- .tituiie item börja jamiam sig med mm syaiigm intagna
"°3bY'““- nejder. Förut under sommaren har man hittat krällor i sjöama.

och nu rapporteras från Strömsund. att man hittat en hugg-
Lysnltigar orm
l Ströms kyrka för odont. kand. Per Anders Nässen. Öster- Reptileti hittades överkördpa vägen vid Svaitslutet. cirka
sund och fil. stud. Barbro Håkansson. Tullingsås. Vigsel den 2 två kilometer från Strömsund. I närheten är ett stort stenrös.

september. och man tror. att den möjligen haft något bo där.
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Födelaedapr litt! l953

50 år fyller i dag småbrukaren Hjalmar Sjödin. Högbynäs.

viga;
I Ströms kyrka vigdes på lördagen lokomolörare Harry Fors-

berg. Bredgård och telefonist Gunnel Blomberg. dotter till
byggmästare Torsten Blomberg och hans maka. Bredgåtd. Vig-
seln lörrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Ilqnl.. _ _ |

Dagen efter bröllopet
Översta raden' lbrsten Erensjö. Johan Stenström. Gustaf

.\fvbaeIte. Ruth Blomberg. lt-ar Sandltill. Torsten Blomberg.

Lillie Strömberg. RudolfBlom. Sam Blom. 7_'vra Btedegard.

Olle Bredegdttí. Gunnar Blom. Elo[Strömbetg. Erik
Eriksson.

.\IeIlanraden: Jennie Evensjö. Signe Engenström.

Hildeborg .'ViI.s.ron. Gunnel och Ham' Forsberg. Ing-.llari
Berg. Maj Aftbaelte. .-Inna Blom. Edith Stenström.

Frönrrta raden: Kerstin Evensjö. Sit- Strömberg.
Birgit och Signe Etensjö.

De gamlas dag l Ström
De gamlas dag firades t söndags i Ström. Man samlades lörst
till högmässa och nattvardsgång i Ströms kyrka. där kommi-
nister Lars Löv-sund höll högmässa och kyrkoadjunkt E. Wahl-

man skrilletal. Kyrkan var fullsatt av både äldre och yngre

människor. bland vilka det var ett IOO-tal nattvardsgäster.

Eller högrnässan var det samling i hernvämsgåtden. där
det var ordnat med samkväm. Här hälsade kyrkoherde Gunnar

Berg välkommen och lörrättade upprop av 50-årskonfrrman-
dettta. ett 20-tal. Herr Anders Tåqvist sjöng solo och vidare

förekom sång av kyrkokören. Det förekom även servering.
varvid de gamla bjöds på kaffe och mjölk samt smörgåsar.

De gamla bjöds även på fria bilresor till och från kyrko-
högtiden av bilägama i Strömsund.

Vlgde
Eric Bergström Caj Sjöberg
Östersund Strömsund

Vigsel i Leksands kyrka
den 22% l953

Björnvlslt på gårdar l Ström
Två bjömar har natten till torsdagen varit ända fram till går-

dama i Trångåsen. På Eliassons gård såg man på torsdags-

morgonen spår eflerdem vid gårdens brunn. som ligger ett 75-

tal meter från mangårdsbyggnaden.
l-lemmansägare Anders Erik Olsson från Trångåsen sak-

nade sina lär på morgonen. Men senare på dagen hittade man

igen åtta av dem. Ert av dem saknas fortfarande. och man

misstänker. att björnen rivit det.

Det är mycket sällsynt. att björnen visar sig på dessa

trakter. Det är llera år sedan befolkningen såg några bjömspår.

.\luslkkurser l Ström
Till den fria musikundervisningen i Ströms lörsamling har 69

anmälningar inkommit. Endast ett ganska begränsat antal

elever i åldem 9- l 8 år kan tas emot. Antalet är inte fixerat än.

men det torde inte överstiga 26. Ledare blir musikditektör Rune

Jansson.

Yngllngarllyttadeborthöstett 29-8 l953

Ett sällsynt dumt skämt utfördes natten till fredagen av några

ynglingar i byn Ohn. På morgonen kom nämligen hemmama-

ägare Jonas Svanström till sitt stall lör att se till sin häst och

fann då att hästen var borta. Efter ett ivrigt sökande med hjälp
av övriga bybor utan att finna hästen vände man sig till polisen.

somsenareunderdagenftckenpojkei IS-årsåldematterkäntta.
att han och tre personer till hade len hästen en kilometer till en

annan gård i byn och san in den där i stallet i stället.

Dödsfal
Pensionär Per Jonsson har avlidit i Ströms ålderdomshem i

Hillsand. Han var lödd i Järilvattnet. På äldre dagar sysslade

han med gårdfarihandel. Jonsson var 74 år gammal.
Skogsatbetare Jonas V. Jonsson. Ringvartnet. har avlidit eller
en längre tids sjukdom i en ålder av 47 år.

Förre skogsfaktom Nils Nilsson. Strömsund. har avlidit 65 år

gammal. Han var lödd i Strömsund. där han vistats så gott

som hela sitt liv.

_., -faüuntk

Fotot visar hI.a. sltogsfaktorn .\'il.s .\'il.s.son.s fastighet vid
Bredgártlsgatan mitt emot förra Konsumaren. Den vita

byggnaden till höger: Ryntattsgrlnlen. ägdes tidigare av
.\'il.s .\'iIs.som .s_t-.ster men elt .senare n_t- ägare.
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Lyattlng IV9 l953 mindre än tio personer åtalade lör olovligt liske på vissa plat-
I Ström lör ingenjör Bengt Roland Åsander och aflärsbiträdet ser i norra Jämtland. De adörrides dagsböter till varierande
Eivor Marie Kvamlöf. bada från Ulriksfors. Vigsel den 3 I' l0 belopp.
l953.

Ströirisuttdsbo l).\1-segrareljalttskytte
Ströms jaktskytteklubb hade pä söndagen anordnat

çlterii re en ntfitrmhztïgistir i stram itsiier nn pa ett ia '"“"“°'”'“'“““'“'°°“”"i“5"'°"°°'“"“'3 “'“"'°j“'“'“"3°"°
| “ds _? Fä _mmmæšan um. S M AB rmts tiet tititgn rstrret ssmittie taviingen ett so-tni sityttsr.
a \ 8' fc' en sam 'gm \ Distriktsmästare mot löpande äl blev In entar Norrrnan.igsng med nn in-ggn t-ag fran ostemsen i Angennnninntr titt suñmmd æh pmkmism Mcfm Slfñmm

Trångäsen. en liten by som ligger pä järritländskt omräde drygt
en kilometer frän länsgränsen. Det linns egentligen fyra gar-
dar i byn. men det är endast tva av dem som är bebodda.

Trångäsen är en gammal by. Det pästäs att folk började
slä sig ned här redan i början pä l800-talet. I byn har också
lötts och utvandrat en hel del människor. Det har också löns
pä tal manga gånger att det borde by88ßS en väg till byn. men
någon väg har det inte blivit.

Väglörvaltriingen harvisserligen utlört en väçtakriing från
Österasentillïrångäsemmendaärocksadetatdasomgjorts

lnnan det blev väg mellan Osterasen och Norrby. hade
befolkningen i Trängåsen sin utfartsväg till Vagdalen. dit det
är drygt en mil dålig skogsterräng att ta sig fram i. Den väg
som nu häller på att byggas är endast en vägsträcka pä drygt
tre kilornetenmentrotsdet liarändoek befolkningen underalla N I' B - - - D ff Sär an ædasig man “lig gånssüg km* Ingemar orrnianoc Sraan jimrrromiskjulningsragen.

metrar. Enda möjligheten att kunna lärdas vägen är om man “m..d"pdv”|.u“unu“d 8,9 W”
har högskallade skor. Pa vissa ställen eller vägen är det stora mm S . .

_ _ _. . lands petshundklubb har t är under älgjakten lör lörstavattenpolar som man knappast kommeroverundervtssa tider n med M ha .ann nd Lib
_' . gängen sa i gang got som er j u propäáret.A\dettalörstärmanattlördemänniskorsomännu _ . _.bo M _ b H. den M" n den nande prov_har inte lörekommit tidigare norrom Dalälven. I

' “" W' " âg*°'“"“ “"°' hm” ststintsvenget>ør;naemtnmetrtiemrerrsni<i4imenttnn-
största gåva de kan lä. llär har Svanö AB verkligen tagit ett . I .

initiativ. som är beltjärtansvärt lör befolkningen i Trängåsen. mm under knsünn' nnåïšdår. 'm“:;'8c"'\_|
Vilka älghundarsom tntede tat na tä ing.Vägen byggs inte enbart lör dessa människor. utan bolaget _ _

int its at- st rit reramr tiii tiii °°'*'“"."“'“°°""'““?"'“"““*'5'1"“"'“”f*“°°““'°“Tr r en stora ogsma er. som gäng en
t-ag. oesstttnm rger ttninget en nt- gsninmn r byn. t-iiiten ttetrns }':á°g“;_'::f:¿°:':r' r\::;a9:g:"d““'d”|:::“'¿:'L':1'_“'° '“°'“'“' '

av amndalor' Denna tävling kommer att lörsigga pä tre platser i norra
'mh M Jämtland Första älgjaktdagen var det Ede kronpark som be-Dl g med tra or ' . .

_ söktes. och sedan blir det jaktvärdsomrädena Åspnäs och
S'""“““'“5°*' 'ä“g“'.°" P* °°“ “W “ äs" i'dm' "° '“'°'“°' Risnsset sttmt strnntr eeit Ainvttttnet i stram. Det ar tittn imn-ter Fran Österäsen till lansgränsen är det 'l |30 meter och se-
dan är det drygt l.000 meter fram till-'l'rångäsen. Grov- mïm sklavßsg' pmv'°chd“8ár ån" heldag ßrvujc
brytningen av vägen är redan gjord. vilket skett med traktor. '

Den dag vi besökte Trängasen. var man sysselsatt med dik-
ning. t-iiitet neirsa siter med ttnittnr. vtsstt arbeten maste visser- Flldrlßdnør
tagen site meti mnntteii nrtnetsitt-nri. eeit rar ttettn svnmr bra- 80 lr fyller Pl ldßdßz förre =l=°s=- ddli lldllninssßrbwngm vaifd och 5;-iir Eiigggom 1'.-grrgggm Anders Lindgren. Näsviken. Hari är lödd i Olin och har han

innttn det sennste regnet item. t-nr vagen. eniigt mi olilwsyßslßinnlnsßr- l ynsnrñrlinikdclianßfbv l =l=°s=n-
sitngsitsmtnn stig Nnrtritt-ist. ostentsen. sem ietier ttrttetet. en syssla win han slulnds med endast lör nåsni år sedan-
nmtninr. retrttn rnrisnr itsr tninr fran ostentsen neit tiii irins- Under månen åflw Lindarw dsllnsil i lldnninsdnw l Ströms
gränsen. Nu kan den endast med svårighet befaras med jeep. Vllllllfhl-
dä marken pä sina ställen utgöres av var lerjord. som lörst
mäste ligga och torka. innan man ens kan tänka pä en utjäm- stgygi gg ||5||g| | Om-g
ning och fyllning av vägbanan. I vilket fall som helst dröjerdet Det är sällan man ser en orm i Häromdagen lyckades
Sillen illlc Så lllgc. fölll del il' Våg lill Tlillßåséll. Och (kl il' doçk fm Solveig Göransson dåd; qi huggcfm på vågen min
S530" *ll $l°l' dß ßl' b°f°““llll8°ll l Cllllll by- di llllll kill inne i Ojams by. En dotter till fru Göransson ck lörst syn på
Sill* S58 l *ll P°ß°llbl| Wll Ûkll V0" lllllll Vill- ormen. som var 40 cm lang. l-lon blev naturligtvis lörskräckt

över djuret. då hon inte sett något liknande lörr. Det är minst
Tlo l_|tn'l|altare t'lön1dalSIröms0tid 50 är sedan man sig någon huggorrtt i byn. Folkskollärare Olle
Jämtlands norra domsagas häradsrätt hade på onsdagen i Eriksson. Ojam. har skiekatomientill konservering löratt se-

Strömsund det första tinget eller sommaren. Därvid var inte dan ha den som askadningsmaterial i skolan.
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statt atgtjm- pa ttsrrmst t Äqmastty-rt
SmävlllorlStrñmst|nd Utbytet av älgjakten ser ut att bli bättre t slutskedet lör de

Anbud mfofdm- HSB llesta jaktlagen t norra Jämtland. Bland de manga älgar. som

ä löljande entreprenader: lällts de senaste dagarna. finns även en I6-raggare. Det var ett

tatt-ttutstts tnststtamm Ptatstsgensrbeten ialls wm ißsßds rå mmm *fins Äßtmisbw- sm fällde
Glasning Trapprick av smide detta praktdjur på söndagen. Hemmansägare Pelle Ehrs.

Golvläggning i badntm Värme- och sanitim Ãspnäs. var den lycklige skytten. När han kom till sitt post-

in;u|||;|i0mr ställe vid Skoñberget. cirka S km frän Ãspnäsbyn. l'tck han

ä löljande byggnadsmaterial: genßt skjuta en stor älgko. Dä han var tidigt ute och dänill
Artneringsjäm Luna; redan hunnit skjuta en älg. tänkte han koka kalTe. innan den

Aslalt lör grundisolering Mellanväggsplattor egentliga jakten skulle börja. llan gick därför en hit frän post-

Bjälklaggfyllmrtg Mur- och putsbr-uk Slållel lör all himla vallen l lttlffejttlllrltlrl. Hell plölsligl lt0rl't ett

Cement Mu;-regel stor älgtjur och en ko springande mot honom. lšhrs avfyrade

Lbmenttiàlsten Noektegel genast ett skott mot tjuren. som träffades och íöll. Kon hann

Dräneringsrör Spik dock undkomnta. Tidigare har samma jaktlag skjutit två äl-
I-'qrmv-irkg Tgktcgel gar. I-Itt jaktlag som gär pá Stamsele jaktmarker har skjutit tre

Grurtdisolerirtgspapp Transporter älgar. Den .slörslä av dem är ett l-1-laggare. S0m Fälldes på

Gnts. knaper och putssand ventilationsrtmterial torsdagen. l Svaningen har man hittills lällt fem älgar.

lör småvillor. som under året skola upplöras i Strömsund,
Anbudshandlingar lör entreprenader och lör material |-ßlüßlf
tillhandahållas eller anmodan av kommunalingenjör l Slfömf' kïfh ßf l"8°"JÖf 3050" W"'$$°"- °°|\ ffölml lnß'
s. Asbjef. Kommumttmmom. strömma. tet. sst nd Kmfim Lsfssøn- båda från Støfhöide- Vttßsl H- I I 1953-

Stor björn skötsl Högby-näs l går ll 9 l953
Hemmansägare Pelle Samuelsson. Högbynäs. sköt i gär en

stor bjöm. då han satt pa ett älgpass. Bjömen dök oväntat
upp i närheten av Samuelsson. som genast riktade geväret

mot bjömen och sköt ett skott. Bjömen satt dock kvar på

bakbenen. ända tills Samuelsson skjutit sex skott i bröstet på

den. Det var en stor bjässe till björn. Den var nännare tva

meter frän nosen till bakhasorna. Vikten uppskattas till l75
kilo. Den hade ett l'tnt skinn.

20-är-ingar sköt björn vid älgjakt l Hamjön
Ytterligare en stor bjöm sköts i norra Jämtland pa söndagen.

Denna gäng var det ett jaktlag från Harrsjön som fick bjöm
som jaktbyte i stället lör älg. Det var Karl Axel Jonsson och
Astor Eriksson. llarrsjön. som hade turen att lä skjuta den. dä gram." çá m_h km/M_'_¿_

de tom gamle med tmnasm. * * ' K «

De bada skyttama är unga pojkar. endast nagra är över Dödsfall
20. och ingen av-demhartidtgare varitmedornbjörrtjakt. Dire- F.d. törman Mattias Mattsson. Svaningen. har avlidit 60 år

mot är de vana älgjägare. Att de bada ynglingama är stolta gammal- Den bgâttgne är född i llílltlnd. För Itärlmre-l0år
över sitt jaktbyte är själv klan. sedan kom han lör lörsta gången till Svaningen. där han

sedermera blev gill och bosatt. Som ung var han sysselsatt

med skogsarbete. Hans händighet gjorde att han började ägna

sig åt en hel del andra yrken speciellt snicken och smide. Hans

stora intresse lör teknik gjorde att han under årens lopp provat
pä nästan allt som heter hantverk. Da Ströms trävaru AB l9 I 8

byggde en kraftstatton i Svaningen. arbetade han vid
byggandet av denna. och då den var lärdig. blev Mattsson

anställd som maskintst vid kral'tverket. Men han innehade inte

bara den tjänsten vid bolaget. Han var även lömtan vid deras

såg i Svaningen och hans stora kunnande gjorde att han

dessutom ledde alla byggnationer. snickeri- och smidesarbeten

som bolaget hade att utlöra. Mattsson var inte bara känd som

en mängkunnig yrkesman. utan han var även en genompräktig
man som genorn sitt humoristiska väsen. sin vänlighet och
redbarhet tillvann sig all aktning i sin bygd. Med Mattsson
bortgick en människa av den gamla och goda stammen. Han

Karl-.-|.u'I Jonsson och den .rkjulnu .rmrhjömen 550,3 nämns' av maka och |,am_
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Skolttngdomens frl ldrott Slog lhjäl räv med en stör
l fredagens av utmärkt väder gynnade tdrottstävlingar deltog En rävjakt av mera sällsynt slag inträffade häromdagen på f.d.

244 startande från ll skolor. Lars Jonssons gård i llögbynäs. En 70-årig kvinna endast

Kast med boll: klädd t nattlinne och tofflor lyckades nämligen pà natten med

Yngre gossan l) Månen F.rik Svanberg. Bred. 47.5 meter. 2) en stör som vapen slå ihjäl en räv som störde nattron. Klädd i

Kjell Modin. SSd A 46.l. 3) Bo Holmberg. UI. 42.8. 4) Dan bara nattlinne och tofllor begav hon sig i riktning mot hun-

Svanström. SSd A. 42.7. 5)B. Yngve lljälm. Täxan.4l.5.6)Jan dens skall. Framkommen till stranden varsnade hon en räv.

E. Edholm. Ojarn.-ll.l. 7)RolfKarlsson. Tísan. 39.4. 8)Jan F.. som satt på en sten ute i sjön med hunden på stranden som

Andersson. Ul. 40.2. 9) Stig Melander. SSd B. 40.4. vakt. Med en stör kunde fnt Olsson förpassa räven till de sälla

Äldre gossar: l ) Helge Olovsson. SSd A. S8.l. 2) Sven Eriks- jaktmarkerrta.

son. dzo 54.4. 3) Ake Persson. Ãspnäs. 53.9. 4) Örjan Hägg-

ström. SSd B. 5l.9. 5) Roland Fransson. Tullingsås. SI. H I I I 2' 9 N53
Yngre llrckon l)Boel Karlsson. Täsan. 34.l meter.2)Marga- N “_ fyller N “sag fröken Johanna Lindberg Ålmâsa

_, _ . _ _ _ . .

ïgmssïfazâífàïläitlérsšg:'g"!,ïh3|š:3;i::aLundin' Jubilaren. som ännu bebor fädemegården och har ett litet
,'¿ _' ' ' ' ' ' ' jordbmk. är vid obntten vigörtill kropp och själ. llennes blida

Arm ntctwr. tttitga-uti Mattsson. aim. si.to. zt som tests- 'â*°“ °°" “°°" “lm '“" *'°" "°'“'° '"“'ä'“ °“"““'°“'
Ssd A. 29.40_ 3) Birgil Andnèm ojam S0 är fyller på fredag hemmansägare Jonas Olofsson. Risselås.

Längdhopp: 5” ¿ . _

. fyller på söndag hemmansägare Erik Enksson. Abborr-
Y :tis P. .ss.t^.3.m.2it<ft .' _ ._
Gngmfâïwr . d:lm3.(5)'3J.a;) lïhwlga . Tull 3 viken. Ström. llan är t Alavattnet. För åtskilliga är sedan

3 :im ogman 0 an gmmson mgsás flyttade han till Abborrvtken.

Äldre gossat". l ) RolfLarsson. SSd A. 4.08. 2) Sven Eriksson.
SSd B. 3.90. 3) Nils Andersson. SSd A. 3.87. Vlgde

Yngre flickor: I ) Maypmg Strömberg. SSd A. 3.25. 2) Gunilla l Ströms kommtntstergärd vigdes på lördagen chaufför Gösta

Bergendahl. SSd B. 320. 3) Boel Karlsson. Täxan. 3.20. Nilsson och fröken Vivian Maria Källman. båda från Vedjeön.

Äldre flickor: I ) Inga-Lill Mattsson. Bred. 3 I .I0. 2) Sonja Eriks- Vtgsellörränare var komminister Lars Lövsund.

son. ssd A. 29.40. 3) Birgit mattes. Ojam. 21.to.

Dödsfal
Hemmansägare Anders Jönsson. Storriset. Lövberga. har av-

Födelsedagar lidit. drygt 70 år gammal.

'IS år fyller på måndag förre bankdirektöten Olof Olofsson.
Strömsund. Jubilaren. som är inlödd strömsbo. har tidigare Födde
hall en mängd kommunala uppdrag. Sina kanske största insar- F.n son

ser har han gjort för skolväsendet i Ström. Några av de kom- Ingeborg och Eric Berg. Lövberga
munala uppdragen.som han innehade längst. var ordlör- född Olsson
andepostertia i kommunalstämman i Ström och valnämnden i Strömsunds BB den 28 sept. l953
Strömsund. Det senaste offentliga uppdraget. som han inne-

hade. var ordlörandeposten t Ströms sjukvårdsinrättningar. l En märklig riv
närrl 40 år förestod han Jämtlands Follbrmksltottlor I Ström- har skjutits av Walter Jönsson i Renålandet. Räven hade

sund. och ungelär lika länge tillhörde han bankens huvud- ovanligt långa ben. obetydligt med hår på kroppen. och

styrelse. En lång följd av år var Olofsson även ledamot av svansen var tunn som på en afgansk vinthund. Länsve-
styrelsen för Ströms hembygdsförening. terinären och distriktsveterinären har besiktigat räven. som

kommer att översändas till jaktvårdskonsulenteri i Östersund.

Professortt tycker till
Strömsundsbron har kommit särdeles i ropet genom det an-

grepp brobyggnadsprofessorn i Göteborg. Asplund. riktat nior
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen rörande brofrågor i all-
mänhet. Professorn lär vara specialist enkannerligen på häng-

broar. och som bekant skall vi begåvas med en sådan här över
Strömssundet. Han tycker bl.a.. att den gjorts onödigt bred -
l2.6 m. llälflen kunde räckt. menar han. och om trafiken om
något 50-tal år ökat. kan man ju bygga till den då. Nonsens

säger vi. och håller med Väg- och vatten.

Födelsedagar
75 år fyller den 6 okt f. lantbr. Anders Wiik. Alavattnet. Wiik

l är född på den gård han för några år sedan överlämnade till
Pi-r Jur-ubmtn och Oluf Ola/Iisun rßanli-Ola/ äldsta sonen.
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Dödsfall 22 9 I953 Strömsund. har atltdtt *I ar gammal. llon tar lodd t Strom-
l-“ru .\larta Jansson. anka efter arhetaren .\ltkael Jansson. sund och sones narmast a\ bam.

Mï

m
in§~ .

I-'nnnl/en Jam-/tunt samlade ru/ In-gran-ntngelt av .llurtu Jansson

I-'rämrr rurlrn Irt* I Elnulwt Junvlletnt. g Srltríult-r nr I9 _' [fm .lunt'Iu'm|_ g Sh-mlnïnt. 3 lI|_g'vI~u_1v ll.uIlur .Iam-In-Int.

g .\'ur\lrñm nr lb. -I. l.tIl: Jam-Itctm. g .llvurnnm
.Vellun rutlrn /rr S .lnnu ./um-Itvlnt. I Ilulltlen nr I4,0 /mm Junrlmnt, I .\'nrrmmt nr I5 ' Sum I.ur\ mn. muln ull nr I3
8 l;'Il¿|J.u|.-hr-1n|_ g lfnkumt nr 2.” 9 .Värm Jam-Itvtnt, g .-llnun nr IN IU (iulthurg Jam-Itvmt. I l.ur\uu| nr _"lI I/ .hm

Jam-ltctnt. I R;-nmun. I .” .Varm Illa/ul Jum'In'm|. g ()lnI.\son nr I'
Bakre md.-n /rr I3 Jimt Lurunn. make ull nr '_ I -I Jnlmn .lum'lu-lm. ntukv ull nr 5 I 5 Iírlk Jmtvltcmt. nmh- ull nr 6

lb Stgunl .\'nrtlsInin|_ mulet' ull nr 3 I' .lntlrrt ()lnIs\nn_ male ull nr I .' IN Erllt Jlnnn. nmkt- ull nr 9 I 'I Birger
Scltrötltvt male ull ur I 20 .-|ntlt'r.\ Junstnn lJum'/tcmu ntakc ull nr I0 .'l Per lI'cllc/ Jmn-lwm|_ nmlr ul/ nr I I 2.'

Enl I:'r:L\smt. ntukt' ull nr 8

Otlek tnlsshanclel av llrlksforslllcka
lin mtsshandel t Llnksfors en söndag t augustt t ar. da en heru- Sttñlmundhm 22 9 N53
sad man gtck tlla at en ung fltcka. sar löremàl lör rättens be- llösten har nu slagtt ut tall stn lärgspmkande prakt här uppe t

handltng nd unget t Strömsund pa onsdagen. Fltckan hade Nordtämtland. Det ar som ett fynerkert t gult och rött och
statt och pratat med en annan lltcka genom ett lönster fran uoletl och alla de tusen nyanser daremellan. som endast

gatan. da den åtalade. som \ ar berusad. kommtt ftam och hakt- konstnârsögat kan se. Fran björkar och rönnar har lot en hör-
fran slagtt armama knng henne. Da hon lörst atade stg. rakade tat falla sa smått. och flyttlïtglama lörutom snoskatan eller
hon med ett slag träffa honom ös er näsan. med resultat att björktrasten. som den ocksa heter. och stamma tonnodltgen
denna sprang t hlod. l)en åtalade smorde tn henne med hlodt ocksa den hl.a. t Östersund ohsenerade sthtrtska gasten.
anstktet. hlodade ner hennes hlus och kastade henne därefter smalnäbhade nötkrakan har t stora flockar samlat sug lör
pa marken. där han tydltgen amnade fortsätta mtsshandeln. flykt söderut. (iott om ss amp har det sant t markema. delt ts

om tnte nagra smápojkar kommtt ttll och retat honom. sa att mycket fm sadan. .-\nnu de ststa dagama t september har man
han t stället sprang eller dem. och lltckan klarade stg. Ratten kunnat plocka lömamltg snöhollschamptnjon. som Just skjuttt
dömde valdsmannen ull 40 dagsböter a 3:- samt att uthetala 30 upp. mask fn och fm. Säkerltgen os anlagt sent pa aret. Xagra
kr för sseda och \ärk han hade äs en gtut henne ett krafttgt frostnätter har st tnte haft att tala om. och da detta skm es.

slag t anstktet samt att utge 20 kr lör tsättntng at lörstörda ttsdagen den 29 sept. sar det I I gntder sarmt kl. " pa morgo-
klader. nen. och ett sommarmtlt duggregn löll.
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Ylgde Hedström. båda från Tullingsås. vigdes i Ströms prístgard i

ßtlmontör Kjell Johansson och fröken Lucia Vikander. bada lördags av kyrkoherde Gunnar Berg.

fran Strömsund. vigdes t lördags t Östersunds prâstgard av llerr Sixten Blomberg och fröken Anna Svedberg. dotter till
komministerüösta Bjermquist. lantbr. Mattias Svedberg och hans maka. llillsand. vigdes i

Traktorlörare Lennart Nilsson och afirsbitrâdet Ingegärd Ströms prästgård i lördags av kyrkoherde Gunnar Berg.
t

Lucia och Kjell Joliansmn Anna och Sixten Blomberg Ingegärd och Lennart .\'iI.r.vnn

Lönnbrlnnerl l skogskoja 3/l0 l953 |.'g|¿,«|.¿.|-
Jag maste väl ha lite mikaelibrannvin. var allt som en skogs- 50 gr fyttq- 5 (hg Amtm 5um||,,|-g_ Sitjcgsm “an är ß 5

arbetare kunde svara strömsundspolisen. då denna av en ren |~|m-sjön men tm satan sin simmat bon 5 5i|jc¿,m_ t-tm 5,

ltättdf-'Isf M ftedttsßtlßttttidtlttsßn kom min in t en tenn- t-nnnt intresserad ev- tonen nen nu ugn initiativ-et titt en ny
brännamäste i en koja vid Risedevñgen i nordligaste delen |'°||,°||;p|m_ Sumjb-3 538* mm; och a,-tmstm av Kmm.

8\' SITÖNS VII' UIC C NN ßl' in f0|~;b°|g8g|_ gå au gkug [riv-ag gch \-am k\-af

söka en person. som bodde i skogskojan. Da dörren var last. by-“_

sick rtltttttwtttwtt tttttt Och ttttttdc itt :mm ßttsttvt- Där Satt so ai- fyttef den t t de tnnitn. sn-en Jansson. unttsrnn.
da t kojan tre man med brännvinsapparaten t full gang. Det var

inte mycket man hunnit fa fram. när polisen kom in. och det 30lI'I\1IÛllllIl'
som var bryggt nattaes nt. Det bttf nnnnttgn-is aut. nen nur I Ströms l=.v==i°tdfi~=t== på tvßdasett fftt lttsfbttfs litistvdt-

.tet hur med nnioettgtadjen tar v-eaefttantnae bin en annan maka till itßttßlttvtlttttl Edstdt- Sttötttttttttl-
historia.

Strömsunds damer möts
Tvatusen svenska damer i alla åldrar och storlekar i olika delar

|-°m|;|.|m-5,4 tmmfof tm- gt.-.him som, En |;|-mig; av Sverige kontrollmäts f.n. Ändamålet med denna matt-

jnnßtu-g4_mm tu-in en °|;|||| mig utgn- net; gm;-11 ge- undersökning âr att kontrollera det storlekssystem som nu

ja;-n\ip.n¿-|| tgnqggßnunggtnefng mg"05003 .ggn tillämpas inom den svenska damkonfektionen och - om detta

S\erlge.lntrill'adepaonsdapmot-gonenrnallan Eliglgi-gong; visar sig vara mindre tillfredsställande - konstntera ett nytt

Ormsund l inre Oslollorden strax söder om den norska Sïßlcm- 50"' 80' 55"" Pß$f°"l1-
lgmuggdgg. Sedan tre veckor arbetarcivilekonom Gunnel Rosell och

hennes fyra kvinnliga amanuenser i Norrland. och inom Jämt-

land har Strömsund valts ut som lämplig kommun. De utvalda

3-ha strömsdamema blir bjudna på kafferep i pensionarshemmet

ingenjör Gösta Långberg. Stockholm och Asta Andersson. °“*d'3°" dm N °|"°b°'° dåd°“"“idi5' bh' ”'“â“““'
dotter till lantbr. Anders Olsson och hans maka. lödd Hans-

son. Strömsund. Üüifll |3 |Û |953
l en ålder av 67 år har lantbr. Pelle Svensson. Näsviken.
Strömsund. avlidit. l-lan var lödd i Strömsund och hade under

manga årtionden bntkat sin gård i Näsviken.
Födde
En son Resodax l Strömsund

Ktttitt °=lt 0l°fFtttbtittl= or-tetoten tantngen den tv etnnbef ut. zo

f- Siöbßfs Bengt oterneen. stoetenntni. bjuden na en
Strömsunds BB den 6 l0 l953 °°¿,,,¿§° gas och ski,-m_

Dans t Musik: Wessens
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Födelsedagar l6'I0 l953
75 år fyller den Zl ds fru (iuntlla Svanberg. maka till lantbr.
Månen Svanberg. Södra Olin.

li*

Ingeborg och Mårten Svanberg

75 år fyller Ingeborg Wikström. maka till skomakare K.G.
Wikström. Strömsund. Fru Wikström. har varit mycket verksam
inom Frälsningsarmen och som sokht tillhört kåren i Strömsund
i många år.

50 år fyller den IB ds lantbr. OlofJönsson. Gårdnåsbyn.

Berörnvird jordbrttkarltiaats
l Bredkälsflon. väster om Strömsund. har Otto Ottosson se-
dan l929 odlat upp ett sex hektar småbruk i en sällsynt stenig
och besvärlig trakt. llan har köpt området på ett egnahemslån
och själv byggt gård. ladugård och en lada. Det har varit långa
arbetsdagar. innan han fått ordning på och kunnat odla upp
sina ägor. och det är åtskilliga hundratal kubikmeter sten som
sprängts och forslats bort. innan det överhuvudtaget gick att
odla någonting.

Från början var det även full skog på ägoma. men även
den har försvunnit. Han och fru Jenny har nio bam. fem pojkar
och fyra flickor. men pojkama arbeter numera på annat håll.
och de yngsta flickoma går i skolan. Vid vårt besök var f.ö.
bara treav flickorna hernnta.Anna IS år. Eva I4 och Lilly l0år.

Sltördeltögtldl Havsnls
l llavsnäs missionsltus har under den gångna helgen hållits
traditionell skördehögtid. Vid högtiden medverkade predikant
N.G. Stjemström samt församlingens kyrkoherde Gösta Sund-
ström. Behållningen av försäljning. kaffeservering och kollekt
uppgick till 800 kr.. vilket belopp fördelas mellan Lutherska
jämtlandsmissionen. EFS och lokal verksamhet.

gången tidigare och resultatet har varit detsamma. .Vlan har
hörsammat kallelsen. och man har lätt uppleva böglidsstunder.
som åtminstone många säkert i själ och hjärta längtar efler.
Man har också fått känslan av att här öppnats nya vägar för
icke bara kyrksamhet utan också lör en samhörighet. som hör
traditionen och gemensamhetslivet till.

Kyrkoherde Gunnar Berg är framför allt en bamens vän.
och till dessa kan han tala bättre än de flesta. Att söndags-
skolan under sådana förhållanden intar en centralpunkt inom
Ströms kyrkliga verksamhet säger sig själv. Och i detta ar-
bete har kyrkoherden ett gott och bra stöd i sin maka. fru Sigrid
Berg. som nedlagt ett berömvärt arbete på detta område.
Söndagsskolan i Strömsund har cirka l 50 elever. Härtill kom-
mer för de något äldre bamen i I4- l 5-årsåldern. som ännu ej
hunnit till konftrrnationstiden. en särskild “Birgittaring" med
fru Berg som ledare. l-'ler har sökt sig dit. än vad man hittills
kunnat ta emot. Denna gnipp samlas i prästgården eller den
lilla samlingslokalen intill. och lokalfrågan ställer sålunda
vissa gränser för antalet deltagare.

Smsundl CO-ïilhïlßïLiIílàínåíiíïliíínalíibï-Iç
~dnauanc~ba*rul_~.n-11:-liydïnliyiuíiçlíckïïíáííí IQïïdlhlní 

Födelsedagar
75 år fyllerden 26 ds f. ltushållerskan Brita Jonsson. Selstorp.
Stamsele.

Dñllifl 24 I0 N53
I en ålder av 77 år avled den 2 I ds f. lantbr. Anders (iabrtel Löf.
Kärrnäset. Han var född i Ãlghallen och övertog l9l8. eller
sin svärfar. arrertdet av gården i Kârrnäset.

I-'rl kremering l Ström
Ströms kyrkofullmäktige fastställde på söndagen utdebite-
ringen till 75 öre per skattekrona. vilket innebär en sänkning
med 5 öre.

En förslag att alla. som vill kremera sina avlidna. skall få
lfamltjegudgqingrgr lyilgf |;y1-ha ersättning ur kyrkokassan lör de kostnader som åsamkas dem.
Kyrkan kräveren ständig förnyelse. Kyrkoherde Gunnar Berg både för transport till Östersund och lör själva kremationen
har infört familjegudstjänsterna i Ström. Det är något nytt och tillstyrkts av fullmäktige. och l.000 kr som merkostnad upp-
de har blivit en succé V- om man får använda ett så profant ord l03S i Slllen lör detta ändamål-
i detta sammanhang. Senaste gången han kallade bam och 2.000 kr anslogs för omlörgyllning av korset och kulan
föräldrartill kyrkan. det varden-I oktoberiår. var kyrkan så full på kyrktomet i Strömsund. och ett tilläggsanslag på 3.000 kr
av besökande. att åtskilliga fick vända. Han har gjort det några tillstyrktes lör omtäckning av kyrktomet.
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Strönislottaltår 23 l0l953 Åldrlagnårderilströriiiitökas
höll på torsdagen årsmöte på Turisthotellet i Strömsund. Till Antalet åldringar. som är i behov av och önska sig vård på

mötet hade inbjudits förbundsordf.. fru lnger Sundberg. socknens ålderdomshem. är i ständigt stigande. konstaterar

Östersund. Parentation liöllsöver två av Ströms lottakårs äldsta fattigvårdsstyrelsen i Ström. samtidigt som styrelsen begär

medlemmar. liedersledamöterna fru Kristina Baridelin och fröken att fä uppföra en monteringsbar anneitbyggnad till ålderdonis-

Elise Svensson. vilka avlidit under året. Av verksamhetsbe- hemmet iïullingsås. Denna skulle rymma l0 nya vårdplatser.

rättelsen framgick. att lottoma även i år varit behjälpliga vid kosta 7 l .000 kroch speciellt vara avsedd för pensionärer. som

hemvämsövningar. förcivilförsvaret och Röda korset. Genom kan röra sig rriera fritt. Samtidigt föreslås avvecklandet av de

fester och lotterier har insamlats omkring 4.500 kr. och bidrag icke bärbara jordbruken. tillhörande ålderdorrishemmen såväl i

och gåvor har skänkts till finska fadderbamen. llollands- Tullingsås som i Havsnäs. Ströms kommunalnämnd har till-
hjälpen och centralfonden. Till ordförande omvaldcs enhälligt styrkt förslagen. och fullmäktige kommer att behandla ären-

fru Stina Olofsson.och till ny sekreterare valdes fni Sally dena på lördag.

Mårtensson. Till ledare för ungdom valdes fröken Karin
l-lallberg. Fru Karin Andersson blev ord. liemvämslotta och V5; gg" 10 gg; gg;-tqgf

fw Gim Modin vice hßmvñmslom- Äntligen. situiie nun var itunnn sign. siter ijnge ars sinne: im_...í._ en vägstump på cirka 2 km tillfälle att kornma till stånd. nämli-

gen vägen mellan I-lavsnäs och Kalkberget. Ãgodelningsrätten

förklarade nämligen i går inför tinget i Strömsund. att den av

distrikislantmätaren. överlantmätaren och Väglörvaltriingen
föreslagna sträckningen skall fastställas. och vägen byggas

enligt denna.

Faiilrivlgriltig 2 ll l9S3

Vid en liögtidlighet på GT-lokalen i lördagskväll invigdes
Strömsunds arbetarkommuns nya fana. Arbetarkommunens
ordförande. redaktör Viktor Andersson. hälsade välkommen.

och han erinradc om. att det var en historisk stund för
arbetarkommunen. då den efter 36 år kunde inviga sin fana.

lnvigningstalet hölls av riksdagsman Birger Nilsson. Öster-

sund. l arbeiarkommunens tack för fanan. som framfördes av

red. Viktor Andersson. vände sig denne särskilt till Hilding
Amundsson. som varit den drivande kraflen för fanans

tillkomst. llögtidligheren avslörs med sång av Anders Tåqvist.

Komlianalfulmälttlgeasammantröde
_ . . Egentligen var det Lillviken och dess samlingslokal Talludden.

S"'“' 0'°f”°"..L':;:§:§'z¿f"”'" "' “"'° sem ges- snnnnnniradei dess mg. uti.-iiten beganie en gang

' tidigare hos fullmäktige att få ett litet bidrag till sin samlingslo-

kal. men fullmäktige ville då inte gå med på detta. Man me-

sndühu nade att det räckte med den nya stora bygdegården i Gubb-n ll I I", .

¥l:w från Ström - egentligen var de fyra. men den 'laget han 3 kllwmcldâñül' Sammmdcl ll"
fjärde var miriderårig - hade i slutet av aug. klivit in i ett stall på "dm ganska lwllsl'“ll plus "puh" mlllcs' För dell

Ohn. plockat ut en häst och placerat den i ett annat stall några usla “lande Ekmll" l ^l.a"äs°l° då hm' l man

M- -~«-Mn ->««--« ~»-Mnn- ;::r=;;':::1:::::.:.°:;:::.: .::::;:::;::'::.:::":':.::.:;:f-2:
:Lz -«-~M- ««--W» -1--

gick de in i stallet och fann hästen “utan både mat och val- anslag'I Kanske sllullc .lll man s"ömsl"_ldsb°"" 'll
|cn.._ och arm" de mm om den 'ar an c den hmm bygga sitt nya teaterhus i Ulnksfors!! Fullmäktige hade nu

. °g ll iinnnii iseianits fragsn inei nannsre een de iiesin minne nu
matlogi. Det där trodde nu varken domaren eller åklagaren. Limit ra än Dub' . Lmvik “ck .

iiasien vn: nina een inne. iafitinnnae aitingsfen. een itnnsite °'“ “ °“ “°'°“."* °“ 5"” P°“9“'
den vant på iseie nein tingen. Men det nade nani iiitnsnae '““l 27 'l'°'“"l°' 5- °°' "l“l° “'8°'“ 245” *'-
saker på Öhn fönit. En annan gång hade obekanta personer “Ik
“lll lllllc P5 $l5ll° °°ll Vlilll ll°l' 55 lllY°ll°l llll Öl" Vägarb. Sixten Forssen och fröken Dagrun Susanna Olsson.

llâsllill- llll llllll lallllslll llâslllll “ll ll°lll 'V ll°l- ll" allllllll 35"! båda från Strömsund. vigdes i fredags i Ströms komminister-
hade en slåtteniiaskin flyttats. Åklagaren ville naturligtvis inte um W komminism Lys |_5,.s¿m¿_

insinuera. att det var samma ynglingar som varit framme. men

nog såg det lite underligt ut. Pojkstreck. sa landsliskalen. Inte Dödafal
sant? sa domam. Nej. sa grabbama. Det blir dom i dag. sa Fm MåritQvisr.makatill lanibr. PerQvist. Grelsgårdliaravli-
domam. Målet varade 5 minuter. och det blev IS dagsböter dit. l-lon var född l880i Ãspnäs. men har sedan cza l4 år varit

vardera för de tre. strömsundsbo.
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Medaljtitdelalttg ler. som nu är fallet. Väggama llagna. och lärgen faller av. och

Montör Olle Sandström hos firma AB Arthur Carlsson ck det hela ser tråkigt ut.

nyligen mottaga Patriotiska sällskapets medalj lör långvarig l vilket fall som helst så kommer pensioriärema på Frids-

trogen tjänst. berg att få det trevligt i hemmet under julen. och nog kommer
En sällsynt utmärkelse. den lörsta i sitt slag i norra Jämt- det också att vara niöjligt att ge dem. som kan komma med. en

land. lick på söndagen två erkänt duktiga hästkarlar i Ström- strålande julotta.
sund. nämligen Bror Israelsson och Nils Nilsen. Det var
Svenska djutskyddslöreningens stora silvermedalj som då Fu I I I

“'°.°'“,“1â""° .d'?'“'“ °°" dä"'" °'.' “'°"*'“' ““"°"° '”""'°' os tit- rytit-t tt.-tt 9 tis attttöfttt ßttttt Karlström. strötttttttttt.
obligation. llögtidliieten ägde rum t kyrkan eller högrnässans

slut. Disp. Osear('arlsson taladcom medaljöremasstora känsla

och sinne lör djuren. och uttalade sin glädje över att en sådan (;||,g|'|| Andpul | 5"-gm; ky;-ju

såmiris fi" Si" wdcrböflisß Msl=°mm=<k- ot-tt rönt-rttttttstts itögtitt. som att tt nöt-. itöitt- t ström-. ttyttttt.
inleddes med preludium och fuga i D-dur av Johann Sebastian

Bach. spelad av musikdirektör Rune Jansson. vantnder ses

fanor bars in och placerades i koret av lottakåren. hemvämet.
llick- och pojkscoutema. Röda korset och Samrealskolan. Ef-
ter psalmsång sjöng kyrkokören ”Hjältar som bedjen'° . varpå

kyrkoherde Gösta Sundström. Alanäs. höll ett manande
fosterländskt löredrag. Kyrkokören sjöng vidare "Låt dina
portar upp”. och altanjänst lörrättades av kyrkoherde Gösta
Suridström. Som postludium spelade mtisikdirektör Rune Jarts-

son Kröningsmarsch ur Profeten av Meyerbeer. En stor skara

lörsamlingsbor bevistadc högtiden. Kollekt upptogs till lör-
mån lör ltatastrofolïren i Grekland och Italien.

Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds fru Ada Strömgren. f. Tuovila. maka till1 . snickaren Helmer Strömgren. Strömsund. Född i Ovenomeå

Oscar Carlsson ankems ai- .\'i.rse Nilsen och Pelle korn liott till Strömsuttd lörett 20-tal år sedan. Under krigsårert

Israelsson. som Itanjusl niedaljeml. deltog hon llitigt i lottarörelsett. Bl.a. tjänstgjorde hon flera
gånger som tolk vid bamtransportema mellan Finland och

Sverige. Fru Strömgren är sedan ett tiotal år anställd vid
Vlad! 5"' "P53 tatnttatttts Mejentötentng.
skogsarbetare Stig Emanuel Nilsson. Jerilvattnet. och fröken
Ida I-lenrierta Westerlund från Mullnäset. llammerdal. vigdes
i Suöms komministergård i lördags av komminister Lars Löv- and”tu”ch" 'G | | N53

md- t-tttiöttttttttitöts tömntttgtsuötöpösanga-saby tttattttt-.t rim
Jönsson. Alanäs.

Alderdontshenitnet I lilllsatid
Vi bereder oss på att få stanna kvar här över julen. säger löre-
ståndannnart lör Ströms ålderdomshem syster Elma Palm t Strñmsbomg Strömsund
Hillsand. dttålderdomshemmet lörlagts.medanombyggnaden Danslördagdcn Mm* kl ,,_m
i Tullingsås pågår. Man hade från början beräknat. att nybyg- wusik Smm; "
get skulle varit klan till jul. men så hinner det inte bli. Frids- ' _' '

öt-rgs tttttttttöm t tttttsanö ar tittttittstötte sömtttttnttt ör.-tt mit- '°'“'3 °°“ -' "°'- *P°'" ”W”
liga idyllen. men på vintem förändras ju en del. Syster Elma har

dock lyckats göra det så hemtrevligt som tänkbart är.

Det finns ett problem i Hillsand. som inte har med ålder- Födelsedagar

domshemmet att göra. Hur skall det gå med Fridsbergs kapell. 50 år fyllerden l5 ds fru Vega Persson. maka till Karl Persson.

denna lömämliga byggnad. som mer och mer lörfallcr. därlör Rissclås.

att ingen nu egentligen har något större intresse av saken?

Evangeliska fosterlandsstillelsen. som är ägare till hemmet.
har nu inte längre samma uppgill att fylla. sedan bamhemmet Dlltlifal
nedlagts. och fråga är vem som skall ta hand om det hela. Ett Ströms sockens äldsta invånare fru Johanna Gustafsson. lödd
lör-slag fanns, att Ströms kommun skulle inköp; fastigheten Isaksson. som dett 29dsskttlle fyllt llllår. ltaravlidil. Holt var

och där ordna ett skogsskola i yrkesskoleform. Förslaget gick bördig från Backe i Fjâllsjö socken i Ångermanland. där hon

dock inte igenom. Men lör kapellets vidkommande vore det bott hela sitt liv tills lör några år sedan. då hon flyttade till
väl enklast. att stillelsen dorieradc kyrkan till Ströms kommun. Slfñmlltl- H00 N40 llilll l4 Nm 095 dälll C flcfbm-
så att den därmed kommer under hygglig vård och icke lörfal- så det var ett drygt uppfostrarkall hon hall.
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Kottstktirsl Strömsund Dödsfall
Att det finns ett livligt konstintresse i Strömsund. det har man l-'ru Mana Johansson. född Lövnäs. har avlidit i en ålder av 87

vetat förut. men all det även på den konstnärligt arbetande år. llon var bördig från Ström och under många år lörestån-

fronten var överväldigande ston. harman knappast vetat förr- dare lör gamla åldcrdomshemmet. Senare flyttade makama

än nu. En nyligen anordnad målarkurs med konstnären John Johansson till Malmberget. men efter makensdöd flyttade hon

Hedman som lärare har lockat så många elever. som lämpligt- åter till Ström och bosatte sig då i Ulriksfors.
vis kan tas emot. och både ung och gammal arbetar med samma l-'ni lnga Mana Lindström. f. Johansson. Ulriksfors. har avlidit
intensitet med de svårbemästrade problemen. Kursen. som 87 år gammal. Hon var änka efter plåtslagare Axel Lindström.

nyligen startats. är lörlagd till läroverkets teckningssal. och Född strömsundsbo har hon mesta delen av sitt liv bott i

där är varje plats upptagen. Ännu har man inte hunnit långt lilnksfots. där hon hade egen strykinrättning i många år. tills
mer än till starten. men vid ett besök under pågående lektion hon lörcza sju år sedan kom till ålderdottishemrnet i Tullingsås.

kan man lätt konstatera. att det rör sig om elever. som prövat
en hel del.

Afrika-afton
Vlgde Ströms lörte kommunalingenjör Gunnar Englund. som under

herr Karl-Erik Oscarsson. Strönisund. och Therese Kanon. en längre tid vistats i Afrika. visade på måndagen på hotell

Laxbäcken. Vilhelmina. Vigseln lörtättades i Vilhelmina präst- Gillet i Strömsund en mängd synnerligen vackra bilder. som

gård av komminister Fahlgren. han tagit under sin vistelse i de svattas världsdel. Visningen
uppskattades livligt av de närvarande. och btldkollektionen
var både riklig och av högsta klass.

Clvlllllrsvarskttrs I Strömsund
En kurs i civillörsvarstjänst anordnas i Strömsund tiden 27

november-l december. Sammanlagt kommer 52 personer att
kallas in i två grupper med 26 i vardera. Kursundervisningen
omfattar allmän orientering. brandtjänst. sjukvåidstjänst och

gasskyddstjänst (innefattande bl.a. gaskrig och radiologisk
krigfóring).

Strömsunds lottakår 27 ll l953
lirade på torsdagen sin traditionella lilljulaflon på Turisthotel-
let i Strömsund. I underhållningen ingick främst ett lika intres-
sant som noande löredrag av fru Sigrid Berg om en resa till
Amerika. Dänitöver bjöds det på sång och musik av ung-

lottoma samt ett julspel. litt rikligt lör-sett julbord ingick också
iprogrammet.

TIIe'r¿.se och Karl-Erik 0.u'ar.vsnn Üfkmh hf "P13" Ü' Ü ”'33” bh'
,- _.,-,, ,,_,.,;,,,,,,,,¿,. ;,,,,,-1, _g¿,,¿-,-,_,. Svenska handelsbankens kontor i Strömsund presenteras

fr.o.m. fredagen i sitt nya skick efleren genomgripande repara-

Ungdotnarlbl ltamttatlepåbottettav I-13160 tt; | | |953 tion och ombyggnad. som pågått sedan i somras. Bank-

En ,-5,|@|,¿|| 5.-cmyf ck fyr, ungdom, fm Gubbiiögm upp. kontorets chef. kamrer Sven Åström säger. att det är en syn-

ievn nniien itii söndagen. med sin pefsentni itanie de nanm- nrfliss ßmämlis Ilwl- wm här nu SW till Iwßdsfw ßff°-
gen ev- tagen een min ni i Fiasjan. dar inien blev- liggande med :ande ljus- slßd °=h hemtrevlig- ^Ilmähws utrymme är

hjulen i vädret på l70 cm djup. Om inte bilen genom ungdo- b°lY4|l8J Slöm °°h b°|<\'5"W'°- D01 Smll h$*W|\^°' J källa'
mamas tryck mot väggarna vänt. så att de kunde öppna dör- M1 'W N81* lßl- °°h 0" "Y" SW" |8$$0\'ß|\' 'W ÜYBSJS Ü

rama. hade alla fyra utan tvivel blivit tlränkta. Bilen kom från "M N04 b0||°|W|°"W Ü ÖWÜSJ-

Lillviken. där dans varit anordnad på kvällen. och hade otvi- I u

velaktigt en fatt. som var över det lämpliga. Den hade brom-
sats på en sträcka av sextio meter. innan den på gnind av det

hala väglaget körde ner i sjön. När ungdomarna - två llickor
och två pojkar äntligen kunde ta sig ur bilen. fick de simma i

land. och tack vare att llera bilar och personer kom tillstädes.
kunde de räddas. l-lnligi vad ljärdingsman llåkan l-Ikman i Ala-
näs upplyser finns ingen anledning att misstänka rattfyllen.

Dödsfal
F. anläggningsarb. Alfred Westin har avlidit på sjukstugan i
Strömsund. 72 år gammal. Den avlidne var lödd i Torp i

Medelpad.

Bunlclrunirvr
Sten .-lslrñm
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Strömsund kan sedan gårdagen skryta med att ha åtminstone Ströntsunds bilkåristers mannekänguppvisning på realskolarts

mellersta Norrlands vackraste och modemaste postkonior. aula i Strömsund på söndagen blev en verklig framgång lör
Detta var i alla fall postdirektör S. Z. Hömströms åsikt. då den endast några veckor gamla kåren. Något så trevligt. väl

han på söndagen. inför mer än hundratalet gäster. förklarade genomtänkt och väl genomfört som denna tillställning var. är

de nya lokalitetema öppnade lör allmänheten. Det är stora det inte ofta man träffar på. Att det var en god stan. som

öppna och ljusa lokaler. till vars utsmyckning och inramning vittnar gott om den nya kårens tilltagsenhet. därom råder ingen

konstnären Lennart Omberg bidragit på ett synnerligen lör- tvekan.

tjänstfullt sätt. Det finns ingenting av det gamla gråa Naturligtvis var det i främsta hand en damemas fest.

tjänstemannamässiga i dessa lokaler. Djärva glada färger Bilkåristema själva tjänstgjorde på ett fömämligt sätt som

möter överallt. och allmänheten måste omedelbart få ett in- mannekänger. och inte minst beundrade man den snabba väx-

tryck av hemtrevnad och glädje lingen med kläderna. Strömsunds modermor hade också

Vid söndagens invigning. som skedde vid ett trevligt plockat fram allt vad de kunde för att visa. att Ströntsund inte

kafferep för ett l00-tal inbjudna. hälsade postdirektör Höm- på något sätt ligger efter. då det gäller att följa med. Och detta

ström välkommen och lämnade en historik över Strömsunds gäller inte bara klänningar utan även hattar. skor. väskor. para-

postkontors utveckling alltsedan dess tillkomst l864 intill nu. plyer. schalar. scans och gud vet allt. vad kvinnan av idag kan

Han uttalade sig i berörnmande ordalag över posttnästare Linus tråckla in sig i. Därtill korn en mängd bamkläder. lörevisade av

Hansons energiska insats inte bara lör den nya postlokalens lika förtjusande som roande bammannekänger. flickor som

tillkomst. utan även lördenoerhördautveckling.somdiligens- pojkar. Den nya kårens ordf.. fru Ingegerd Tönne. knep

rörelsen genorngått under hans skickliga ledning. omdelbart publiken med sitt hälsningstal. enkelt och rättframt.
hjärtligt och välment. Fm Inga-Britt Rönnberg som speaker

spelade ut i samma övertygande och glada stil. Fru Karin
Larsson var en charmani ackompanjatris. och syssloman Erik
Backström en god och glad auktionist.

Födelsedapr
75 år fyller den I0 ds lantbr. Andreas Eriksson. Lövberga.
Herr Eriksson är född i Bodum och kom till Lövberga l9l9.
Under en tid tillhörde han fattigvårdsstyrelsen inom Ströms

kottlratn.
50årfyllerden7dsfru MariaHäggströi'n.makaiill Eric Hägg-

ström. Harbäcken.

Vlgde 7'l2 l953

Emma J0,m,mnn_Fh.m och M W Hedh' de muöma Skogsarb. l-laldor Reinhold Johansson och fröken Alvor
KU- 'X

besökarna pd nya posrkmrmrel vid Myrgnran båda fÉ:nvn?_-'°;:'m\_18d°s' Ströms "Mad

Föshdlvf sn-atnsttnttaitaarnr t mata
50 är fyllerden 3 dec. lantbr. Per Näsströrn. Havsttäs. Jubilaren På tisdag kl 22 uppträder för första gången en strömsundsbo

sick- som så många av àsiöbyedens söner i yngre år. i slit- med musik i radio. Det ar simntsttnds nya mttsiitdirettiar nen

Sim' §|*°8$J°bb- Nllmfl ÜEIW 'WU 558 hd' Û' $kÖ'S°|“ IV d kantor. Rune Jansson. som är solist i en pianokonsert.
fäderneärvda hemntanet.

Ström lär köpa mark
"S3 ">U"'§"'°“'“""' _ simma itnmman nar tan mat.-nngam tiiistana an nsramaiianaa

^_"° ß“"“““'“ß“ _°Y"“ ß'°"F3" 'af "'_ "S9 *'“'" “' “PP av vsittaiagan tnmtmarit eapmpnata aammaniagt tszsio intn
““ '°_"“"""°' '*'°" ' 5"°'“*““'*~ W' °" °“°""~T'“ß““°'F °'“ av aan Evangaiiaita rnatananrtsstinataan ntiimnga mattan om

'°'°""'3'~'“* “'°"“'_"“"°'- °°'“ "“"* P* "°'°" °'"°' P* "“,*" den nz.sio intn i manieipattamitaiiat aan data att attattyggt

8°“- W' "'É"ß' "'"°“°“°° '“°“ “PP- W" "°*'°' °" ""' amntrianm 1o.iooitvm ataniarsamnaiiagtsns.-n. stinaiaanitat
sätta en intenmsstyrelse för att föra saken vidare. I styrelsen - -imdes Mm M. Em Hjmh och Erik Hmm. Den en pns av 3 kr per kwn. vilket kommunen ansett allitör

tänkta byggnaden skulle utgöras av flerfamiljshus med insats-

lägenheter. och mest var man intresserad av att fä dessa så

cannait intagna som mojiigt. car attt citat ntntngama. aitttiia °Y'_*°"'P"""5"“"' , ß I

--- m«~-w-~=W-«~-~«---
värt med tanke på årstiden. Det är f.n. mycket löst folk och

Födelsedagar försäljare av olika slag. som huserar i Strömstrakten. och man

7$är fyllerden9ds f. skräddarmäst. Jonas0lofOlsén. Risnhet. misstänker. att de försvunna cyklarria kan sättas i samband

Ãspnäs. meddem.
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Carla Svensson I Alaaäs Laelafest l kyrkan
Skådespelerskan och vissångerska Carin Swensson avslutade Mer folk än som kunde lä plats samlades på söndagen i kyr-

i lördags sin nlrne i Jämtland med en bejublat program i Ala- kan för an övervara kyrkliga arbetskretsens luciafest. som då

näs folkets hus. varmed hon ytterligare befåste sin vid detta för första gången förlagts till kyrkan. Det var också ett ovan-

laget gntndmurade popularitet i våra bygder. Utom progam- ligt och förnämligt program som bjöds de närvarande. Sedan

met utförde alanäsflickan Agneta Sundström en trumslagar- kyrkoherde Gunnar Berg hälsat välkommen. och en bamkör

visa. som utlöste en vann applåd. Folkskolläratinnan Maj-Brin sjungit. talade prosten Olle Arbman över ämnet Ljuslängtan.

l.arsson skötte ackompanjemanget med den äran. Kyrkoherde om ljuset som en symbol lör människans eviga längtan eller

Sundsnöm tolkade den ftllllaliga publikens känslor i ett tal. det goda och sanna. Efter ytterligare sång och musik under

vari han hatangerade Carin Stvensson som “de gamla visonlas musikdirektör Rune Janssons ledning kom Lucia. lnga-Märit

okrönta drottning" och överfäckteen buken blommor. .lonsdoner med sexton tämor ur Birginaringen. Nettot blev

inte mindre än 2.000 kr. Kyrkans nya fasadbelysning erbjöd

|.-u¿,u|¿p|- också besökama en vacker anblick.

85 år fyller den l2 ds fru Amanda Nordin. änka eer skogs-

inspektor Mats Nordin. Strömsund. FM*
En dotter

ÜÜÜ' Märtha och Philip Eriksson

I Strömsund har fru Olga Pålsson. änka eller kakelugnsmakare f, Larsson

.lörls Pålsson avlidit i en ålder av 72 år. Hon var verksam i EFS Sumsunds BB den 9.- 12 |953

och Vita bandet.

Vlgde
F. lantbr. Anders Rosenberg. Strömsund och fru Hanna Mår-

tensson. Östersund. Vigseln lörränades i lördags i Östersunds

prästgård av kyrkoherde Gösta Wik.

Ströntsaadväaer
De senaste årens byggnadsverksamhet i Strömsund uppvisar

en lömämligt facit. som skulle te sig ungefär så här. en ny fin

sjukstuga. en ny lin tvätt- och badstugeanläggning. ett nytt

fint pensionärshem. ett nytt fint postkontor. fem lömämliga
stiflelsehus och lika många i Ulriksfors. flera andra bostads-

Kalrelugnsnlakare Jöns Pdlssons fastighet vid pgåglå;
J"mmgS8°'"": """"“" ' dag av R°'f~°""°" nytt församlingshem och en ny teater. För en plats av Ström-

sunds storlek får dena anses mer än tillfredsställande. Kom

Dans å Strölnsborg inte eeh sag. en sntnhallet stat stills. verkligheten ist-nt till alla

lördagden I2deckl 2l.30-0l delar en dylikt påstående.

Musik: AFFES Den nya barserveringen i poslhusels källarvåningen

från Östersund blev populär. Sedan nu bussama kommer an utgå från post-

- - kontoret i stället för jämvägsstationen. som enligt annons

Gmlmslwlswl l2/l2 N53 endast nngetes i ttnthtntsgsrsll. ltenttnet listen en a en slit-

Slrbmwbdswsllnsw- lstßfdslßbmbfw på m°<l°l- Yßsw tleles hetytlels tat slln tesnntle. setn nttste invrnte lntssttntts

Gnmlln- lfbllljlmt en mlbl vlwssb bem-m ßfbltbmmsf ttvgtng eeh sein ttntiet titlen lten la in lite nell t-its en stttntl.

stwl sm i de flesta mtlvfbsßm- l ämm har blb ßll stl untlet losz tillltent inte tninate sn se nys lrgenhetet.

var utbud- till vilka lwl d°=l= "bdsm lwlw mi vi rwl av nt- tlesss ttppltlnie ltetntnttnen lml ttppltittles sv rnstigtets-
bristande tid. Det ena kom ifran Karachi i Pakistan. där han ß,-:ningen Um, 5 Ut,-i|;,f°,§_ 2| W cgmjnmsbyggam och 7

erbjudits an säna upp och dekorera dels Faust och dels En ,vm4|-.W-iv¿|p,,,°m|»_ Fem |g¿,n|,¿;c|-M,-|¿|||mmmi; genom

dockhem. Det andra erbjudandet kom ifrån Munkfors i ombyswa .V cs,-,¿|,,m_ D, frem ßscnhcu been; av

Värmland. där man inom hembygdslöteningen ville ha hans en och M mm maj |;5|;_

billrmsdvifmllbibsmtl Gbmlib llf- ml sl- viswflv Det sista stittelsehttset i stttitnsttntl. sent nteti snshh

l månad -Mm kwmlßlmds arbeten- »bdsm mh Mi till tnltt nsnntt sig sin fttllhettltn eeh at helrget ntellsn anna
båda vlbßsm- lletell eeh ttetlsltttpsltentleln. hlit ltenslte det elin t-eeltntste.

Det inrymrner fyra butiker i bottenvåningen och tre lägenheter

Dödsfal idetvåövrevåningama.Någongångifebruarihoppasman
FrtlAnnaLarssotl.f.Roos.makatillharldl.KarlLarsson.NB- kunna flytta in.

viken. har avlidit i en ålder av 67 år. Hon var under många år Årets julgran är ovanligt smäcker och vacker. och

mejerska i Syd-Sverige och kom senare också som sådan till girlandema över gatoma har också ort sitt till an smycka

Strömsund. Hon var intresserad av det ideella arbetet inom samhället för julens värdiga begående. De nya lyktorna utåt

sarnltället bl.a. i Vita bandet och IOGT. Rarnselevägen år också en julklapp an tacka lör. Tyvärr roar
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sig en del ungdomar i samhället med att skjuta prick pä lam- Födelsedagar

poma pä framför allt de längs Lövbergavägen. Vi mäste därför 50 är fyller den 20 ds fru Stina Ekbladh. f. Olofsson. Alanäset.

hjälpas ät att ta slynglama i nackskinnet. sä de begriper. att maka till skogsfaktor Mauritz Ekbladh. Jubilaren härstammar

det är den allmänna trevnaden de därrned förstör. fran Hammerdal och var i sin ungdom telefonist. Genom sitt

giflermäl blev hon bosatt i Alanäs. i kyrkbyns skogvaktarvilla.

^|¿|||"M,|“,|-,.“|,||,|.¿ Fru Ekbladh är väl känd i bygden och hon har hunnit odla

litade pä söndagen sin numera traditionsv-ordna adventsfcst i k)'l'|*Ü80~ $°°i|ll 005 P°|lÜ$|W llfssl 005 5' W I* dc |°'
iryrirnn. denne gang riii iarrnan tar peiieirjaipen. Avdelning- diidß *mm Kyrkliga lwißßfbwidßt- Röda kvß- Hörst-
ens vice ordf.. kyrkoherde Sundström. hälsade välkommen. '5f°"l"8°“ m-- smmnslumlßf- Ü°“°m Sill Bcmylliß

den etter preinrsang itiijde en sijarngnsse- den iueiniag rned umsänswä har lm ßfvñml dv mt \'i«1<=f=I<i= Symiß-

fröken Britt-Marie Sundström som Lucia och byns skolbam ÜÜ-

som övriga medverkande. I den ansläende ceremonien. van'

förekom säng. reciiaiion och talkör. deltog även kyrkoköreii.
som utförde Sialfansvisan och Voglers Hosianna.

Vlgde I6~'I2 l953

Lastbilsägare Gösta Berglund och fröken Margit Maria
Persson.bäda franAlanäs.vigdesiStröms prästgärdilördags
av kyrkoherde Gunnar Berg.

Bfmwlmr
l Ströms gravkapell jordfästes i lördags fni Hanna Erika An-
dersson-Engström. f. Larsson. maka till skogvakt. Per Ema-

nuel Andersson-Engström. Renälandct. Jordfästningen lör-
rättades av komminister Lars Löv-sund.

Stina och .llaurilz Eltlilarlh och sonen Olle. lïll höger ses

Birger Killbergs lmu:
Mäiiga kockar sina ...

En skolkökskurs för pojkar har i dagarna avslutats på folk- “himm-
Skl 'S|'Öm$lld.. l0 Stark ledlll IH I

a\_°,:,"Å,b'°,¿n_å,°,s::“ ,.m'l“,§"n sig mapåfgfnïïfh “'32 i=.n 21. ang iaeriiendiere frin sndrnednd._tainer sigrnrd tante-

och samtliga har visat allvar och intresse inlör uppgillen. Här- Sw' bl" "wc" mm mándasc" “ån knwskuæn “d_°" upp'
ma ßmmæa ck' _ - k k_ h - trädeillallviken. En mani60-ärsäldem av tattarslakl samt

2 | _ °" "":k'f|f'“|,: s7;]°"d“gf, nnnszi-arieerennnrnnnaiiirs.oenndeiiiideierenitseenrt-a
oiist anns everpastej oc sy igt i ag s _ _ _

_ h -_ kniv-hugg i bröstet. ett i halsen. ett i knäet och ett i amien.
och rödkäl köttkon oc lläskkorv ja allehandadclömämli ksso ms Ü" _ ks _ Snö nd _ '_rä ha

gnereraner.rrneiriigreenr-airii|egnde.T.n.m.intideriiedepej- E" “ P sl" '“9“"' ms" -“'" “ “
hm! mh' kakmna kna- xkså Silmå ll" |ß$afC“. En GV klllïhllßgc

nrdnei pa en ßrnanriigr san. den serveringen gietr eiegnni. ne "“'°_"'m"_' '““ß'“- '“°" °""$' “d *°"' “WW P? '““"°"°'
rie giede iterirnrne ter ser-ed onbneiseen uiniesrnrs stig sine 'ö'°"ß8'~f' '“ß°“ °"'°'l°"”' fm 'af d°“ ?'“*d°*'°* '“'-
son. Tullingsäs. Göte Wikström. Öjam. Reidar Svensson. Enksson hade !'"samm_°"s.m°d sf". ßslmö °c.h bcnmfs
Tumnggn Lasse wiksuñm Smmm K"|_^xc| H¿æs",¿m_ far på kvällen kommit på besok till familjen i Hallviken. Dar

Näsviken. Hans Martinsson. Storön. Rune Unosson. Väg-
Ov . _ _ _ I _. _

gztïüdëfnmgsson Spomjónås och Enk Gunn" F växling. som slutade med att Eriksson blev knivhuggen. De

bägge männen frän llallviken anhölls vid femtiden i natt.

Enligt vad Erikssons fästmö uppger. hade Eriksson re-

Födelaedapr dan hunnit sätta sig i bilen lör att aka frän gården. när de

75 är fyllerden 20 ds fru Jenny Gybäck. änka efter llottnings- bägge männen kom eller honom och ryckte upp bildörren.

lörman Nils Gybäck. Strömsund. varpå den yngre mannen tilldelade Eriksson ett eller llera hugg.

50 är fyller den I9 ds fru Maria Jönsson. maka till lanibr. Männen ryckte sedan ut Eriksson ur bilen och fonsatte ge-

Johannes Jönsson. Räkälen. Ström. mensamt misshandeln.

Brrnvllmf
F°"*°" "'“~ U"'"“f°"* i srrtsnie gm-ienneii jnrdnriee i randeg. frn Mann oeierberg

DW '°'*8f~"' 4"' '°_4<°°m'>°f r. Persdnner. uinirerere. inrdiaerningen ianarrndee nt- iryrire
Musik! WCSSCRS hade Gunnar

Vlgde Födelsedagar
radiotekniker Sten Liljegren och fröken Ingegerd Wikström. $0är fyllerden 25 ds fru llulda Isaksson. f. Sundqvist. maka till
bada från Tullingsäs. ha vigts i Ströms prästgård av kyrko- virkesmätare lvarlsaksson i Alanäset. Jubilaren är bördig frän

herde Gunnar Berg. llavsnäs.
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IlusllytrnlnglStrötttsttnd som jul alladagarnu” eller “som i Amerika”. kunde betättaom

En ovanlig syn bereddes strörnsundsboma pa torsdagen. da deljuspunkteriödernarkstristessen.som forrta tiders jular inne-

ett stort rvavaningshus flyttades genom samhället till en ny bar. Fast enda julklappen kunde besta av en karamell inlindad

plats. Det gällerett timrat hus om tva vaningar och med en yta i papper. som för Zakris Zakrisson fran Lövsjön. mindes man

av 9: l2 metensomsläpatsgenomdetranga gatorna fran ändasinbarndornsjularsomaretsstörstafest.
Vägförvaltningens fastighet vid Näsvägen till en tomt vid Fattigt men högtidligt vardet vid julen förr. tyckte ocksa

Myrgatan. För flyttningen star finna Fritz Persson i Sölvesborg. fiskaren och jägaren Jöns Andersson-Strid i en liten väglös

och bade mur och skorsten och allt följer med. Huset har bypanio gardar. Manharblivit lovad elektriskt ljusiStrids by.

inköpts av köpmart lvar Flatbacke. Strömsund. Men folk i ödemarken är skeptiska mot löflen. ”Je säg som n'
Tomas. je vill si. innan je tror". sade Strid pa tal om elektri-
fieringsplanerna. Pa julotta har Strid aldrig varit. Men sa ärdet
ocksa 5' mil till nämtaste kyrka.

Om julsedema i byn Finnvattnet berättade Jonas Eriks-
son. Julklappen kastades in genom dörren. och det gäller för
givaren att bevara sin anonymitet. Det kunde bli en draplig
jakt. närden som fatt julklappen jagade givaren genom byn för
an ta reda pa vem han eller hon var. Pa juldagen gick man

omkring i gardarna och fick kaffe och "krusa°°. Färsk frukt fick
man aldrig i Jonas Erikssons ungdom. S.k. blandad frukt var
det enda man kom över. och den bestod av torkade plommon
och aprikoser.

Förre lantbrevbäraren Aron Aronsson hade inte nagot

Fanrifien Ivar Flatbaekes nya hem berett jöryrrning till di'°kÜ"|"'i“"° Û" bim °m' Mm Û"k"Y"'i"5 'i"j"|°" 'mk
Mvrgaran. Huset dredinns idag i Risselds och ägs av Björn “ck Mm b°"m°|$°- °'“ mf hm °" “W ba' in" mmd" Ü"

' (-,,,,,,¿,,,g,,. S4 telefonkatalogstjoeka postorderfirmorsjulkataloger till sin
by. Vägen var fem mil. Brevbäraren hade skyldighet att frakta

|)5||,f.| 60 kg post. Sommartid kunde man bitvis vila sig genom an ro

F. jämhandl. Edvard Jonsson. Strömsund. avled pd samma över nagra stora sjöar. som fanns efler vägen. Pa vintem frak-

onofoo tango- tids sjukdom. Him t-of ttsdd don 9 mors tas: a lade man vdw med NM- En sålts sick Awtßsdtß häst sd-

Goimmipi1ooudpiogs|ao.Frtot9|ooorm||rarommo;ouaf wmiwwhdwßkßß-Vhdewwhwdmwdwk rädda-

sodsoriodohoomiitafosidodofoßfosiorsdodsaodstsps» Dv=r23sdk=IIId=ßsdns°ß-
handels filial i Strömsund.

Näsviken salt
|-|,m|,y'||,'||-Q, | ||||||,y.g 23/| 2 |953 Näsvikens Angsag saldes i gar för obekant pris till Adalamas

Om |=|¿,j5t,y8¿m, j,¿m|,y3¿,¿¿|-4 5 |-|53|,yng, tm- |,5|j,| m Skogsägareförening. Verksamheten kommer i fonsättningen

room. amor tootdfom soo.ooo to-ooh imymmor komoioofod Id bßdfivß wm Iidisw- Såst har wdw 35 år tillbaka äsß
bio- och teatersalong samt klubbntm. En utbyggnad ger plats °°h d"l\'il$ I* di$P°“°'" ÛWU Clf|$$°“ 5 Slfñmwd-
för servering samt kök med serveringsrum. Källan-avdelningen

upptar bastubad. duschrum. toaletter och tvättrum. Födelsedagar
50 ar fyller den 3l ds byggtnästare Tore Näslund. Hassnäs.

Hans hag stod tidigt till byggenskap. och manga nybyggna-
Sll'ölIl$b0I¶ der och reparationer ge bevis för hans yrkesskicklighet och

Bröderna Ostertaaas Haskors noggranna sätt. Han har även en tid varit anställd som kom-

Mandagen den 28 dec. kl 7.30 munal byggnadskontrollant. Näslunds ideella intressen ha bI.a.

nyarsdagen barnföreställning klockan 3. avsatt initiativ till en hembygdsförening i orten.

OBS! Den i programbladet
annonserade bamföreställningen "omg-.qgw |.|-gm,

Sönd- den Jim- kl 3 itßtillds sosarsitiid tiomsamuinjansr tafhjatpmodomnaodomgaodo
av aldringar.som lämpligen kunna bo kvar i sina hem men som

Vin* har svan att sköta sig själva. beslöt Ströms fullmäktige vid sitt

vodtmsswo erik Hugo Andorssoo ooh um-norskan from Sif" “'“'“"“'“° W W P* “" “PP""" *"°'“
|n8¿,°,8 5\.mss°n_ ua |-än Bm¿s¿,¿_ Swmwm “Eks i kommunen. Vidare beslöts försäljning till lantbruksnämnden

S 'öns - | ,k uhmho avdet till Tullinpas alderdomshem hörande jordbruket. som

t pdstgüdphmandagju ß Y* unmraag icke visat sig vara räntabelr för kommunens del. Köpeskil-
' lingen belöper sig pa 23.500 kr. Omradet ornfattar 80 hektar

Føraëtlljllltfilldslta lllllbylr varav 55 hektar Skogstrtark. Till fullmäktiges ordf. för l9$4
Ödemarksjul hade Olof Forsén kallat sitt julgonspmgram i Olltvaldes Nils Grönlund i Vågdllett Och till vice ordf. Per JO-

riksradion. Fran ödsliga. väglösa bygder i norra Jämtland hade hansson. Högbynas. Före fullmäktigesammanträdet hölls

Forsen hämtat sto till programmet. Aldtingar. som genom kommunalstämma. varvid ordf. Sigfrid Jonsson. Järvsand.

folkpension och telefon fatt det sa bra. att de tyckte “det är Omvaldcs likßdm Y- Ordf- Nils Svcnßn i Strand-
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Ingen ersättning 30 12 N53 H
Domänstyrelsen av styrker hos regertngen en ansökan från . . 1

hen' Bror Dantelsson t lltllsand om ersättning med 600 kr lör
skador m.m. som àsamkats en dotterdotter ttll honom. llon
hade överfalltts och sparkats av en älgkalv som tillvaratagrts

I» .I I,

av en granne. šv Jägareförbundet har i ärendet framhálltt det  
olâmplrga i att mânntskor tar sig an de vilda djurens avkomma.

Födelsedagar
so af rv-tu.-f den 3 Jan. r. smartmmn August ttcdsnam. G5” b“"'°"
alderdomshemmet. lltllsand. -

Strñrnsundsbron bredare
Väg- och Vattenbyggnadsstvrelsen har yttrat sig till over-
revisorerna lör Väg- och \'attenbyggnadsväsendet t anled-
ning av tnnehàllet t en amkel i en göteborgsticlning om den
Iörestàende brobyggnaden över Strömssundet. och anser att
bron bör göras 0.5 m bredare.

Strömsunds tnunlelpalfullntiktlge
hade på tisdagen sammanträde och omvalde ull ordf. landsfts-
kal Yngv e llallherg samt ttll \ tee ordf. kassör .-\lgot l-Iltasson.

lll

~ .-

o

fw--«~=-f Nar det qane nAD1o
90 år fyller den 30 ds f. gästgtv aren Johan Blank. Lövberga.
Blank. som är v âmtlänmng ttll börden. tödd t Sunne. kom ull
Lövber ta redan IRK* men det var först i och med lnlandsba ÜÜÜ “if l

r lurralá
t- - - -

nans framdragande v tdare norr öv er fran Strömsund. som han ut .na .-
etablerade .sug som gästgtv are på allvar. llan övertog da sm
morfars rörelse. och med stn hustrus hjälp blev det en mycket

lill!
lllllvuu-de-|
"° Nltlllonu

omfattande och gu ande rörelse. (iístgiveriet är nu sedan länge Ar - '-0-
IH'

nedlagt. men .lohan Blank lever än; ptgg. glad. tntresserad av -..-......,...'.L""“ "" I ' ' i

v

i
I

I

ttdens sktflntngar och all världens nyheter. m......, ...... . ,,_,, _, ___”

ll00fS Musik- och PappershandelI lnhmlIhIIan.1,;;,,.-,~___-
ss ---_ _---_-1 . .___ __

-/Pr"®

Ifbn
td-IIIQQ.

Û 'IIIXflflllfklr

Johan ßlunlt. l.ñrIu-rgu

in--_

zï2%.
lll:

MIG ?~” I
"'*"Ü Lnrhntu-_
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Nu är det jul igen!
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Folkitiltigdstippglfter I9$4
Ström Mag,
Flkmänsd vid årets böriwr 6-728 www- däm' 3-459 min Faiitmanga v-ia am.-. iiaijaii; i .ms personer. dam 921 man
och 3.269 kvinnor. Födda: l07. därav S7 män och 50 kvinnor. och 755 |¿\~gm,°,-_ |=¿¿,j,¿ |5_ 45,” 5 män och | | g\.i,,m,_|)5¿,¿

06421 70- däm 37 min wh 33 kisinwr- Instwd 3!! däwv i 3. dam 9 man och -i iiv-.mm iiinviiaae; sz. dam sz man mi»

'56 min °°h '55 l“"“"<“'- Ünëadcï 334- ¿5W\' '48 mä” °°h 50 kvinnor. Utllyttade: l09. dårav'55 män och S-l kvinnor. ln-

lßß kßßf- lßsàßsfw äRI°ß>hi>= 39- Uwlößw d=° 28 swm gangm amiistap; 1. upptas-ia am ii. dam- genom italien 4

dödat- F°lkmäsd° vid år-'ß slvlr 6-742 vßßwf- dim 3-487 och gmm stiijeiim- 4; Foitmangam mi :mn sim; i .sm P.-f.

mä" 005 3-255 l“'l""°f- okmßï N P°f$°"°f- FÖNm|l“8°“§ soner. därav 900 män och 770 kvinnor. Minskning: 23 perso-

äldsl lmfcï Kflsll Wlkslföm f- 3k°b$d°“°f- ^|3\'a"'K"- ner. Församlingens äldsta invånare: Lantbr. Israel Johansson.
f. II -t l8Sö. Karin Jonsson. f. Nilsdotter. Bredkälen. f. 26 5 osm ga.-§n¿§_ f_ 3 3 |g|,|_
IRS7.

Svensk-norsk ishockey 4 I l95-I Ström! $lt)'ttt'ltl'etS
Pa söndagen var det säsongpremiär lör ishockeyn i Ström- kan se tillbaka på ett gott skyttear. Deltagarantalet har ökat.

sund. Det var ll'-'K Strömsund som gästades av Rosenborg jämfört med fjolåret. med ett S0-tal. I årets aita lïiltskjutningar

och matchen ingick i svensk-norsk serie. llemmalaget vann en har attlitlcl tlcllgrv wifi! 623.

klar seger med 7-I eller en god match. som hela tiden var
snabb och juste. L't\-isningsbàset fick ingen pahälsning. Mai- \

h k rk _ . h bba hac°:?;:cmp:::':cä;:°:n':c':;:å:c ma I lag' nu en \'ägarb. Karl (iunnar Knutsson. Lövberga. och aflïirsbiträdet
S S5 - _ . _. _ . . . _ _

. _\ . _ Astnd Elise Nasstrom från Ringvattnet. vigdes i .Stroms prast-
Juniorbaekparet Sven lattsson (rosta Rost kommer rd mh n k Ik hmk 0 Be

säkert att tala om sig i större sammanhang. om det fortsätter i så på "°"° pa °"°" a' 5' ° Qunm' rg'
samma stil. Bryter fint och ligger väl med i anfallen. Juniorerna

Anders Eriksson och Bosse Thor i anfallet var också bra. Av
de äldre spelarna var "Jösse“ i kassen bra som vanligt. Karl- Folket! Ht!! U|t'lltSf0l'S
lírik Wiklund ettrig och málfarlig och "Pilla°° Söderholm bäste Dans lördagen den 9 januari kl 2l
åkare. God domare inför 200 personer var Gabrielsson. Musik: Rune lšngströms qvintett

Ulriltsfor. med Ulla Bntt Engström. som vokalist

Vlgde
Ingenjör Lars Thomer. Östersund. och sjuksköterskan Viola Födelsedagar

Mattsson. Östersund. dotter till lantbr. Mattias Mattsson d.y.. 92 år fyller den l2 ds änkefni Märta Karlsson. Torsljärden.

Espnäs. vigdes i Ströms kyrka pa nyarsallonen av kyrkoherde Trots den höga åldern är fni Karlsson alltjämt pigg och kry
Gunnar Berg. och stökar som vanligt.
Folkskollärare Bengt likström. Örebro. och fröken (iunnel Kör- 50 år fyller den l0 ds anläggningsarb. Sven Persson.

ner. dotter till bankkamrer lvar Kömeroch hans maka. f. Ström- Strandliden. llan är bördig fran Strand.

gren. Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i lördags. Vigseln lör- 50 år fyller den I 3 ds fru lílisabeth Sjölund. f. Tallhom. maka

rättades av komminister Lars Lövsund. till skogsarb. Gunnar Sjölund. Vagdalen.

-N



Tttlllngsås segrade kommunalnâmnden och ordförande i den senare iristitutionen
I sin andra match i Jämtlanikserien. den lörsta på hemmarinken. under åren l9l9- l930. l landstinget satt han åren l909 samt
besegrade på nyårsdagen Tullingsås gästande Ulriksfors med l9l l- l922. Vidare har han varit skillesgodeman. ledamot av
6-l eller periodsifoma 2-I. 2-0. 2-0. Något spel att tala om styrelsen lör Ströms brandstodsbolag i 47 år. ledamot av
blev det inte på grund av tövädret. som eller 5 min åkning hushållningssällskapets lörvaltningsutskott och en hel del
förvandlat isen till mesost. Tullingsås vardetklatt bättre laget annat. Han fullgjorde sina uppdrag med eiiemplarisk sam-
och mot silfroma kan inget invändas. RolfWalderrtarsson och vetsgrannhet och har i allo gjort sig uppskattad som en verklig
Engelbrekt Edelswärd scorade två gånger vardera. medan Ake hedersman.
l-lolmbergoch Börje Nordström svarade lörde två övriga. Pers-

son gjorde ulriksforsamas enda mål. Bäst på plan var vb

Engdbnh Eddswim i hemmalaget 85 år fyllerden l8 ds l'. skogsarb. Sven Hansson. Alderdoms-
hemrtiet. Hillsand
7$år fyllerden l7ds f. lantbr. Mikael Nord.SödraÖhri. Strörn.
Nord är född i S. Ohn. och tillhör en av de äldsta släkterna där.

Han har hela sitt liv varit en verklig arbetsmyra och man kan
säga.att hanärdetärinuidennadag.trotsatt värkocharinat
gjort honom krokig och han har svårt att gå. En gång i tiden
sökte han sin lycka i Amerika. men kom så småningom hem
igen och fonsane sitt verk på lädemegården. där han gjorde
stora nyodlingar.
75 år fyller den IS ds f.d. kronojâgare Nils Gustaf Nilsson.
Hillsand. llan är född i Strömsund och kom redan från unga år
att ägna sig åt skogen. Som kronojägare i Sjulsåsen. tills han
pensionerades och bosatte sig i Hillsand.
S0 år fyller den lb ds fm Ada Rösth. Strömsund. änka efter

ru:/ingar- /rv mot-ti-_»-/og 1954 1°Iw\ Röh- Oils- Ström-
Frünrrr raden fn t-_ Julin Juhan_v.vmi. Iiirhjårn .\'iIsson_

Ingmar Zalrrilmm. Per-Olov Lindberg. Börje .Vardsrróm o|,_Brm” l smhmmml
Balm' radvnfr: v. Lennart .\tlssun. Rolf llaldvmarsron. mcmwmg imndags |¿\.hng$bñ¿8m ¿ha.ju|uppch¿||c|_ En

Tage llirldentarsmn. .-lssar Thulin. Sigiml Zakrtlmm. .-lke paniing mc¿ mm spc|a¿cs_ Rcsuhmm W ¿c bästa hm. U

H"I"'h"g Gabrielsson-Ögren 200. 2) H. Häggström-Tönne l82. 3) H. Er-
iksson-F.. Häggström I79. 4) Amcolï-Amcoff l78. 5) E.

Strömsund Södofsiodi-G. Asirömiv-t.
Finna Olofssons cykel- & sportaflär
har fr.o.m. 2 jan l95-l övertagits av wm-

:::f:“kmd' rßngïdïïuïlg llerr Tore Lindqvist. London. Ontario. Canada. tidigare t Ost-

"'°-" :f:.::::~"
Högaktningsfullt Gunnar Olofsson ' gg y ' '

Lvsnl
stñmsud' mh' m”'°”ß""l“ Tore Frestadius ochuålna Axelsson
höll årsmöte i trettondagshelgen. Enskilt årsmöte hölls tis- Fhbränmn -|-än"
dags e.m. Av årsberättelsen framgick att en omfattande verk- '
samhet bedrivits under året. Söndagsskola har hållits i

mtssioostiiooi ooti smos atoto. Moatomsomoioi vid smutsa WWWN "S3 f°4I"">>1II'=8°I
var so. tosomiooo mooot oigjofoo iom io. siymta-fi iof det Om "SB-ßmr» W Wßß ßf °“ '=°_" 'W S°d='_' i SW"-
nya vukshmhclsåtu blev: Namhhd Svensson. Fame S“.öm_ Slllld. llldc På 0ll$d8gSk\'illCll å ll0l0ll Glll k0l“l$lllUCl'&l'ldC

her; Gmæ G5'-ah Grahn och Aha” Rh°¿ih_ Ldm Sammanträde. Till styrel$e_\'aldeS .lolttt Attdeßsøtt. Ordf.. Sitt-
ßr juhicr och pojkgmppeh Na. Göm" Gahn. 'ör s¿hd¿gs_ ltfl NåSSll'Öl'l'l. Sélif.. link H_|0l'l. KGSSÖT. Élmtl' \'. Ofdf.

skolan Margit Brännlund och lör Solglimten Bojan Svensson. °°h Om Hammaf- '- “kt Slfñms k°"'"““" haflm "P'“°“W“
i styrelsen utsett landstingsman PM. Jönsson. Till revisor
valdes Sigvard Nilsson.

Dödsfal l2'l l95-l
F. laridstingsrrtanrien OlofOlofssoti. Jonsgård. Ström. haravlidit Ttrlllttgsås 5-I mot Hammerdal
i en ålder av 87 år. Han har hunnit med mycket i sina dagar. Sin Matchen i Jämtlandsserien i ishockey mellan Hammerdal och
gård skötte han med insikt och arbetsamhet och ännu in på sin Tullingsås spelades i lördags och slutade med seger för gäs-
ålders dagar deltog han med intresse i arbetet. Redan tidigt tema med 5-I (I-0. 2-l. 2-0). Hammerdal hade lika mycket av
blev han anlitad i allmänna värv och fick så småningom det spelet men Tullingsås hade en mycket god puckrriötare mellan
ena uppdraget efter det andra. Han var sålunda ledamot av stolpama och han tog nästan allt som kom i hans väg.

S0



Flthlletlapr Vlgde
S0 ar fyllerden l8 ds lantbr. Erik Persson. Ãspnas. Persson ar lngenjör Ame Jakobsson. Ulriksfors. och fann. kand. Doris
en arbetskarl av större mått än de flesta och han hugger i lör Rheborg. dotter till framlidne skogschcfen Ake Rheborg och
två. om så behövs. Jorden och skogen år hans viktigaste ar- hans maka. f. Jonsson. Stockholm. Vigsel i Svenska kyrkan i
betslt. men som hobby har han vid sidan framförallt skyttet. Köpenhamn.
dârhan gjort och alltjämt gör lömimliga insatser. Verkmlsiare Erik HugoAridersson. Strömstind. med maka lng-
S0 ar fyller den l8 ds lantbr. Per Eriksson. Ãspnas. Hari ar en eborg Margareta. dotter till postchauflör Amold Svensson
duktig jordbruks- och skogsarbetare. och hans maka lödd Vesterlund. Vigsel i Strömsund av kyrko-

92 ar fyller den 24 ds fni Karin Redin. Näsviken.
75 ar fyller den 26 ds f. lantbr. Mårten Mårtensson. Risselas.
Ulriksfors.
50 år fyllerden 22 jan. lararinnan Karin Höglund. f. Sjödin. i
Siljeåsen. maka till angbatsbelälhavare Maths Höglund.
Jubilaren. vars lödclsebygd ir Tasjö. lick tidigt hagen väckt

Erik Persson Per Eriksson lör lârarinnekallet och avlade eller studier vid seminariet i

Östersund sin examen l927. Hon erhöll omedelbart anställning
vid Siljeasens mindre folkskola inon Alanis församling. och

.lfggi |9/| |954 den trivsamma och natursköna byn vid Flásjön med dess
içyfuigg smmpsgoim i sumsum Mu sin §,¿vm|i¿, jut. geniytliga befolkning vann hennes hjärta. så att hon lörblivit
fest i lördags pa Hemvarnsgarden. dir nlrmare 200 söndags- densamma trogen och alltjämt leder undervisningen i samma
skolbani samlats. Sedan julgranen tints och julsánger sjung- S|!0|8-

imieoumw img.

-I

itssamtaladekyrkolierdeGunnarBergmedbarneri.\arpalöljde '
lekar och lörplâgriad. Till sist utdeladesjultidningar och av en Srrömgbørgs blo
tomte lick alla barri påsar med frukt och annat gott. john pa,-ds mgshm-cfg

I Ulriksfors hölls söndagsskolans julfest på söndagen i gu,gg. fm
gymnastiksalen. Även dir talade kyrkoherde Gunnar Berg. md john w,ym_ MN,-em Q'||a,-¿_
julsånger sjöngs och sedan löljde lekar kring granen samt lör- gm-y |=,|,g,m|¿_

Plismd- Ett 80-wl lm delws °=h alls ck till sistivlvåw av Fn ot-mia; mm ryiid at- mmamiit. il-saanan.
en tomte samt tidningar. spänn och Mrda ,|,8,m¿|_

Torsdag kl l9.30. fredag kl l9.30.
Fßqgüpf lördagkl l9.30.söndagkl |8o2l
75 ar fyller den 2 I ds lantbr. Olof Persson. Tullingsas. "WW8 W W-30
Persson har kanske mest gjort sig kind som byggmästare.
inom vilket yrke han under arens lopp nedlagt ett erkänt och
betydelsefullt arbete. Saga Strömsund

Fredag kl 7.30. lördag kl 8.30.
n.ø.“.Ihp., söndag kl 3. och 9 e.m._

i stram; gm-itspeii joniiasicsi lördags r. skogsarb. Nils unit 3"” °°" f“'“"1°'ö'°*'â""'“2
iiumssonrrrns' -'it .aonsset *°"d'8'*'3°-'“-° ”"“' °" Pmmiafisuømsumirmasg

Kungen av Dalarna
med eliten av det svenska lustspelsgardet:ärm" Aaoirrsimsigge ram. eiømitfic.

' '3'd'3" Magma i=aitien.Aiiee ssbsciwies Noman m.n.
torsdag. fredag. lördag En mh: mm

'°“"'““F"' W --------- -29* rofssitrs mmm inijt-nu i nu
Blusar fran ................ .. |0:-
Kjolar från .............. ._ |0:-
asmstiaafrinefrfsn 34=- FWWIW
goskmqmagn _____43:_ 'IS år fyller den 2 febr. fru Henrietta Jönsson. Strandliden.
5.“|m,|m,m.p,|.,| anka eller lantbr. Anders Jönsson. Strand. Hon är bördig från

Stñmsum _ 1-c|_ | Alanis men korn som gi till Strand omkring sekclskillet.
S0 år fyller den l febr. smaskollararinnan fru Vera Sandhill.
Ulriksfors. maka till vaktmöstaren Anselm Sandhill. Ulriksfors.

Födelsedagar Hon år bördig fran Hillsarid och har innan hon l952 kom till
75 ar fyller den 27 ds frii Anna Stina Kock. Ulriksfors. anka Ulriksfors varit verksam som lärarinna i Trangasen och
eller lantbr. Johan Kock. Lövberga. Hon ar glad och gemytlig och en duktig lärare. upp-
50 år fyller den 26 jan. skogsarb. Edvin Strand. Hatsnas. skattad av såväl kamrater som elever.

Sl
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Donntiontill lñs-herp
rasm wafsaagaen su tzaömtae r. gsstgtsmnttttun stunt I: '
t l.ö\ hcrga L000 kronorttll underhall ax helysntng och ström-

i“l.1'Û ' I-f“bß"'l.3J 53"- fullt komp.. även lön. erhåller lut
plats omgående.

Strömsund-l'lrlksfono-0 I 2 195-t schfüdï HÛWIÜÜÜÜR
Strömsund hade tngen större startghet att unna öser s"'Ü""""'|'
Ulnksfors med ö-0 pa söndagen. l-.fler spellördelntngen hörde

segem t ant duhhelt sa stor. men gästemas hun äktare Ses enn
Svensson gtorde en utmärkt match. och trots att hemma- Dnißpdskun
font ards lör det mesta ss ämtade knng honom. \ ar det ytterst 5500' *fldilßf dc" 7 fffllfl U Ü-"Ü
sällan det fanns nagon öppmng lör pucken. I hemmalaget \ ar I-"kall 5iI82I'h'“l.lfïlf°"
.-\-ut-utan \\'.tttuna-ttöts-ft x.tsst»n.\\'.-stman hast. rammm Kur-=\ st -*"=-

gísternas malt akt \ ar det mest Petra Persson och L'lf.\lansson Üllš*P°| U'h}"?'*- -'\"m5|"'"L!i" U"
som märktes. l.aget hestar mest a\ ungdomar. som med större "““f* “"*'k & P°PP°f'~*|“"d°'|

tunn kan blt ett gäng med god slagkraft. Rohert Ntlsson gtorde Tf' 3"- S"'5m-”“"d
ha mal och \\'tk|und. .-\nders linksson. Westman och Bengt
.\lansson \ ar sttt. ( iod domare \ ar Rune .\lelander. Tulltngsas.

Som ombud från .Strñms ßrsarnllng
omm-m ttll kyrkltga \ tntermötet t Östersund den ”-8 mars har utsetts

I Öhn har fru l.tsa Jönsson. maka ttll lanthr. .-\\el Jönsson. kïrh än' 16"” Sf°““°"' '_.'|' "Tag" 'ibm L;"“"_" gm' wm
asltdtt t en alder as 53 ar. llon sar född strömsundsho. men “"W"' h"°'""“_'"“'3' U|°r“'k' ('"|*gà'd°°h fn' 's'3"dU'“f""
eller sttt gtftermal flyttade hon ttll Öhn. där hon sedan sant mn' T“"'"g'“°"“'
bosatt.

Trevliga kvällar på Folkan l lflrlksfors
\'|¿¿|, l.ördag den rs fehruan

Traktorskötare Karl .-\sel Bäckström och fröken .-\nna .\larga- Üilß 3"-4"
reta llallstensson. hàda från lltllsand stgdes t Ströms präst- 5"-'UI 'WN °|'|4ll'f
gard i lördags as kyrkoherde Gunnar Berg.

Söndag den 7 fehruan
trans 20.24

*WWW ot» Fsgastromsstmtmta
S0 ar fyller den -I ds fru Ingegerd Hansson. maka ttll \-mmr Nmand
anlaggntngsarh. Ntls .\lansson. lilrtksfors.
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Vattetifrägaaläavlltea 8/2 l9$4 StöldlStrömsatid
Kommunalnämnden i Ström beslöt vid sammanträde i fredags En äldre man från en av Strömsunds utbyar anmälde på tisda-
att föreslå kommunalfullmäktige att lösa vattenfrågan i gen till strömsundspolisen. att han blivit bestulen på sin res-
Näsviken med vatten från vattenverket i Strörnsund. Enligt de väska på stationen i Strömsund. Väskan innehöll en del klädes-
alterriativ. som nämnden antog och som gjorts upp av ingenjör persedlar till en värde av 50-60 kr. Mannen utpekade samtidigt
Rolf Öfverholm. Östersund. kommer anläggriingen att kosta ett par personer som misstänkta. och polisen spanade på tis-
l25.000 kr. För projektets genomföratide måste man anlägga dagen eller dessa. dock utan resultat.
en s.k. dykarledning över Strörnssttndet. Enbart den ledningen
bikllßâ KOSII 2511» kf. UIOID dll ßßllß lllf lllßtlljöl' :kw-unc* “in |_b\.b“.:. \u.k“.d
ofV“h°|'“ Ü°" "PP 'V5 '_ö“|'5 ""° ' 4" °“' f""°' °" °3°' Den gamla trampspinnrockens saga är all. och den elektriska
Plwcm "'°"°'“'°"k ' N5*'^°'k°"° spinnrocken har gjort sin entre på den lantliga arenan. Det är
_ uppfinnaren och fabriköien O. Löfström i Lövberga. som i da-

garna blivit klar med ett nytt patent. och enligt hans egen
Vå|rlaatabraadödeladestorladagårdll.övberga utsago har han redan lärt många cftcrfragningar.
Viden häigbrand i Lövberga.som upptäcktes vid 4.30-tiden Än i dag den gamla spinnrocken spinner. menar herr
i morse. lades Mattias Erikssons stora ladugård vid avrags- Löfström med den gamla visans ord. och att den skulle spelat
vägen till Hoting helt i aska. Brandlarmet gick i Strömsund ut sin roll. som kanske många tror. är ingalunda sant. Men i
strax före kl S. och kon eller var Strömsunds brandkår pä plats. och med att elektrieringeii nu nått ut till så gott som alla vrår

Ladugården. välkänd för alla vägfarande. vardå till mer på den svenska och enkannerligen norrländska landsbygden.
än hälen nedbntnnen och stod inte att rädda. En häst brann så har prerentionema även på en modem spinnrock för hem-
inne. men en traktor lyckades man få ut. Man lyckades också mabnik stigit. Och så kom den elektriska spinnrocken till.
rädda telefon och kralinjettia. som gick alldeles in på knu- Det krångligaste med den här uppfinningen har varit att
tarna till byggnaden. fä till stånd ett reglage lör motom. så att man kan reglera has-

Redan när man korn upp på backen vid sjukstugan på tighcten på spinnaren. när man tvinnar gamer. Men även den
Lövbergttvägen i Strömsund. syntes niolneriskarpt rödfärgade saken lyckades man gå iland med. och man har lätt fram ett
av brandett i Lövberga. dit det dock ärövertvå mil. Men så var mycket känsligt sådant. som skötes med foten. llerr Löfströms
det också en av de största ladugårdarna i uakten som brann. spinnrock ser närmast ut som en modem symaskin till forma-
en gammal timrad byggnad från slutet av förra seklet. tet. Den tar egentligen ingen plats och kan lätt plockas fram.

Det nya brandlarmet i Strömsund är skandalöst. Förr Han hoppas fä sätta igång en större fabrikation med det sna-

skedde det per telefonlarrn till brandmärtnen. men sedan en tid taste. men intill dess kör han sin allra sinnrikaste uppfinning.
tillbaka skerdet genom luflförsvarssitenema. Detta gjorde att maskinen som gör räfsor. sågar till. kapar och forrnerar pin-
hela Strömsund m.o. väcktes kl S. och alla undrade om hela nama och till och med slår in dem i räfshuvudet.
samliälletstodibrand. MedanmaniStrömsundpåsåsätt
tycktes ur sin sömn. syntes endast två vara vakna i Lövberga.

Födelsedagar
50 år fyllerden l 2 ds konditor Valo Dufberg. Strömsund. Herr

bud.. Dufberg är västmanlänning till bördcn. Han är född i Sala. men
|.mb|._ Hlnsaónnsson avdit ie" “der av d bl' ßßl l N0l"l'|8Ild. llâflßfü DCSIÖITII l Llllßå. S001 llilll

70 in Han W 'nen ßr ROUÖIUOÛCTBÜC I Sin Yfkß 0Ch b.|C\' SID Cgß. km hall lll'
Msn ¿r scan Ü" Pmsionifshcmm i su,¿msun¿_ och det är sålunda i det närrnaste -0 ar han hunnit

Alaaåakerden till Härnösand
Till domkyrkokomminister i Hämösand valdes på söndagen
den i första förslagsrumrriet uppförde kyrkoherde Gösta Sund-
sttñm.Alanäs.GöstaSundströmärfödd l9l2 i Luleåoch blev
l935 prktvigd för Luleå stift. Han fick sitt första förordnande
iLuleå.blevkoirIninisteri Byske l940oehharsedati l946varit
kyrkoherde i Alanäs.

Lltea teaslaltt aorrat klttllla
Detharvaritskräpmedrenslakteninoita.lärritlandiår.iriest
beroende påden försådan slakt synnerligen olämpliga väder-
leken. Blidvädret i vinter har giøtt. att man inte vågat sig på
företaget. då det inte varit några utsikter att fä köttet ordent-
ligt tiset.

Vidjultiden slaktadesett fåtal tetiari Frostviken. och nu
senast. när renama var på väg neröver. förekom en mindre Konditor lälo Duietg t.Ii. metlfru Ilunnu i' mitten.
slakt i närheten av Osterkälen. någon mil norrom Strömsund. 1Ii-. lärlingen Pelle Forsberg och sittande i-aktmästan-n pd
MCII OCKSÅ dl gill Cfldßl Cl! lll djltf. .\:t'rl IlnIt'Ilt'|
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74-lrlgströmsaadsboplltlli-davbll llf2l954 Strömsboskadadessvärt lgäatrlkesltogen
En74-ärigmari.MärtenKarlsson.fi'änEgnaliemiStrömsurid. En25-ärigskogsarbeta|e.StirieAriderssori-änHertriingskälert.
skadades på onsdagen vid kollision med en bryggeribil på har skadats svart vid arbete i de stormhäijade skogama i vist-
vägerivid Tingvalla. Bilen skulle köraorn Karlssonierikurva. ra Gästrikland. Andersson rakade under arbetet fl eii grov

men sladdade samtidigt. så att bilens bakdel gav Karlsson en störgenorn underlivet. Han fördes svart skadad till lasarettet i

törn. Bilen körde eer stöten i diket. Sala. där han nu kvarligger.

uti-iitsrofs-haaiinioiösismna Ndtfl
U||-i|,,f°,s |¿v-g.-mig (ia, vu-gigs. æmiiwm 5 jgmiimgs. Lantbr. .Iohn E. Jonsson. Ohn. har avlidit i en älder av 70 ar.

ishooi=oy.osaoptonsoq;onhosopsooosioisiinainoos-4 Hsmrtititdisfrtttssttittttlttiddßhltdttitillölinvidtfiltsl-
(2.2_ |.2_ 2.0)_ gawqgminßggu-Mag, mshwm skiftet. där han sedan vistats och brukat sitt hemman.

vardet inte mänga.somtroddeatt Ulriksforsskulleförmähälla
nerderlaget under tväsiffrigt. men Ulriksfors ville annat. och kvgnhpr
det witßt vilittt att sem- som lldß tttsltsst i dstt ilttttt i snoins gm-itspoii joniirsios i sonongs Niis Arto icsiisson.
ttt=t=h=tt-FyrImll=ßt==ltttßd==isP°aP=t=sdnf?»f°=h=P°- sonii||isnthi.ianhi<sfissonoohiwisins|uisunno|i<ion.r<oni-
lade för övrigt så bra. att han tillsammans med gßternas minism Lu; Lgvsung |3"|m¿¿j0,dß,m;,,8m_
"Snobben°' Ahlström fär betyget bästa man pä plan. Försva-

ret gjorde gott ifrån sig liksom utespelaren UlfMånsson. som

prickade indet femte avgöraride mälet. Olle Bredegard. Ström- I-'ödelaehpr
sund. dörnde säkert som vanligt. 90 är fyller den Zl ds f. lantbr. Jonas Abrahamsson. Risede.

Ström. Han är bördig från Jougdaberg men flyttade förátskil-
liga ärsedan till Risede.

SIIÜIIBIIIIII 80 är fyller den 20 ds speditör Lars J. Wassdahl. Strömsund.
VM-scarvsen Han är född i Frostviken och bosatte sig I896 i Strömsund.

enfärgad angora. färger: vinröd. Han har varit affärsman i Strömsund och Gäddede och frän

klarröd. grön l3:- l924 speditör i Strömsund. Han har varit en god sångare. och

Stoekltilmsritagaslaet han har arbetat inom godtemplarorden och tempelriddarorden

Hellgren & Asgårdh bl.a.

Telefon I

Strömsborg
NatteakallastlNord_|äiiitlaad:-38lStrömaäs D H _

Mendetharinrevaritsäsärdelesmycketvarmarepaandra :'d'8°“d:;:?m_m“k'2:.:3
ställen i dessa trakter. Näsvikens färjeläge och Strömsunds su' .
färjeläge-32.

Ottrlttslilrva l Ström
smnuyk ß"'°d ha nusuhuud I åtminstone ett fall är det klan för häktningsamställning.
Hammerdal gästades på fredagskvällen av Strömsund för en - _ -

. _ _ . enligt vad landsfogde Gösta A. Lindberg uppger för OP. Den

'“°'°""*“°°*°Y'”'“"'“““°"°“-'“'ß“'°"'""°““°“°9 inissirninoriioonoroiion soiniiai oonns viiiiioi-
ioi oi: ioois pojiisi inoo hohi s-i (4-i 2-o 2-oi. snor . . "°“°"' . 8"'

an TW I _ dock M mn ' ligt förotukt med en flicka. som ännu inte fyllt femton är. Se-

SP' '°'°° '““F°“ W °°$°“' W “°'- aan inonnsn oonns :mono bion. hmisi fnniiioinniii sn han

- _ tidigare begått oiukt med samma flicka. innan hon fyllt tolv är.

|)||||,f.| Suaffet blir i detta fall avsevärt strängare. än om flickan varit

Fru LydiaHaiisson.löddlšdliirid.änkaellerlaritbr..lonasHaits- ÖV°"°|V Ü-

son. Tiiiiingsss. in-iso i onsdags i on tider sv io in Hon var _l-wdsfdsdstt meddelar wksd- att _ltttttt ett Pdf dtttltts-

ratio i mnisjon nion riyhsao soni iiion nioiis nioo sina taftio- ltåïgrdttdhrktwdtßs- °=h tl å_tmttßt°tt= mv dßß

rartill Hammerdal. Hon gifte sig också i Hammerdal. därma- ' °f“ mlßsfflßl "'08 VIN W ll "WW

iisnionnonooisooonininorsjonihniii. i9i4 tiynaooinsitsnis dtttttiftttßttttdstt-
Hansson till Tullingsäs och köpte ett smabrtik.

FM* L|ashllgtidlStrönskyrlta
En son En sm En vacker ljusfest firades i Ströms kyrka pl söndag kväll av

uiis ooh itohon Niisson Morian ooh sigma Nilsson *Y'*'i!° *°“4'8“!*°""*"f“'°" f“"“_"8 '“°"*ß"°'- EMM”
|-_ Kun" |-_ Memm hilsriingsord av lilla Canna Lund sjöng söiidagsskolbarnen

snnnisonos as is/2 rosa shansiinih aa ooh i i/2 rosa W" '““=““'*'- RW *WW '°°'“i“8-

FÖÛBIIIQI' Dötllï
'ßlr fyllctdett l8ds fl't|Gct1I'ttdl0nss0ll. mlltalill arb. Arvid |Öhnhl|'fIñ|tct't Li$aArtdet'$s0ttav|idilicttå|dcl'av 74år. Holt

Jonsson. Näsviken. var född i Tullingsäs. men korn som bam till Olin.
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Omnia ttyimitiigtnrii t .taiiiitsiut
Vlf vecka på DIIIIIIIIIIS Pa onsdagseflermiddagen kom till Östersund I2 bam från

25 2 - -t 3

utförsäljning av
Lakansväv - Domestik

Lakan och ömgott

flvktinglägren i Västtyskland. vilka nu under tre månader skall
fä ta igen sig i .lämtland hos olika familjer. anskalïade genom
scoutförbundets försorg. Det är -l flickor och 8 pojkar. varav 2

skall till Mörsil. 2 till Lit. 6 till Strömsund och 2 till ljlnksfors.
Köks. och toglciitmiddulm Representanter för de blivande värdama var nere vid taget

Frottehanddukar
Strömsund tel. l30

och hämtade sina skyddslingar.

Dädsfal
., ,, Lantbr Jöns Walfrid Näsström Ringvattnet. har avlidit 86 årLagen 655 Norrsketiet -4 _ l9$-f ' _ _ ' _

. _ _ gammal. Han tillhörde en stor brödtaskara. som harsiammadehade i söndags anordnat en trevlig träff. dit utomstående mn de ßma imamma i mn anna_ Pa Zakmmn.
'i>'iia'.txi-dctrtts ao ri-aiit;i'itr. ' . __* _ ..m 'i "sl ß “I “C åns mama h Bmiåog som som kom frän Ltllholmsjö t Täsjo och slog sig ned i Ring-
:äâm a\_c;f;::;:'“:r';';' “"“ ß*"ß°° *°'“ "“ v-stim-i ins. tim Nassiism iw.v-titstrtiiii av-sits.-tet mt-itiofii

' _. . och skog. varit en benädad hembygds orskare. vars samlingar
h åcS'°d.g' \?|k:_::l\:;."¿:' $á":á,,":ffs'k under ärens lopp blev imponerande. Han var en guldgruva för

°c C. “I rg ' men of °3 ' mn N' andra av Ringvattnets foma förhållanden intresserade. och
des' °ch "" sm amanda du hela med dans' han var en läng följd av är ortens meddelaie till lnstitutet för

L..
2
,« ; .

folklivsforskning i Stockholm. som är knutet till Nordiska mu-
seet. På hans initiativ restes l93S en hembygdssten pä den
mark. som Ringvattnets förste nybyggare bnikade.

'anottlsmtns viuaxvanir rm.-
Teleltlt 210. I Strömsund är det i aflon länsturnepremiär pä holländaren .lan

Födelsedagar

de llartogs komedi Himmelsängen som i morgon ges i Fly-
bränna. på lördag i Gasisjö och på söndag i Fyràs. Tumen gär

75 är fyller den 26 ds snickarmästare Nestor Löfström. *dan \^l¿*“'=Ü|| °" "mal Plls' Ü |5"°'-
Grelsgärd. Strömsund. Löfström är inte bara en skicklig snickare.
han är också en skicklig fiolspelman. som fortfarande tar fram Smm, “mmhkm
sin fiol. da andan faller pä och som ännu med verklig bravur har ¿c mmslc “sam ¿nspck,m,s M. un¿c,.\.¿_,.,,¿,,s§,Mc| “_
*PCW "m°8°|5W- M0" 9 'W ha" “hå “BW WW M" dc Carlberg. som fann skolan väl skött och undervisningen väl
manga spelmansstämmor. där han deltagit. och från vilka han ¿¿§|,°mm«|_
manga gänger kom hem med ett första pris.- 

ts Strömsundlana
Det stundar till en omväsling inom prästerskapet i Ström. Kyr-
koherde Gösta Sundström i Alanäset fl)1tar till Hämösand.

I och kyrkoadjunkt F.rland Wahlman i Gärdnäsbyn ger sig iväg
till Linsell. Det blir två män. som vi lärt oss tycka om och som
gion sig allmänt uppskattade. som inom kon lämnar var kom-
mun och vara församlingar. Kyrkoherde Gösta Sundström har
kämpat en hard kamp för sin kyrkby Alanäs. Stnikturen av
gamla Alanis kommun undergär ofrankomligt en lörändnng.
Var tyngdpunkten tidigare förlagd till kyrkbyn. har den nu
lörskjutits mot periferiema. Högbyrtäs och llavsnäs väser ut.
medan själva Alanäs knappast fóreter en utveckling i samma
riktning. Men t Alanäs finns alltjämt församlingens kyrkliga
centrum. och att söka bevara detta har varit kyrkoherde Sund-
ströms stora intresse.

Kyrkoherde Gösta Sundströms krafter har också räckt
till för en intresserad kommunal gärning. Nykterhetsnämnden
och folkskolesryrelsen. inom vilka han intagit en framträdande
plats. kan vara nog sä arbetsamma.

Kyrkoadjunkt Erland Wahlman i Gärdnäsbvn har i förs-
ta hand varit var fält- och ödemarkspräst. llan har fullföljt sin
tjänst som ödevtddemas präst. per skidor. per båt och medI r. .Vesmr Låßrnim m~Ii.4nder.s .lldrn-nssnn. Renán. må av vad fortskaffningsmedel som statt till buds inom det vid-

It_i1:rlvrLs,/liligl anlitade .speleniån sträckta omradet.
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I-'ödelsethpr 27.2 l9$4 I-'ettlsdagsfest
75 år fyller den I mars ptedikant Albin Svensson. Hillsand. Ströms lottakårs traditionella fettisdagsfesl på Strömsborg på
Svensson är bördig från Hillsand och började sin predi- tisdagen blev som alla gånger tidigare mycket lyckad. Scen-
kantverksamhel på I9 l 0-talet. Det är i Ev. Fosterlands- uppträdanden fick ske med två föreställningar. så antalet sålda
stillelsens tjänst han verkat. och han har farit vida omkring i biljetter var mellan 5-600. En pjäs "Konjaksagenten'° spelad av
byarna i Nordjämtland och meddelat sin fórkunnelse. På äldre lonor från Ström var ett annat trevligt inslag i programmet. Så
dagar har han ägnat sig åt bokbinderi. blev det så småningom servering. dans och tombola och llera

lotterier. så säkert liek strörnslottorna även i år en vackert netto.

Dödsfal
Fru Dina Gustafsson. Ulriksfors. haravlidil. Hon var lödd l874
i Åsen. Hammerdal. Där gie hon sig också med lantbr. Jonas
Gustafsson. Senare bosatte sig makarna i Rlsselås. Fru Gus-
tafsson var en benådad återgivare av gammalt hammerdals-
mål. och många av hennes levttadsbilder har bevarats åt efler-
världen genom de bandupptagningar som gjorts lör Lands-
målsarkivets räkning.

šerfe

BOIIIWIIIIII
l Alanäs kyrka jordlästes på söndagen änkefru Maria Eriks-

__m,,-,, S,.,,,_m,,,_ ,,¿ S,-,, 75_¿,._,¿ag son. f. Berglund. Järvsand och f. skogsarb. Olof Elias Lithan-
der i Nyhamn. Ofcianl var kyrkoherde Gösta Sundström.

50 år fyller den 28 ds lantbr. Evert Rislund. Tullingsås. Han
flyttade lör ett I0-tal år sedan till Tullingsås. Han tillhörde en Föddg
tid Ströms kommunal fullmäktige. En gon
50 år fyllerden 28 ds fru Elin Amessen. Kämtäset. |=_,,-y och Kg,-| Q|o|'§,oo

lödd Andersson
Strömsund den l mars l9$4

Serlesegern klar l 3 l9S-l
Strömsund säkrade definitivt seriesegern genom att på
lördagskvällen vinna över Tullingsås med 5-3. Matchen Nam'
spelades som vanns' isnóyrm och spc|k\.amucn bj. På I HlllS8Ild hål' f. llllbf. Pçl'S$0l'l
Donau! var  ' 8\'lldll I CU 8\' 85 åf. H80 b0ddC mcil llêlü Slll |l\' l Våg-

dalen.
l-'ru Margit Lövsund. maka till komminister Lars Lövsund i
Strömsund. avled sent på lördag kväll eller en tids sjukdom.

NUÜÜÅUNÜÜÜGUÜURI llon hade nyss fyllt -ll år. Fru Lövsund. som var från Örebro.
Gubbhösss slridlivlittsßf lmmdß im av vädm- men blev lade inliildnis till lsnilnisldllslamnnne men ingieli seden ali-
ändå en fullträtï. som arrangörerna har full heder av. Yngve igogkgo moo ogvgmoo |;y,-|;ogoj_ |_g|-g Log-guoo och booog 5

Olßwn- Rosén- svarade På M 2 mil låßsß bam eller hård Are. tills familjen ms ltynnde till sinsmsund. underden tid
strid med Börje Löv-ing. Strömsund och Börje Wikström. hon eg;-i| gommioiglgffm i Su-om hgog hon mod gon inmggg
HWWWW- deltagit i församlings- och föreningslivet. Hon var vid sitt från-
Rßwllv Srnif- 20 kw l>Ys\'= Olßw- Rwsönl -27-4L 2) ltlle erdr. i sinime lnismedefsßiening. sein. i lcyflilign
Både Lóvia- Stfömm I-28-Ii 318662 Wlksñm Hmm- ln-inndltsrlnindel een ledsmei i snlsms lennldis styrelse. nen
dal l.28.38.4)Jörls.lönssorl.Gubbllögen l.30.l$. 5) Bemt Wik- hooo ooggogom go,-5; omv 5 Ky.-|,|igg g,-boggjo-og,oo_ pm Log-_
ström. Rossön l.32.24. 6)G. Vallgren. Strömsund l.32.37. gooo W» sloo och ooo,-35,3 och gllggo \-mig go go oo moon!

där det behövdes.

en av simmsimds aldsie invånare. fm kann Redin. Nasi-ilien. F“"""'I"
hm.av|idi| i en “der av 92 än Hon var uppvâmi Vàgddcm men 75 HI' fyll' dl |Û dS lllllbf. MÛIICH FUIISCÜI. Vßlkilßßi
lmm i samband med sin giaemdl lar en oo-ml if sedan till 9°" f- **°8*”'*- _""'* F“'“°"'- 5"°'“=““°- DF W' 5' “""
Svanön. Senare bosatte hon sig på Näsviken. Hon var ända img" °°h ßdd" Mm" ß"b'°'3°'db“'k°' "°'
tills lar nagel ai sedan fnsli een pigg een laljde tal med vad 8"' °°'! *'“°'°' '"'1*““ *"'1°“' ' V“'°'“'°"- "W '“'°'“°'
sam hâmk ägnar sig åt skogsarbetet.

Diversearb. Kalle Holmqvist. Ulriksfors. haravlidit. Kalle Holm-
qvist. som var 69 år gammal. hade bott i Ulriksfors sedan se- Vhde
lielsliillei den smeinl pa siilliirnlmlien. sa lange denna fanns. Mejennm. sven oiislnrllagglwisi nell sewiinsen sin ltagnliild
Däreer hade han hall arbete i skogen och vid sidan därom ett Andersson. båda från Näsviken. vigdes i Ströms komminister-
mindre jordbruk. gård i lördags av komminister Lars Lövsund.
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Vlgde hoställe. .-\lanäset. Bördig fran Ströms församling komJubilaren
.\lurare Bertil Nilsson. llammerdal. och fröken !vla_i-llntt L'lan- för ett trettiotal år sedan till Alanäs. där hans far arrenderade
der. dotter till lantbr. Verner Ulander och hans maka i Tullingsis. prästgardens Jordbruk. l-Lfter dennes död N33 övenog sonen
vigdes i Ströms komministergard i söndags av komminister arrendet.
Lars Lövsund.

Brtinnssnttnet slnar omkrlng Ströms vnttudal
Pa grund av sänkningen av Ströms vattudal i samband med
vattenregleringen har vattnet sinat i en hel del bninnar särskilt
inom llarbäcksomrádet på näsvikssidan av \'attudalen. .\led
anledning härav har man tvingats att köra vatten per bil till de

gårdar. som blivit utan. vilket l-'axälvens reglertngsförening får
sköta om enligt \'attendomstolens beslut.

Seoutltyllnlng för kyrkolterdepanet Sundström l Alanis
Alanäsets pojk- och llickscoutkarer mister i dagarna sin kar-
chef. kàrledarinna. då kyrkoherde och fni G. Sundström
flyttar till sitt nya verksamhetslält t stiflsstaden. lnlör avskedet

har bada karetna i samlad tnipp uppvaktat prästparet i deras
hem. Scoutemas talan fördes av vice kárchefen. skogsrättare
Vilhelm Sundberg. samt deras avdelningschef. kyrkväktaren
lljalmar Wahlström. Såsom sin sista åtgärd i egenskap av kar-

chef insatte kyrkoherden v id tillfället genom en enkel cerinoni
skogspraktikanten Fritz linksson som vice avdelningschef lör
gossama.

Junlor-D.\l l lshoekey
avg|ordes pa onsdagskvällen i Strömsund mellan Ytterån-
Waplan och IFK Strömsund. líller en synnerligen fart fylld och

spännande uppgörelse stod hemmalaget som segrare med

3-l. men lörst efter tva fórlängningar.
.lluj-Brin och Bertil .\:l.s_wn. Tulhng.sa.s Genom (te wmeic dagar-iias dagsmeja hade isen blivit

porös och var inte i bästa skick men fullt spelbar och båda

lagen gjorde en fin match helt i publikens smak. llögsta fan
I-Lsltten _. .

('iv-sting-mw'..vanwnv-uratniouivrw- oimssimitiwimimm M" b°°“"""“'“"
avdelningen för väg- och vattenbyggnad. har avlagts av ßir-
ger llennksson. Strömsund. Følltlll - U|l'l|&$f0l'S

Lördagenden l3marskl Zl
Olle Werners med den

icyfiwiimie suiiasirami.-visiisui ny-usa 9 3 tvist "°"'“'“'*'“' **""8ß8°"' GW -\°""'~
Kyrkoherde Gösta Sundström i .-\lan.*iset. som inom kort lämnar Dans ' sccnpmgmm ' Dam
sin församling. blev i samband med sin av skedspredikan pa

söndagen mycket varmt hyllad. Kyrkan v ar fylld av |-'M;|g4.pf
lörsamlingbor och efter högmässan överlämnades till 35 gr fy||¿-f den |5 de fm K;-mm; ()|_e§0n._\;ä§§iröm, I-:gm

|)'I'|<0l\0Iü0fmi|j0 00 lvl tlvl Mvßßl. bl-1 00 SW ll-'tffßf-'f\'I-\' hem. Strömsund. änka efter snickaren Olof Näsström. llon är
i gediget gammalt silver. Tal hölls av pastoratskassör Maunts img; gldcm pigg mh kg-y och skam a|||j5m| mm dagga 5)-ss.

likbladh som bade pa vers och prosa hyllade den ttvgåemk lor i hemmet. Nio bam har hon under årens lopp fostrat och
k)'l"lS0|\Cl'ÜCl'l 0Cl'l lackcl llll fm ßftllil SlllldSll'Öm. S0m bla. vâftl henne; [id har allud varit fylld av a|'bc|e_

ordf- I Alanis avd- av K>1'klti;a kvinnoförbundet. framfördes 00 si- fyller den IS ds f. angbàisbetïvlliav-aren Jonas .Magnus
av förbundets vice ordf. lärarinnan Lilly Näslund. som också Su-ömlund, Si;-ömsumi Han är mßdd en-öm,-bo och har bon i

överlämnade blommor och presenter. Fru Sundström föredrog Näsviken i över 50 ar. Pa sin tid tjänstgiorde han pá anganen
därefter makens dikt. “Under stjämoma vi vandra". varpå Virgo.
kyrkokören sjöng “l himlar sjungen den Eviges ära".

Strömsunds ltsntverksßrenlng
höll på fredagen årsmöte i Strömsund. Till ny ordf. valdes

Födelsedagar Gösta Thulin. och ny vice ordf. lidvard Bergdahl och till ny
75 år fyller den l l ds lantbr. Anders V. Olofsson. llögbynäs. kassör (iustaf Persson. samt omvaldes till sekr.. (iustav Berg-

50 ar fyller den l3 ds lantbr. Rickars Blomgren. Alanäs präst- vall och till vice sekr. Anton Andrée.
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Roland I-lerratrlltll blev polamlstare I ”flata”
lsmuooas lans pollsrolmlsto low.-»logo sulasuyuouvllogl Strömllll
Strömsund pd torsdagen gynnades av vackert vlder och ar- Lill llßlll i Silñmâd
rangörema kunde glädja sig at goda arrangemang. eller dess Itlrhel önskas

Resultat: ll R. I-lerrström.0stersund92.I I. 2) l. Dahlin. Ström- hyra omedelbart el. till sommaren

sund 91.51. 3) s. Dahlén. Also» lol _58. sl 0. l-tomma. suom- av gammalt stillsamt par

sund I l3. l3. Svar till "Sockenbo"
LT:s exp.. Strörnsund

S-arlgströtnsaadstösblevrlödadavbll IJ/3 l954 _. .

Endödsolyekaintlölïadevidll-tidenidagiStrand.6kman sñminnaanßmhz
5"°"”“"'*E“5'*'iß "W M°“““ V'8°°'B-°°"°"“'^"'*°'“ lwloimaollo oroiwlo mao. varvid ollon noll; om
Y^8”°'ß-"“°*?¶*“'f'“'“°'“8*'“-"°ß““§“""*Y'“d° lm-ologoos någon .visum oraßnoognclnuofgir Lovsona.
sikten och en bilist. som kom körande. hann inte stanna. da Fammæmwmwm Siv* Lusuñm M" m¿mem|_ mb
IC_kll'l ÖV'|'I$kll\dC lll PÅ Milml* lll en" -I-“ternas Vigo.,-_ each

““"'““"°'“°°°"'°'- ßljooolo ltolromr losomlotlos 2lo to till loanjololooonm
beklmpallde.DetNondiskabrevet.somiarkornfranDarlmark

Svara brlsterlaya tvlttstugal upplöstes av Stina Körner. Vidare medverkade Haldis Glans.

Ströms kommunalnörnnd sammanträdde på fredagen och be- Marta Olsson och Anna Persson med upplösning av norska.

handlade frågan om tvätt- och badstugan. som trots att den lr nska och svenska dikter. och dlreer sjöngs de nordiska

så gott som ny. löreter betankliga brister i manga avseenden. nationalsangema.

Bl.a. läcker simbassingens vatten ut i reningsrurnmen. dir pa . .
grund av bristande avrinningsmöjligheter och ventilation ftlk-
ten skadat isoleringarna. Vad som närmast vidtagas beräknas FM'|"d'Ü"

- md (kn Tultn. Tulltngsas
""° a" "W """'"'" aoaffyllorooo l1osotoommolorsaou=r.oafoo.soom.

l-lon lr bördig fran .lonsgard och har tillbringat hela sitt liv i
Ström vana trekretsskytte 5;;5m;u||d_
I trekretsskjutning mellan Hammerdal. Strömsund. Föllinge. _ p

avgick som väntat. Ströms skyttekrets som segrare med ISS Född'
poäng löre Hammerdal l38 och Föllinge I l8 poäng.

ltosoliou ll rollo Porssoft Aopoas 23 poaog. 2) Nilstvmlolms- E” =°"
soo. soomsoml 22 poaog. sl Amors Mlnoossoo. sim to ^ßM-S'l?=F¶É;= W°|l°f

Mn' soomsooosßatloolsmorsløsa

I, Strömsunds Rotaryklabb
the I N mišcïuug' valde pa torsdagen till ny president lörverksamhetsaret l9$4-

.. trolig: sant; ooll sol “"°5“3 '-““°°'-
blodapelsin utvald fran de

lörnimsta odlingama
Prisprkg. ..........l:8$ Sllllltlllltlllletlßllltjtl

l-lel säck prkg. .... .. l :70 Ni som tanker sy en vacker
Nllssol & Wassdahl kudde i linne. boj eller

panamaviv!
Gör lörst ett besök hos oss

.lordßstalagar och se vart lörtjusandc sortiment

I Ströms gravkapell jordllstes förra söndagen 36-åriga fru Eli- (Även bilkuddarl-

sabeth Larsson. f. Gabrielsson. Tullingsas. .lordßstningen Allt i m
lörrlttades av kyrkoherde Folke Engström. Hammerdal. och Modeller tlllånas

fru Anna Pettersson. Strömsund. sjöng Livet. vad ârdet av H. Martha Erikssons Maaafaktltr
Brandell. ackompanjerad av musikdir. Rune Jansson. Tel. l88

Strömsund tlllJDM-llaal Ströms bögerßrealag 206 l954

Strömsund gick litt till linal i junior-DM i isllockey genom att besöktes pa fredagen av studierektor Birger Werner från Gimo.
med siffrorna 6-l slå ut KFUM. Matchen spelades pa lörhal- som b|.a. talade över enhetsskolan och högerpartiets aktuella

landevis bra is och hemmalagets större rutin llllde rlttvist politik. I sammankornsten hade ocksa llögerrepresentanter från

utslaget. God domare Olle Bredcgard. Strömsund. Föllinge och Hammerdal rnött upp.
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Trönderrrltitnferl lpekade Ströinsiindsspel Skolskldilvllng 23 3 l954
l954 ars Strömsundsspel pa skidor blev en fullträff i alla avse- Ströms skoldistrikts traditionella gemensamma skolskid-
enden: god organisation. solsken och vackert väder och skarpa tävlingar avhölls den I ll mars i riktigt hyggligt väder efter ett

duster i alla klasser. Cirka 600 personer hade samlats och hejade intensivt snöfall under natten och lörrniddagen. Av 277 star-

fram sina favoriter. Norrmännen hade en lyckad dag. tande från l5 skolor fulllöljde 275 st.

Prisutdelningen lörrättades pa Strömsborg där de täv- Lagtävlan: l)Strömsunds folkskola I I poäng. 2)Täxans folk-
lande hade att välja pa priser till en sammanlagt värde av 2.500 skola I I poäng. 3) Kärmäsets skola 5 poäng. 4) Ojams folk-
kronor. Prisutdelare var konsumchefen Hjalmar Österberg. skola 3 poäng. 5) Henningskälens folkskola 2 poäng.

Resultat: Senior. 20 km. l) Sverre Steirisheim. Sörtröndelag Skola med proc. sett största antal deltagare: I) Öjams folk-
l.l3.57. 2)Nisse Täpp. ÖSK I. l5.28. 3) Aksel Stalil.d:o l.l5.50. skola I00 proc. 2)Täxans folkskola 97 proc.

l I I Börje Löving. Strömsund l.l9.25. Flickor. f. IMO. 2.5km: I )Britt Vikström. Täsan l6.l0. 2)Kerstin
Ãj. l0 km. l )0dd Landsem. Sönrñndelag 38.59. 2) Harry Strand. Karlsson. dzo l6.42. 3) Märet Andersson. Strömsund l8.06.
Harrsjön40.22.6)AlfÖstlund. Hammerdal4l.l l.9)TageJons- Flickorf. I94l.2.5 km: l)lljördisl.arsson.Täxan l6.43.2)Birgii
son. iimsjan 4 i J4. Andrée. Ojnrn i6.so. 3) Marlene Berglund. Tmn i1.os.
Damer. seniorer. l0 km. l )Agda Olsson. Hammerdal 52. I9, -I) Flickor f. I942. 2.5 km: l )Solveig Frestadius. Henningskälen
C lary Taraldsson. Strömsund I.05.2-I. 5) Gun-Britt Jönsson. l8.55. 2) Rigmor Tesihainmar. Täxan l9.02. 3) Britt Forsberg.

Gubbhögen l.05.-I2. Strand l9.03.
Damjuniorer 5 km. I ) Katy Lundqvist. Backe 27. l 6. 2) Märta Gossar f. I939. 2.5 km: I ) Åke Jönsson. Kärrnäset l3.55 (snab-
Wikström. Strömsund 27.49. 6) Kerstin Kämlund. Strömsund bast på banan). 2) Karl-Erik Eriksson. Strömsund l5.50.
29.I5. 3) Gunnar Axelsson. Strömsund l6.04.

Gossar f. l940. 2.5 km: I ) Lennart Taraldsson. Strömsund
êuñmnulu. 21,3 N54 2')6Bengt Kämlund. Kärrnäset l3.58. 3) Sven Forsberg

Q¿¿d:\'s:f,få:;f°k:'n":få'§ffc:°:::'f::f¿":: ';°"','” b'°|“f;;: Gow r. io-ti. 2.sinn= i innan: Danielsson snainsnna i-1.31.

Vamdalcn och ßmssa sig om md som hima En men bmx* 2) Ake Persson. Aspnäs l6.02. 3) Ottar Mårtensson. Ojam
. . tai i.

:_24df: W1?-"“"'“ 1:" M: '“"““' *â“|". ”lå” ::'f'°“"::§“f Fiaciinf r. ms. i.2 inn; ii semi; iunssnn. man r-.2o. zigits ramoc enoc annan in r tets n . .“mk har dyk' upp Lwbim har “kg släpa' mm “om S|à|_ Gunhild Eriksson. Kärrriäset 6.34. 3) Monica Löv qv ist. Täxan
_ . _ . 6.48.

"lâ"“"°°" “'°"°'“" ""'°"“ °“'f'“'"|& ”°"“'°$';'ä::'à:°'“'“ riieinfr im i mn- iiuiia raanniin ojnnn so zionanin
i lör an rita ut. varde stora betong ten s ingom ' ' '° ' '_ _ ° '

Jonasson. Täxan 6.58. 3) Barbro Ehrs. Aspnas 7.07.

sh" f““' D°' ”m ä' '“°“ md” '“.ß“i"'“"' 'y°'“°' ""°d°' com: r. io-12. 2.5 km; iiaengi Yngve iijaini. man is.2s. zi
3" "d"° r°"' N* R°'“ ”md” '"'° på °" al* °°'T b'°" aouninibng. uinisrnfs iom siwiafiinninw iiiiisana in io.
f)':¿ff'°ï"“d°' '“'“ '“""“' åk' "P". på °“ :2°'“"f"'3' om r. mt. 12 inn; i i xjcii singcinnd snanßnna 6.45. 2)
Ü ""° 3' “d"" °"""""“d°" "Ü°'°°.* ”"""'3°" an iwinfam. snannnna 6.45. siciinnn vaiigncn. uiniarnnnognärmastden.artmansnottpaganskafrisktmedlörbe- 48
micisena nii arbetet. “I -

Lösa litiridaroriiar I Ström
Löslöpande hundar har ställt till en hel del trassel i Egna hem
i Strömsund. där en stor grahund har varit framme och bitit ett

par personer. Pa fredagen var polisen ute lör att lörsöka skjuta
den. då man inte vet var den hör hemma. Hunden lyckades
emellertid halla sig undan lör tillfället. Polisen i Strömsund har

under de senaste dagama lätt upprepade påringriingar angå-
ende denna hund. och nägra lïiräldrar har sagt sig inte vilja
skicka barnen till skolan. om inte hundplagan kan bemästras.

Hundar lärjuga lösasähärarsmendilskalldet varaihund-
ägarens sällskap.

Begravnliigar
| Suñms kyrka J-odßstes i sömn; |amb|._ Anm Ha8hm¿_ Spam! iunrun. Srarr och mdlplurs _/örnxkifllai-Iingvníir
Hmninpu|m_ och 5_¿|.¿8a Monica Vnbcrß don" Im c|_ planen hakuni realskolun (numera gnma skolan I

öAndersVa hhansmaka'Srö und.De ämont r gbergoc Ni' tkms iv nühdnpr
“"d“'M'um °'“'“°"““" 'id '"' ' ° W °" so ir ryiief den za .is rabnitaf ians-ent. Paissnn. Lat-unga.

- delägare i Lövberga cemenivariifabrik. llan är lövbergabo till
75Hbw börden och genomgick pa sin tid Birka folkhögskola.

Årerkommen till henibyn ägnade han sig ai snickeri. tills han

l°"*~ ÜÜÜ- V" “hå-. lör 8 ar sedan tillsammans med sina bröder startade cement-olairti ilorrltu.. airluin.
= \_m,.abñm_
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oiiairu zs 3 ios-i
F. iamiif. iaimm-s si-nsifam. iiiiisaiia. im aviiaii i -in som L-“"l""
levnadsår. Han vari sin kras dagar en duktig jordbrukare. RW* c"'“°¿'s°°h 'nådd K"'“°"

tersun
\gseliStrömskyrkaden l maj l95-I

Födelsedagar
85 lr fyllerden 29 mars fröken Maria Olofsdotter. Fiskamâset.
Ojam. Hon ardorter till lantbr. OlofGöransson och är lödd pa Yngve jonsson och mjg Lgmgmm
den gård. där hon ännu bor. Hon har alltid varit en duktig ||,"-sjön Vgsmgs
arbetsmänniska och hjälpt lörlldrama med skötseln av jord-
bruket

Karl Harald Ström och Birgit Gardlund
är Namndalen. Norge Berge. Strömsund

så-3' sim .

| saíàhi- f.. -=--'~ it F

J-'*'*** * >;__'_ " 3 Konsrutstillnliigeti 64 l954
J” * :M “““" “Ungjamtlindsk konst” har rönt ston intresse. Närmare 300-

talet besökande har det varit. Fyra tavlor av skilda konstnärer.
en skulptur och ett 20-tal keramiksaker fann köpare. De trev-
liga och vâlbelysta lokalema i disp. Oscar Carlssons fastighet
vid Storgatan gav utställningen en värdig inramning.

Ströms kortiiiiiiaalhllttilktlge
hade på söndagen att ta ställning till 39 frågor på föredrag-

F"'k""'°"" "fd 51"" Ö/'"'"_ "th "ml SI“'”]"”"' "M ningslistan. Till de större frågoma hörde anläggning av vat-
Ö/'""H""'P"" ' h"*3""'d"" ten- och avloppsledningari Näsviken lören kostnad av l25.000

kronor. ombyggnad av Strömsunds avloppsnit. så att samt-SSI ll den3ldsf M reta0lf .aka _ . . _.landsçry C' o|°'.o|°'.m :få mio “on n c cr liga ledningar sammandrastillettendautlopp och försäljning
NÜ |'.;'|3“'|“'dc“"" 2, ds fm 3:2; I ms" M B mamr av jafabmim vid sia.-faomsiit-mm.-i i rimnas.

laritbr. Israel Larsson. Harbicken. Strömsund.
_80 ar fyllerden 30 mars fru Laurencia Backlund. f. Persdotter. sponshkhbb | smßmsud

' "'“"** 1"” °“°' '“"'b'- ^"**°“ 9“'*'“"d- sammamisac im iiaiiiis mi intresserade iaf baiauiaci av en

sportskeklubb. Till interimsstyrelse utsågs Erik Höglund.
S Ü I I ordförande. Sven Åström. Gunnar Schöön. Erik Hemmings-

son. Kun Karlström och Tage Hallberg.

Rekordlåga priser
Försäljningen upphör kl l6.00 pd tisdag pugnaaf

Fmkll Ü' *'lfl'l 'IS ar fyller pa onsdag förre chauflören Jöns Martin Persson.
°md=ifl=övt hßlwli smfoboasmasifam.

75 år fyller på lördag fru Emma Kristina Ohlsson. Grelsgård.

isiroms kyrka jofaiasies i samlag; imiiif. Erik Jonsson. "°""““'“'ß"'° "°'“'s N°"'°'F- ""“““- _ M
Risselas. Kyrkokören sjöng och kornminister Lars Lövsund 50 Û' fy"°'I' ”ms fn' Mugum K"°'"" T°”""""
ßii-rmae jmiiasmiiigcn. Gmsaimiiig ages mm pa iryfiro- "°'“°“- U "'“f°“-
garden imiii iryfiran.

Dödsfall
Förre skogsarbetaren .lohan Erik Österberg. Ulriksfors. avled

Su-§|||m|||| på söndagen 9! ar gammal. Han var bördig från Trangsaseri.

Måndagen den S april ar sista dagen av Förre sagaren Samuel Persson. Vagdalen. avled pa måndagen
3“|nb||||'-k°“ymd¿:.|. iettåldefavniraß-'lål'.Ser'.l8.ltltalt\'arl$å|'.ltat'ltartar'belal

Ännu km Ni sm., famaslisia fyndi søtrt sågare i Ulriksfors lill ßfetldasl ell l0-tal år sedan.
'|'¿.|_ 265 515.nu, muer Tel 255 Sk Mailt l"l0fT. Kåmtisel. har avlidil i ett ålder

av -ll ar. Han var född i Kirrrtåset.
Fni Mina Ellida Andersson. Iödd Sjödin. maka till byggnads-

Vlgrle sriickaren Axel Andersson. Tixan. haravlidit eller en tids sjuk-
l Ströms prästgård vigdes i lördags snickaren .lonas Olsson. dom i en ålder av 56 år. Hon var lödd i Fjöllsjö och var verksam
Bodsjö församling och fröken Evi Wallberg. Tullingsas. Vig- inom Kyrkliga kvinnolörbundet och Strörris konsumentlören-
sellörrlnare var kyrkoherde Gunnar Berg. ing.

60



(iubbltñgenbodödadas bll Dödsfall
Pa lordagsmtddagen tntralïade ater en btlolscka t not1'aJamt- Stroms lísrsamlmgs aldsta tm anare. frn Krtsttna \\'tkstrotn t

land med dodltg utgattg 53-artge skogsarbetaren l-'rtdolf .-\sp- .-\la\ attnet. har as ltdtt. llon \ ar anka eller lagenhetsagare Ss ett

lund. (iubbhögen. pakordes mom (iubbhögens by as en per- Petter \\“tkstrom och skulle den l2 apnl ha l') llt *IR ar.

sonbtl och ftck ett sa krafttgt slag I bakltus udel. att han kasta-

des fem ull .ses meter och ble\ ltggande ln los pa tagen. Person-

btlen kom korande t nktmng mot (iaddede. och .-\splund gtck
ocksa t samma nktntng och höll sanstra stdan as sågen. Nar

btlen befann stg endast -l-5 meter bakom den omkomne. steg

denne nagra steg ar höger ut t korbanan. lštltsten bromsade

\ ad han kunde men kunde tnte undga att tralTa _-\splund. som

l'tck en .sa kralltg stöt as btlens tanstra stda t bakhus udet. att

han troltgen ljot en ogonbltckltg död. lltlens lïirare. .som hor

hemma t lllasjofallet. bar tnte nagon skuld ttll olyckan

llaldo Jonsson ”Flàsjömistare” 23 -I W5-l

llaldo Jonsson. llarrsjon. s ann "l-'lasjomä.s~terskapets" I 5-ktn-
lopp. som as gjordes pa söndagen t llartsjön. Kramfors .-\ll:s
nyuppsatta \andnngspns stod pa spel Det sar sammanlagt

28 akare som ställde upp t de oltka klasserna.

Resultat: Sentorer. I5 km: I Illaldo Jonsson. llarrsjön 55.55. 2 I

li..-\ Jonsson. t.l'0 56.0". .5lÖslen líftkssun. din 57.32. -ll Josef
Nasstrom. (iubbhogen 59.29. 5! Ststen lznksson. llarrsjon
$9_-lä

Juntorer. 2.5 km l I l~.rtk Jonsson. llarrsjön 23.08. 2l B Karls-
son. d'o 30.l 3. 3! llarrs Stmnd. d o 3 I .07. 4 l Torsten Jonsson.

d:o 33.42. 5 t llarrs Persson. (iubbhögen 35.l I

Damer. ".5 km l ttierd Stndh.(iubbhögen 32.0”. 2t(iun-llntt
Jönsson.d:o 38.-l3. 3! llntt .\larte Jonsson. llarrsjon-ltI_|n_ -tj Kmmm och Su-n Pcm-r till-tmm|_ .vlltnultm-I

lns Jonsson. do 40.2-l. 5! .-\nna l.tsa .-\llmm. d:o 43.25
Tiun-pojkesstrtskadad
l-In 5-ang pojke. son ull droskftgare Jons Ntlsson. Tiisan. ble\
haromdagen ss art skadad. da han befann stg | sallskap med

.sm farbror. som boll pa att kora sten

Pojken hatle t ett ogonbltck. da Ingen aldre befann stg t

närheten. klt\ tt upp pa stenlasset och kort pa hasten Nar has-

ten gtck. lïvll pojken as och fastnade mellan medarna pa

kordonet och slapades med ett -lll-tal meter. tnnan nagon aldre
\ arsnade \ ad som lïirstggtck Pojken skadades ss art t anstktet
och pa annama och lïardes ttll sjukstugan t Stromsund lbr
silftl.

.\lunlelpens folkmängd
l)eolTtctella l'olkmângds.s|lTmma lör tttuntctjxtlsatttltallett t Jämt-

lands län pr l jan t ar bltr lör Strotnsund I .V0 t I 342 I. llammer-
dal686t682lochllracke I 2l~l tl 223)

Justering ns rnátt och s lkt
ager rum t Stromsund 22-26 aprtl l.okal ar Lundholms jamhan-

del

Björner! har vaknat
lšjömama har gatt ur snt nde t Nord-Jämtland. Redan pa lang-

fredagen kom den lïtrsta rapporten. l)en gallde en bjom. som

gatt rakt os er sagen \ td l.tnje\ tken och sars spar matte mte

nnndre an IK ganger 25 cm I-itt antal spar. som gtck langre upp

t berget. \ar betydltgt tntndre. Det ror stg alltsa om mmst na
bjomar bara pa den llacken. Ltnjes tken ar ju sedan gatnmalt ett

bjomttllhall. sa det \ar ju där det skulle blt ett as de lïvrsta

I' I""""""'“""" H”/'l” 'l'"'“"" stallen man upptackte. att bjorenen s aknat ur sm s mterds ala.
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Jortdßstnlngar l3'4 t9S4
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen småbruksägaren
ta 'lt olerll .rutt . T""'“b"”'m B°'.3'“m

n n mvh avgår från Busscentralen l Strömsund
lördagen den 24 april kl. l5.00.

U.|,m,|,¿¿,-|¿.n|§“-5m,“¿ Aterresa söndag. Ett antal platser finnas
En km mmbimins av m8¿°m,|°¿¿n_ md J¿m||m¿_1.|¿,j°_ ännu kvar. Anmälan och upplysningar på

dalens ldrottsförbunds ungdomskommine som anangör. av- Cißïß- SÜWWÜ- l°|- 305-

slulsaes ps tisdagskvällen pa lletell Gillet. Kursen lw emrsl- “'<§§êßS NW för mtßtks Näs Wist fm"
ut rem stuaiemolen. som lulllts pa lev-allsms. eell som ltursle- °=h vid fßmkmtw på lwälls-
elsfelwfullgem rellesleellrmeltsflolssemtlt. Skidvtykt på sändas-

ltufsen har rom en livligt intresse blend de zo-ut ung- Stfößß Rwllltbb
domar. som deltagit från löreningama i Hammerdal. Ström-
sttnd.Tullingsås. Hallviken. Gåxsjö och Ulriksfors. Bland del-
tagarna fanns även fem flickor. som hävdade sig gon bland
pojkama.

tsnersom det v-se slsts stuellematel. var det ssrsltilt rest- |38“*"°"'“°""°'f 5"'5"“"'“|
lagt. Det ttlfetsem lade ltsrreaflelulltlg een sllssng. kursledare» T°?'°f ßfwftllçftlßm-
svtselesaes av efelltlmlaen tar lrlt slesmsuml ltaplm All-se Ri''s=f_-§f'>°ßl>°Sl=f{\1\'f_'8=f-
Hilldén. som unryckte sin stora belåtenhet med det goda re- byggnadskredltlv. sakkunnlng instruktör
Sum, hum” :ML och övrig teknisk och admlnlstratlv servlce.

Närmare upplysningar genom herr P. M. Jönsson.

Kommunalkontoret. Strömsund. tel. 262
I-lSB:s RIKSFORBUND

Strömsunds damer
Vårens nyheter hemkomna

Kappor och klänningar Tltlllrtgsåsbo slog av benet
Extra stor sortering av damdräkter. även Arbetaren Olle Jacobsson. Tullingsås. ådrog sig på tisdagen

fru- och flickstorlekar ett komplicerat benbrott på vänster underben. då han i

Sjöborns kläder Tännviken var sysselsatt med lastning av timmer. som skulle
-Tel. 265 - transporteras ut på Vattudalen. Lastningen skedde med

hjälp av en traktor. varvid en timmerstock slängde till med
ena ändan och träffade Jacobssons vänstra ben nedanför

Vlgrle knäet med en kraftigt slag.
I Ströms komministergård vigdes på söndagen affársbiträdet Den skadade fördes först till sjukstugan i Strömsund.
Axel Jonsson. Strömsund och sjukvårdsbiträdet Signe Ragn- varifrån han sedan ck fortsåna till Östersunds lasaren. där
hild Nilsson. Tullingsås. Vigseln förrättades av komminisler han nu vårdas.
Lars Lövsund.

Nyordlörartdelarbetarltommunen 2l 4 l95-I
Strömsunds arbetarkommun hade på långfredagen årsmöte
på hotell Gillet. Tlll ny ordförande efter ViktorAndersson. som
avsagt sig. utsågs Sixten Fjällgren.

Den övriga styrelsen flek följande sammansättning: Kas-
sör Gösta Hansson. sekreterare John Anderzon. vice ordfö-
rande P. M. Jönsson och vice sekreterare Nils llolm. Beträf-
fande l:a majmötet beslöts. att det skall hållas på torget i

Strömsund. om det blir vackert väder. Vidare lörekom serve-
ring och dans.F Uselt
i Ulriksfors hade häromdagen samlat styrelsen. entreprenö- Olle Jacobsson och hans gånll' Tullingsás
rema. representanter för kommunen. banken m.fl. till ett sam-
kväm på Turisthotellet i Strömsund lör att där. som ett
avslutningssammanträde eller de omfattande byggnationer- Födelsedagar
na. tacka och hylla dem. med vars hjälp och arbete det hela 85 år fyller på söndag löne arbetaren Johan Adolf Anders-
hadekunnat komma till stånd. För ftßtighetslöreningen talade son. Ulriksfors. Andersson härstammar från Värmland men
och tackade ingenjör Arne Jacobsson. Ulriksfors. och bl.a. har bott i Ulriksfors många år. Han var först mjölnare på
talare framförde P. M. Jönsson. Tullingsås. Ströms kommuns Ulriksfors kvarn. och sedan arbetade han på l.Ilriksfors Sulfit-
glädje över det bostadstillskott. som kommit Ulriksfors till del. fabrik.
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Strömsund

Härmed färjag meddela. att verkstaden
kommer att hållas stängd en längre tid

på grund av rnilitärtjänstgöring
f'r.o.m. den 8 maj.

lnlämnade skor bör hämtas före ovannämnda datum.
Josefs skomnkerl

Församlingen får I-llllsands kapell
Evangeliska fosterlandsstiflelsen har till Ströms församling
överlåtit kapellet i l-lillsand med därtill tillhörande tomt. För-
utom den stora kyrkolokalen ingår även ett större samlings-
rttm samt bostäder i kapellbyggnaden.

Kapellet ligger mycket vackert till på en höjd. om också
i utkanten av byn. i omedelbar anslutning till Fridsbergs bam-
hem. där Ströms ålderdomshem för tillfället är inhyst. Det har
under de senaste åren varit dåligt tillsett. och inomhus har
målningama och färgen delvis flagnat av. Dekoren på väg-
gama är utförd av konstnären Paul lonze och är märkt av ti-
dens tand. Overlåtelsen av kapellet till Ströms församling fär
betraktas somen vackergåva. och man fårhoppas. att försam-
lingen blir i tillfälle an restaurera det och göra det till den kyrk-
liga centralpunkt här uppe i utbygden. som församlingen är så

väl förtjänt av. Kyrkofullmäktige kommer att ta ställning till
erbjudandet kommande sammanträde.

Födelsedagar
75 år fyller på tisdag förre smidesmästaren Per Erik (Pelle)
Mattsson. Strömsund.
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Jonas Hansson II9l3-2002/ /fd. Strömsund har tecknar
jubilaren. Snte-Mallsson

Vattnet skall bll bättre 28/4 l9$4
Det förorenade vanenledningsvannet i Strömsund har under
en tid vållat husmödrarna mycken föttret. Man antar. att
föroreningama berott på att vägförvaltningen varit sysselsatt
med muddringsarbeten för brobygget. och att slam därifrån
kommit i ledningarna.

l tisdags började man lägga ut nya rör från vatteninta-
get. och nu skall man genom en provisorisk ledning ta in yt-
vatten. varför vattnet genom dessa åtgärder skall bli bättre.

Valborgsmässoaftou kl 20
Stor fest å Talludden. Lillviken

Majbrasa. servering. tombola m.m.
Extra buss från Strömsund l8.30

l maj kl 20 hjälptruppens vårfest
på Frälsningsarmén

I-'ttartuuw
oo tr rytm pa mms; varm riuobsaom. kamrat..-1.
75 år fyller på tisdag fru Karin Jonsson. född Göransson.
änkaeflerfrarrtlidrteskräddannästare l~l. EJonsson. Strömsund
l-lon är född i Öhn.
50 år fyllerpå söndag skogsarbetaren Anders Hansson. Öjarn.
Han är född i Öjam. där han varit bosatt hela sitt liv.
50 år fyller på måndag skogsarbetaren Bror Ono Larsson.
Svaningen. Han är född i Byvattnet.

Strömsund
Strömsunds socialdemokratiska

organisation anordnar
I :a tnajmöte å Godternplarlokalen

kl 4 em. Föredrag av
ombudsman Sören Carlsson. Stockholm
Möt upp mangrant till årets l:a majmöte

Strömsbrandkår
kallades på måndagen till Pelle Mattssons smedja vid Ram-
selevägen. där eld uppstått i ett innettak. Det blev en snabb
affär. och några större skador blev det inte.

Vlgde
l Ströms prästgård vigdes på påskaflonen anläggningsarbeta-
ren Nils Emauel Nilsson och fröken Hilma Kristina Johansson.

båda från Ulriksfors. Vtpeln förrättades av kyrkoherde Gun-
narBerg.

Vid tlngef l Strömsund
på onsdagen förelåg bl.a. ett mål till behandling. som gällde ett
fyllslagsmål i Strörnsundden 30januari iår. i vilket fyra perso-
ner deltagit. Det blev dryga böter för fylleri och förargelse-
väckande beteende för tre av dem.
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Alanäs församlings äldste. hemmansägaren Israel Johansson. I-Yllß
Östra Havsnås. har avlidit. Han var född i Kalkberget. Havs- Bertil Einarsson Maj Britt Westin
näs. l86l. Tidigt flyttade han över till andra sidan Flåsjön. där Östersund Järv-sand
han utförde en livslång gäming som jordbrukare.

Kyrkliga kvlanoßrbuadet l Strömsund -t 5 1954
hade sitt årsmöte i söndags. Av årsrapporten framgick. att
förbundet varit mycket verksamt och haft ett givande år.
Medlemsantalet är l30. med I l nya medlemmar antecknade
under året. Två nya styrelsemedlemmar valdes. nämligen fil.
mag. Ebba Larsson och f.d lärarinnan Elvira Ericsson. Styrelsen
i övrigt omvaldes och består av Sigrid Berg. ordf.. Regina
Persson. v. ordf.. Anna Olotvsson. kassör. Brita Jonsson och
BojanPerssortsamt('arinHolm.l-luvudpurtktenpåprogrammet
för dagen var ett intressant kåseri av Agnes Hömfeldt.

I Löv-berga. som berättade om Vadstena och den heliga Birgitta.

Födelsedagar_ 50 år fyller den IO ds handelsförest. för Täxans konsumtions-
Krisrina och Johan JaIroh.eron.r. Har-snås. åtta söner: förening Edvard Granlöv i Stamsele. Han är bördig från Ram-

Stående fm: lKaIklu-rgshnilema/.' .-llhin. Ouo och Ola selevallen i Ångermanland och var en tid rättare för ålder-
I ïlhelm Johan_:.ron .samt lalfrid Edlund. domshemmet iTullingsås. innan han för cirka l5 år sedan till-

Sittande lm-_ lHat-.rnårhrödemar Per Söderlund. Johan trädde som föreståndare för Konsumföreningen i Sramsele.
och Israel Johansson sam: Jakob Sundberg.

Israel Jolmnsson rar vid .vin bortgång I954 .-llanås äldste
invånare. ÜÜÜ'

F. Islåogsàoch fl'ottnings:srb. Sv-âgsšon. Tulliztgåås. har
av i it e er en ängre ti sj m. r gamma _ an var

I-'lera allvarliga drunkalngstlllbud född i Tåsjö men flyttade l903 till Tullingsås och arbetade från
Två allvarliga drunkningsrillbud. varvid fyra personer var nära början med bland annat jordbruksarbete. l905 gifte han sig
att få sätta livet till. inträffade på måndagen i norra Jämtland. med Elisabeth Person. och då köpte han sig ett jordbruk. som
Tre skogsarbctane färdades på måndag morgon på en stål- numera ägs av en son. l92l börjadehan ta vård om hästamai
spark över Stamseleviken i Stamsele på väg till sina arbeten. Tnllingsåsskogen och höll på med detta ända till I9-to, då han
När de kommit ett stycke ut på sjön brast plötsligt isen. och tyckte det blev för tungsamt. Det kunde också gälla ett 40-tal
alla tre hamnade i vattnet. En av dem lyckades dock rätt snan hästar åt gången. som herr Svensson hade översyn över.
ta sig upp och kunde sedan hjälpa de bägge andra. Sparken
och deras prov tant gick däremot till botten. vu tm hg" I I

Samma dag gm* än °“mngS"bcum“ P" Jónswn' Vä och vattenb nadsst Isen har fastställt arbets lanTäxan.nersig genom isen vid Tåxammcnäv-enhanlyckades ßfgvà lm sl bešzmn ms inom SW P
in sig npp nian njatp. tntn train-ft atnnasa afisnnin nn mn pa I 3": Du bum sä; mmm få 354 m'“"*“'imm'd“
något som hemmansägare Wilhelm Näsström fick erfara. då kácbd amd* Vi hån ar bmw 6
nnn med han tank en vattnas pa nn.-ni sutnn rtnsjon. ta.-n ?'“*". 'Ü ' 1. “W ,.
brast lötsli under hästen. men som tur var varsnade man Jim" 'mm du mdsphmbe sd' °m. M S' ' ma"v st
nanantspn ri-an byn. nen rnttt ttnni nu nnasannang. sa nn ninn m|3*"5”"'°'° K°°"“'°""' "°""“'“"" ""'°°'“°“°'°“'“"
kunde få upp hästen igen.

Den I maj gick en annan häst tillhörig hemmansägare
Mikael Bergqvist. Järvsand. ttersig på Flåsjön. Bergqvist följde
ett spår man kört i vintras. och då han befann sig på sjön vid , ¿; 1 1_ - ' '
llolmsund brast isen. Bergqvist kunde inte ensam få upp hås- ~ I 0 J 1 'b Q U I
ten men lyckades hålla dess huvud över vattnet. tills hjälp f*' ' '
anlände.

”fr
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Musik: Carolds
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HIQorrrivldpostkoiitor'etlStrömstind IS 5 l9$-l
Saga En huggorrn blev på fredagen ihjâlslagen vid posthuset mitt

Den över hela Sverige och hela Europa inne i Strömsund. Den var 60 em lång och ovanligt mörk.
nn-n|n|ndn mngn tydligen en hona. l-luggortnen löiekommer ju här och var i

Det “on ivemvret ljälltrakterna men veterligt torde det vara lörsta gången en
»suckom-5 bam mm och' man Mn' sådan tingest påträffats i strömsundstrakten och allra minst i

s“-mm pubhk Succé-_ S\._ D_ Strömsunds samhälle. Den haröverlämnats ull samrealskolan.

“Så många applåder inlöröppen ridå har
väl aldrig lörr hjälpt en film fram till en så 0535"

ndislwwbd nen välßniänt wssê- Slvwwlådsn i itarmaset i stram har siten Amdsen av-lidit. iian mr bördig
bl' b"'h"4°"- från Finnvattnet och lödd l89l.

OBS! Barnlöreställningar. Lördag kl l7.00
och söndag kl l$.00. Barnbiljetter säljes

mdsst titt dessa tva iamstaitningar. F°*"“"W
|=¿'.k¿p av büjam. lm |¿r¿a8cm och smdascns år fyller I9 ds fru Matilda Lindberg. änka el'l_er lantbr.

åwip ß,.“¿¿||n¿ngm.¿Tc| M0 H "H4 lsils Petter Lindberg. Stornäsudden. l~r'u Lindberg ar bördig
från Tasjö och Iödd Hopstadius. Som 9-ånng kom hon som
lillpiga till Siljeåsen. Vid 2l års ålder gifle hon sig och familjen

|-'ddnjnndnpf bodde törst i Pålviken innan de l905 tlynade till Stomäsudden
gi nn fy||,,-dnn |3 ds nn gnnnn |=nn,nd,_ nndn, nu inndn-_ Mnnnn i Östra Hav-snis. som är den äldsta gården där. l0 bam har fru
Funseth. Vâsterkälen. Strömsund Ulldbcfß han-

90 år fyller den 2l ds f. byggmâstaren OlofOlofsson. Öjarn.
5 H I | Olofsson är lödd i Storåbränna och flvttade till Ojam l9l-l.Doiiatloii till ' . _Skognkum Mikael Larsson och rm Bm' Larsson' s\_mingm_ "7šdåir_:;'n 2l ds lantbr. Olaus Olsson. Vedjeön. Olsson ar

_ . i j
'|';'“"°";a5°°"å“e'f“?'s':ëS":°"': "°'::'Y3d“ß"9'f':f_m*' so ar rytier den 2_s ds tantbr. sv-motor itmninsdn. Fnds-
' “mm ra as ms cm "sam mg." bergs bamhem. Hillsand. Herr Henriksson är lödd i Hillsand.

där han har en gård. som han brukar vid sidan om sitt arrende
F°||ß|f°|ßf)'f9|* 095 Üfkåf Û SWÜIII |2i5 1954 av barnhemmets jordbruk. som han övertog lör nagra år se-
har hållit gemensamt sammanträde i Strömsund. Nära nog dnn_

samtliga lärare i distriktet hade infunnit sig. bl.a. lör att höra 50 dr rg-||nf den 33 ds ngdgninsncinnf Eng \'ng§n,n1_ Sn-öm.
folkskolinspektör Bruno Ekeväms redogörelse lör viktiga §nnd_ lngpnkinf Yngninm är född 5 Funäsdalen ngn höqndn i

Punkter i ßnl-den till ns undsfvnninsßvlnn Och läninnnan sin ungdom med ntmgsamdte. inzo gav- nan sig över nit usa
Alma Bäckmans orientering om tillvâgagångssättet vid rör nu nnöv-n yrket där, och ninnnndc i Amnfik; ii|| 1933, då
uttagning av elever till hjälpklass. Vid den överläggning som nnn dm-\-ände ngn; och genomgick _\-lrdgy-ge-|;n|n_ |93n gnn; nnn
*C480 ßljdß b0S|Öl 410 05l'\“II'I\ÖC lmßlß S58 löfll S|i0|Öi$lfi|f~'l till Ström. där han eller arbete hos skilda löretag anställdes
lämnar clwndtni-sk stöd vid nnnrdnnndet av ßfäldnnnölen- där hos Kungsganten-Mannberg som inspetndr t Strömsund.
målsmäßl kd" Û UWÛYSWJS Ü dlm 9'-'NN ffåß °C|\ “Nim Herr Yngstam är en skicklig och dugande skogsman som även
för SROII 0C|l hßmßßßßlmm Sllößmål- älskar skogen lör naturens skull och som är en intresserad

V14 f°“<$|*°|°$|Yf'°|$°$ Smmlfilk b°\'Ü|Jd'~'§ W 0* jägare. Som skytt var han dessutom tidigare aktiv inom skytte-
dlfücls |5Nf°- “5m|l8° P'-'f 105005500- Ébb 1-Ußålföm lör- eningen. llan är en glad. god och âlskv ârd man. som
och Signe Lundström avgång med pension. Å icke ordinarie v-nnnit n;$pc|<|_ v-änngnn och n|;|ning_
tjänster i distriktet lörordades lör läsåret l954-l955 i Ström-
sund Sigrid Nordlund. Brita Karlsson. Hilma Mattsson och
Anna-Brita Håkansson. vid Ulriksfors skola Brita Backman.
vid Täxans skola .Vlärtha Sundström och vid Harrsjöns skola
Anna-Lisa Allmin.

Födelsedagar
50 år fyller den l-l ds fru Beda Olsson. lödd Johansson. maka
till skogsarb. Martin Olsson. Storöbodama. Vagdalen.
50 år fyller den l3 ds jordbruksarb. Jonas Holmfrid Persson.
Lidsjöberg.
50 år fyller den l3 ds Linnea Eriksson. född Johansson. maka
till skogsarb. Hilding Eriksson. Harrsjön.
S0 år fyller den l7 ds fru Frideborg Thulin. maka till montör
Albert Thulin. Tullingsås.
50 år fyller den 20 ds fru Ester Sandström. maka till skogsarb.
innan sandnmm. vagdaim. fin* l"'s'~W"'
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Strömsund fär lörnäitilg båthamn Sya busstationen

Strömsund kommer fratndeles att läensynnerligen Iömämlig Frågan om var den blivande nya busstationen i Strömsund

båthamn. om allt går efter de ritningar. som man lör tilllället skall placeras har varit löremål lör diskussion länge. Kungl.

tänkt sig. Den skulle bli belägen nedströms den nya brons Postverket och Statens Järiivägarharvarit inkoppladepåären-

läste på strömsundssidan. alltså mellan bron och nuvarande det och åtminstone från de senares håll har man varit angelä-

lärjeläget och sålunda lä ett mycket centralt och skyddat läge. gen att lä busslörbindelserna i så nära anslutning till järnvä-

Detta förslag behandlas vid ett sammanträde på torsdagen gen som möjligt. Denna synpunkt har också delats av en del

mellan å ena sidan väglörvaltningen och å andra sidan repre- aflärsidkare inom samhället. som menat. att när det gäller av-

sentanter lör Ströms kommun. Strömsunds municip och hämtning och inlämning av gods bör detta om möjligt helst

Strömsunds båtklubb. En verklig uppmuddiing av det angivna ske på samma ställe. Andra har ansett. att området i närheten

området skulle ske och särskild gångbana till hamnen skulle av det nya posthuset varit mera lämpligt. Nu vill det synas.

anläggas vid hamnen vid sidan av brobacken och från denna som om förslaget med busstationen i postverkets gamla loka-

skulle en ledad gångbro. som kan sänkas och höjas allt eller ler i järnvägsstationen skulle fä löreträde. En rymlig uppställ-

vattenståndet. leda ner till pontonbryggoma. vid vilka båtama ningsplats lör bussarna skulle ordnas på den nuvarande plan-

blir förtöjda. Hamnen skulle bli cirka 50 meter lång och 20 me- teringen norr om pressbyrans kiosk. Vad som talar lör detta

ter bred. förslag är också. att det ställer sig ekonomiskt så mycket lör-
delaktigare än att bygga nytt på annat ställe.

Fßvbhw 2-is iosi
60 år fyller den 27 ds diversearb. Mattias Samuelsson. Våg- 97 år fyllerden 26 ds fru Karin Jonsson. Bredkälen. Den höga

dalen. Han arbetade tidigare vid sullitfabriken i Ulriksfors. men aldem till trots ar fru Jonsson allijamt pigg och kry och följer
sedan denna lades ner. har han varit verksam på den gård. han lörvånansvärt väl med sin tid. Tidningama läser hon och in-

bebor i Vågdalen. Han är mycket intresserad av litteratur och tresserar sig lör vad som händer i hemmet och därutom.

har samlat ett lömämligt litet bibliotek. 80 år fyllerden 27 ds f. kornmunalarb. Anders Vilhelm Johans-

Stlår fyllerden 24 ds fru Beria Mickaelsson. maka till lantbr. son. Strömsund. llan är lödd i Vågdalen och var det lörsia

Martin Mickaelsson. Högbynäs. Fru Mickaelsson är lödd i biträder i Lundholnis järnhandel. En tid var han vid telegraf-

Högbynäs och föreslar sedan många år tillbaka telefon- verket och i l0 år körde han ut svagdricka åt svagdrieks-

stationen där. bryggenet i Ahborrviken.
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Dödsfal
Lysnhg Fru Johanna Karlsson. Stamsele. har avlidit i en ålder av 87 år.

Bm Mm! Haidi Horsson Hon var änka eller lantbr. C. J. Karlsson i Stamsele.

Edsel: "uns l Öjarn. Ström. har lanlbr. Johan Norrman. avlidit i en ålder av
70år. Han var bördig från Fagerdal. men llyttaderedan l9l3 till
Öjam. dir han alltsedan dess bott och odlat sin jord. Han var
i sin ungdom en duktig och kånd skytt och långt in på åldems

Allltöll ITIIIIIIIQSÛS dagar en intresserad jägare och liskare. Religiöst intresserad

På grund av jordbrukets upphörande vid ålderdomshemmet i tog han livlig del i Lutherska ungdomslöreningens verksam-

Tullingsås. låter Ströms kommun fattigvårdsstyrelse genom het iOjam.
olïentlig auktion å ålderdomshemmet onsdagen den 26 maj
l954 kl l l.00 lörsålja: Häst. tyngre. S år. 8 mjölkkor. R-fria. en F¿ah¿.'",
kviga. l år. Andel i tröskverk och konstgödselsprichre. Höpress. -

sunermaskiner. siap- och tnimsrsrsof. sitamappmi. ijaacr- 'I-§'|:'f',°c°,l':,:_dfif,':;ó',:',';'_'“' P°'“°"' ma °“°' """"'
harvar och plogar. ny 2-hästars gödselspridare. radsånings-
maskin. potatisupptagare. hösthaeka. vilt. gurnmihjuls- och
mimgiw. inte mi- wii timmiotiw. ny simianiiig. mia '<¥"“"' °"*“*'8W 3-5"
irtii=.af|gummaagtmimtiijui.aimm wii pumpeisianpei. '<Y"“'“ °"°“"8 "M6 'W °“ "öS"d ' $"°'“* *W P*
seldon och div. handredskap. mejeriknikor. Havre och kom. $5"¿“8°0- Tl'°ß d Yuma och vackra vädret hade en stor

Från hemmet kommer att lörsâljas en del inventarier. bl.a. ar- sh" lånmmü 'iustid
"mm prosten David Lindquist rån Himösand ett

Av oss “mh och vcamänip kw."ahma ut m¿m_ intressant löredrag över ”Strövtåg i engelskt kyrkoliv-”.
*ts bcm|ningsms¿¿n¿_ |m.°p “Ma |0 hmm, bem” kom kyrkokören sjöng och musiksillskapet spelade Andantino av

ant Fa. imop öva 250 pmm”. som bad” komm” ßmnas 2 Ülück. Ndi difigcfldc av müâlkdireklör Rttllc .|lm$S0tl. FN

pm. nun. Åganaefaiien taitieiiaiies nns ruii iiitvia erlagt.. SW' 5fi|=§§°_'i§'° °“ P=f4il='°f °°l' mtßilflif- 1="S$°" SW-

Buss av-gar till auktionen kl l0.45 från Busscentralen. ha P'°_|“¿'_“'“ ' 84"' 'V Bïh-
Eller auktionens slut avgår buss till Strömsund. Tf" 55' '_“°dd°'“d° kY"k°h°'d° ('""“af 8"? '°§"|"'_'°'
suñmsund .ku 3 maj |954_ av olïerrnsamlingen. som lör Ströms lörsamlings del uppgick

|.-5.. Sum” |.-¿m:,.¿“|,“y"|” till kr. 3.530. Insamlingen har skett dels genom listor och dels

_|_ "_ ^.¿¿r¿ø._ N' ”_obfwukGN" Edkmn gttlm 0lTcrku\'et1. Och de byar. som uppnått det bäsla resul-
tatet pr. invånare har insamlat l05 kronor eller 3:62 pr person.

och Torsljârden. som med sina Ib invånare har insamlat S5

kronoreller 3:44 prperson.

I-'örlldramöte l Strömsund 27. 5 l9S4
' Föråldra- och målsmannalöreningen vid Strörns samrealskola

höll på torsdagen årsmöte. Styrelsen omvaldes. Vid årsmötet.
som var ovanligt talrikt besökt. utlördes sång av skoleleven
Marianne Larsson och musik av musikdirektör Rune Jansson.

I-'ödelredapr
50år fyllerden 30ds fru Anna Asplund. maka till lantbr. Fabian

Asplund. Gårdviken. Lidsjöberg.
Tullingsrir rllrlvnlomshernr

Mlll llyf S[f§|'||g||||d
Examen vid folkskoleseminariet i Härnösand började på freda- |:,s,¿8|m,¿8,m 5 5|,.5,,,,u,,¿
gen och avslutades i lördags. Bland de många uteiraminerade “www an snygg, upp sam, och |°m,,_.,-

ITIÜKICS flåll Våfl lflklßfï ||8|"l')' Bybßfß. ÛWOÖ. JOÜIII BÖRS- sàvm bebyggda søm obtbyggdl
son. Tåiran. Ame Gunnarsson. Östersund. Per-Olof Olsson. Syn komme, an ßmmgas (kn 3 ¿,_

Gåxsjö. Ingrid Jonsson. Östersund. Lisbet Nilsson. Kälarne. Hghmüügmnn
lnger Olofsson. Kälarne. Annie Persson. Hammerdal och Ame
ircgmmr. Yntiogaai.

mm
Vlgde 25-'5 l954 Studentexamen på maskinlinjen har vid Skellellcå Tekniska
Chaufför Stig Forsberg. Strömsund och fröken Toini Pylkkönen. gymnasium avlagts av bl.a. Per-lvar Mickelsson. Alanâs. Från

Sporrsjönås. vigdes i lördags i Ströms komministergård av Stockholmshögtetekniska lâroverk utexaminerades i lördags

komminister Lars Lövsund. från krafltekniska linjen bl.a. Sverre Kömer. Strömsund.
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Realexamen. .\'edrr rudvngfnv. .llaigurwa erhummun Den Tejbo. Gudrun .llártèn Elna .lldrh-imon. Sigrid Rosenberg.

Gunn Swn.ssun. Brin-.llurie Lundin. Barbro Jönsson. Sihylla Philipsson. L'Ila-Brin .lIárren.win. Rad 2: Yngve Backlund.

Gtlj Bnirstluflwï Inger .\'å.i/Irtlnt/I. lrrnt' (°arlss0n. Ej/0 Jollumson. Burhm ßarliluntl. Birgilfu Olofsson. .V01 Ü 7lIIe'lm.s.mn.

7iia Mårtensson. Sven .lIuussun. Rud 3: B/'öm Norling. Kjell (°arI.s_mn. Kurt Karlsson. L'Ilu-Brina Blomberg.

.-Intl;-rs llugvrniark. Inc: Karlsson. .4nn_i-.llârii Sunding. Ingeborg Palm. Unn Esnvall. Karl-Sigunl .\'å.ssiróni_

Datnmnkt spelades bon Ströms kyrltofullmlktlge
En 4 I -årig verkstadsarbetare. F.nk Persson från Lílriksfors. lör- sammanträdde på söndagen. varvid man bl.a. beslöt emottaga

svann i morse. när han som dammvakt höll på att reglera damm- lív angeliska fosterlandsstiftelsens anbud att övenaga kapel-

Iuckoma vid ottningsrânnan i ljlriksfors. llan hade tillsam- let i llillsand. Vidare diskuterades kyrkobygget i (iârdnâs. där

mans med ett par kamrater begivii sig dit lör att stänga luck- gärdnäsboma sjalv a föreslagit att bygga ett församlingshem i

oma. som lör ottningens skull öppnats kvällen innan. stället lör en mindre kyrka. vilket förslag accepterades av ky-
Då man först saknade honom. trodde man att han gått in kofullmâktige.

i en kur. da det blåste hån. men då han inte fanns där. och hans

ryggsäck fanns kvar på arbetsplatsen. började man ana oråd. FUIÜFÜIIIII'
Hela morgonen harman sökt eller honom utan att nna några 35 Û' fY"°f 500 4 då ff" Slim 5"ÜmBf°"- 5"'5m§""d- ißka
spår. Man befarar att han ramlat ner i llottningsrânnan och c' Slfkaflålf Paulus SUÜWBTW-$°m “'04 W37- FN
löns bon med vattnet. Dammluckorna har stängts. och man SIYÖNSW" 5' ÜÖNÜB från HIWSUÜS- mf" Y"4d° Ü WS* ål' "Ü

har satt ut en mängd båtar för att dragga. Någon annan lörkla- Slfömsud- då' h°“ *Ü-*W5 *dill Ü”-
ring än att han löns bon med vattenmassorna har man inte. Ann 5 | | I hm"

Härmed infotdras anbud å skolskjutsar läsåret I954 SS på föl-
Ulrlksforsbon återfunnen död I 6 I9$-l jande sträckor i Ströms skoldistrikt:
Liket ellerden i Ulrilcsfors lörsvunne dammvakten Erik Persson S. Öhn- Bmdkålens skola

hittades vid l2-tiden på måndagen ungefär 700 meter nedströms S. Öhn-Strömsunds folkskola

dammluckoma i llottningsrännan. llan hade erhållit en kraftigt Bredkälen-Strömsunds folkskola
slag över högra tinningen. som krossat skallbenet och ådragit Ãlghallen-Kârrnisets skola

honom en mycket svår skada. som kunnat vara dödande i och Bonäset-Renålandet-Kärrnâsets skola

lör sig. Sannolikt har han sluntit med speitet. som han sköter Östra llavsnås-Löv-hi,-rga skola

dammluckoma med och Fått ett slag av dessa v arefter han Lövströmstorp-Lövherga skola

störtat ner i vattnet. Dr Koskel i Strömsund. som undersökt Lövberga-Järvsand-llolmsund-l~lavsnås skola

den omkomne. anser att han varit medvetslös då han stönade Alanåset-\'ístvik-Nyhamn-l-lavsnâs skola

i vattnet. varefter drunkningsdöden följt på olyckan. .\'vhamn-Västs-ik-Alanis skola

Siljeåsen-Lillviken-(iubbhögens skola

Föda Torsljârden-Lidsjöbergs skola

En mn Högbränna-Stamåsen-Täxans skola

Rum och Mn Andamm Storöbodarna-Vàgdalen-Ulriksfors skola

Slrömwnd den 28 ma, IQ” Ulriksfors-Jonsgårds kronopark-Strömsunds skola

Skjuts nr I I ev. motorbåt Siljeåsen-llögbvnâs
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Patruledartrllhid Yatttidalen \'ld folltsltolestyrelsens
Med sommarens läger i sikte och då framförallt Sveriges sammanirädepåtorsdagen beslöts bl.a. att hoskommunalfull-
Flickors Scoutförbunds interriationella storlägcr vid Tromtö i mäktige anhålla om medel för renovering av folkskolc-
Blekinge skärgård. anordnades Kristi-Himmelsfärdsdag en byggnadeniStrömsund. Till v. ordfiskolstyrelsen ellcrüösta
patrull-ledarträfl' för norraJärrttlands ickscoutkårer inom SFS Sundström valdes Birger Källberg och till ledamot i undervis-
under ledning av distr. ledare fni Britt Djurberg. Över 40 st. riingsnämndcn Mauritz Ekbladh.
flickor från kårerna Östersund. Ström. Alanäset. Faxebygden Tjänstledighet beviljades folkskollärarinnan Karin An-
och Hammerdal samlades under onsdagskvällen i Strömsund. dersson fór uppehållande av tjänst på annan ort. Olle lšriks-
ipojk- och flickscoutemas tjusiga stuga där. Efter diverse le- son. lör uppehållande av vakant ordinarie tjänst vid Ström-
karavslutades den vackra aftonen med lågerbål vid Vattudalens sunds folkskola. Förlängt förordnande crhöllo följande lärare:
strand. Komminister Lars Löv-sund. Strömsund. inledde tors- Kjell Thore. Högbynäs. Anders \\'ik. Kärrnäset och Hedvig
dagen med komm. Härefter lörrättade distriktsledaren upp- Eriksson. Henningskälcn.
tagtiing av följande flickor från resp. Sttörns och Faxebygdens Folkskolestyrelsen beslöt att ordna lör undervisning i
flickseoutltårertill ll|:dje klassare: Margit Lander. Eva Karls- manlig slöjd vid Gubbltögens folkskola. om lokal kan förltyras
son. Ingrid Telenius. Gull Reinhammar. Ann-Catrin Rööne och i bygdegårdcn därstädes. Slutligen beviljades bidrag till pla-
Gunilla Bcrgcndal. Strörrisund. RigmorTexhammar. Kristina nerade skolresor.
Halopainen. Anna Stina Vikström. Marlene Berglund. Barbro
Texmo och Margareta Lindström. Faitebygden.
riii itatimm: Anm Persson. wvism Nygren. Mimi An- -“°0°'Il"lII W “'54
¿¿ßs°n_ Anm M¿n¿n_ Anm Wash och Siam E,.msj5_ kommer att arrangeras i Strömsund på pingstdagen. Kom-
5u.5m,u,,¿_ 5,"-|-°,¿|nmm¿,._ Bai, N¿|,,°n_ Kemi" |<m.|,,°n_ munalfullmäktiges ordf. Nils Grönlund utdclar med-
R°æ_Ma|-ie B¿ck¿N¿|_ Hjüdis |_¿5s°“_ Lis. ßnsson och Brin borgarboltcn till Samtliga 2 I -åringar inom Ströms ltömmtm.
V-,|¿,uñm_ |:u¿,n¿,,,_ Högtidstalet hålles av rektor Max Andersson. och sång och
mgßwovamupmop hm-“¿s¿|¿|i8¿“ av ugeñnsuuküona musik slår vidare på pføgrammet. Det blir också ett med-

och tävlingar. För det utmärkta värdskapet stod Strömsunds b°fB"58-där ßtsttingar. korporationer och sammanslutningar
nickæwm. med fmkm Mm, peßson 5 spsm_ inbjuds att deltaga tried fanor eller standar. Skulle vädret bli

dåligt. hålles högtidlighetema i kyrkan.

Födelsedagar
85 år fyller den ll ds f. skogsarb. Nils Andersson. Alder-
domshemmet. Hillsarid.
80 år fyller den 9 ds textilarb. Lars Johan Larsson. ljlriksfors.
Han är bördig från Strömsund och arbetade tidigare under
många år på sulfitfabriken.
80 år fyller den l0 ds f. lantbr. Mikael Månensson. Rena-
landet. Mikael Mårtensson är född i Renån. där han drivit sitt
lantbriik. som han nu överlåtit.
S0 år fyller den ll ds fru Brita Sandqvist. lödd Svensson.
maka till skomakare John Sandqvist. Klövån.

Tre av Strömsunds seourledare. Fr: i: Sara Texlianinraiz

.-fnna Vàgstråni och .-fnna Persson K"m.m.°. 5 snñm, |m.h
Konfirmation har under pingsthelgcn ägt rum i Strömsund.
Gruppen bestod av 25 pojkar och lo flickor. som undervisats

bush. 4,6 |954 av komminister Lars Lövsund. Konfimiationen ägde rum på
Den 2 juni “|°¿ 5 sm Mm i Suñmsum fm zuhmilh _|°hams°n_ pingstaflonen. och på pingstdagen deltog de unga i sin första

man iiii iiigeiijof etta v. ioimissoii. min var ratta isas pa "°'“'°“'*8*“8-
Sandön i Bjärirå socken och dotter till förvaltaren Jonas
Sundelin och hans maka. l samband med sitt giftemål kom fni
Johansson l9lltillStrömsund.Därharlionvaritenverksam Vlgtle
och avliållen sarnliällsmedlem. som deltagit i och uträtta! Hubert Mikaelsson och fröken Mildrcd (iöransson. båda från
mycket inom flera olika nämnder och föreningar. Sålunda har Alanäs. vigdes i Ströms prästgård på pingstaflonen av kyrko-
hon varit ledamot av barnavårdsnärnnden. i diakonirådet och herde Gunnar Berg.
i styrelsen för Ströms högerförening. Hon var med om an stifta Jöns Jönsson och fröken Tilly Blomgren. båda fran Alanäs.
Ströms htismodersförening och var under många år dess vice vigdes i Ströms prästgård på pingstaflonen av kyrkoherde
ordförande. I hjälpen förde finska barnen under kriget var hori Gunnar Berg.
en drivande kraft. och många finska bam har lätt bostad och Maskinist Anders Ture Lysen och fröken Alli Nilsson. Sva-
god omvårdnad i hennes hem.innan de hunnit placeras ut hos ningen. vigdes i Ströms komministergård på pingstaflonen av
andra familjer. komrninister Lars Lövsund.
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Ströms konstklttbb
Prelltl' höll pä torsdagen konstituerande sammanträde pä hotell Gillet

på Nya Åbacka. Tullingsäs i Strömsund. Till styrelse i klubben valdes Åke Eveland. ordf..

pingstaon och annandag pingst Hadar Dahllöw. sekr.. FridolfForsberg. kassörsamt .Iohn Peder-

Musik: Pingstdagen Lasse Kjells. sen och Tora Holm. Stadgar fastställdes.

annandag pingst Leif Bohlins

5°“'°f"'8 .stnnedrgaet-tet dttntd t sn-dnteend

N53°$'"°'d'“"5°" OBS! Det sista värtinget i Strömsund. som avslutades på torsda-

Ab'°k° är "WN °°h hc" °"'bY53d ' gen. var de manga bilkrockamas och trañklörseelsemas ting.

så kallad vvilivsil t det ram ntepedtntttet t stnsnteund ddtndee en peeedn tat
"ntenedrenfytten" tttt -to degeustefe 3 tnnnen

Dñdäfll
I sitt hem i Havsnäs har skräddärlltistare Erik Eriksson avlidit
i en älder av 73 är. Han var född i Åsele och kom därifrän till
Strömsund. där han var anställd i P.W. Ohlssons skrädderi. År
tøzo nynede nen tttt ttet-ense där nen dnev egen etentdden-

rörelse.

Tvättstugan l Gärdrtäsbyn brann
Bad- och tvättstugan i Gärdnäsbyn. i nom delen av Ströms

socken. eldhärjades pä fredagskvällen och blev sä gott som

total lörstörd. Man hade eldat upp lör att bada skolbamert före

examen pä lördagen. och eld hade utbrutit i trävirket i huset.

Det var nägra skolpojkar. som vid l3-tiden upptäckte att det

;:,.¿,, ,-,,,.,-g,,,-,,g_,f¿.,, ,,¿ _4;,¿,,-ku brann och alamterade folk. Man bildade vattenlangningskedja

Från t°à'n.:rer: .\'t'sse .\'ilssun. Tage- .-l.re-Issun ÜÜÜ SJÖ" ' b0¿5lU8“" “S897 Ûlldclß Wi" 50000- mcll PÜÜ'
ortlningxtukren Örjan Blom. Sn-n l.iljvgrvn 83759" “ll l¿Wi“'ä8°" ' “ih |)'C|W|°$ P5 55 55" Mu' cldl

serverr'ngsper.sonal: Vivianne' Zalcrtsvon. .lluja Junsmn ut-Ir N30' 55 “äf -*|å"ß°"- "'15-'\|¿"\55 bffluf- 507" lmmß-

rttdeteedepr ton test Elh 1161954

85 är fyllerden l5 ds fnt Anna Hammar. lödd Ersdotter. änka Vld °l°|<"°l9l““$k3 fl°|$|*°lNl l VÜSWÛS 'W °m°" Wlßls

etter tenttn. otnrt=.. ttetnntef. ttttteend. nen ae nsdd pd ednden. W Gm" 0|°f==°- Glfdß-
där hon bor. Ett ston hushåll har hon han att sköta. och älta

barn har hon fött till världen. s|“,|¿“|.|-.rat
När fyllerden l3dslantbr. PerOlofsson. Berget. Strömsund. Amv,|umin8 584, pg |5|-(gsm mm vw egotom 5 gu-gm.

Han är inlödd strömsbo och brukade under ert 40-tal är sin §um|_ pg, §¿m|-u|,|w|m fmmßme |¿y,-karm-5, gumw- 5,,-3

såfd vä Bsfs- en teete tttt tantne den etev-ef. nte-den retteetedtene ev-etntntng

å år fyll-mkv I2 ds fw Ma Gmlöv- Ni Stfömsw- mh eetn t-entigt ene nsetegd tttt teyneen.dae deteed pnetntentdetntng

"Il ksumßffåßdßw EM Gfwlöv- Stmßslß- eteedde. rdtteteeteetyfeteene dtdr. snnen Fjattgfen tetnde har

och tackade speciellt de tre lärare. som eer långvarig tjänst

Eu” “S i Smk” 'hund nu lämnade skolan meddetta läsär. nämligen folkskollärarinnan

| _|¿m“an¿s 'ah -'ann-n n mk' .byggmu i S"ñm_ Signe Lundström. folkskollärare Pelle Johansson samt smä-
s en t gs ya ert

ennd ttppeted vid tanden nd dnedegeenenntddegen etd t den *'“°"““'“"“'“ Eb” "“"°“'°'“-
södra delen av byggnaden. som blev svårt ramporterad. Brand-

kären blev något lördröjd. men nägra brandmän. som snabbt s"'5""k"'""
kom li" p|a|scn_ insmp med mlgñnguga S|äckningsapPam|“_ IV ÅllßCl'm8ll§l\'tII$ dlslkl 8\' SSFÅF lill' llållll ål'Sll'lÖlC l

och sedan brandkåren i övrigt hunnit fram. vardet hela snabbt S"'5'“$""d' K"'“'7"'$°" ck 5,'-"“d° ”"'"“'"§5""'"3= °'d'
§|¿c|“_ rörande och korresponderande Nils Strömgren. Alanäs. Leda-

möter. Axel Jonsson. Harrsjön och Nils Eriksson. Görvik. Re-

visorer". Artur Magnusson. Västvik och Johan V. Näsström.

Udden Strömsund Rins\'=IW-"-

oenetantegenden tzjttnttdzt-ot
Musik: Gösta Burmans orkester Vil*

maj sec;-igcs ynssm j,u|mmp,_-um Folkskollärare Per Olov Jacobsson. Stgtuna och til. stud. Bir-
9.¿;igc|_¿,;jc"y git Näslund. Havsnäs. Vigsel pä onsdagen i Svenska

MargaretakyrkaniOsIo.
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Vlgde Födelsedagar Itt 6 IBS-l
Erik Näslund fran l-'jällsjö lörsamling och Helvig Persson.dot- 90 Ir' fyller den 2l ds f. skogsarb. link Petter Danielsson.
ter till framlidne lantbr. Jonas Persson och hans efterlevande Aldcrdomshemmet. llillsand. Danielsson är lödd i Lillvikcn
maka f. Eriksson. Tullingsas. vigdes i Ströms kyrka pa pingst- och bodde en tid i Kyrkbolandet i Frostviken. innan han slog
dagen av kyrkoherde (iunnar Berg. Brudparet uppvaktades sig neriüärdviken. där han brukade ett torp i ett 40-tal ar. llan
av Rolf Andersson och fröken Ingrid Jonsson samt brudnabb har varit en skicklig timmerhuggare och har mycket att berätta
.\laj-Britt Abrahamsson. Fru Marie Hemmingsson sjöng fran om .sina äventyr i skogen och vid llottningen.
läktaren (Bud är trofast av Lundeen. ackompanjerad av musik-
dir. Rune Jansson. Bqnmhpr

l Ströms gravkapell jordlästes i lördags 88-ariga änkefru Märet
Andersson. f. Johansdotter. fran Spjuivikcn. Bonäset. Jord-
lästningcn lörräittades av komminister Lars Löv sund.

Vldf
Bengt Erik Ronne Barbro Regestad

Strömsund Solleflca
Alunda kyrka l9 juni

l'letttby1:d¶ardpaAsptitltleti
Ströms hembygdslörening sammanträdde pa söndagen lör att
diskutera fragan om uppförandet av en hcmbygdsgard i
Strömsund. Föreningen har som bekant latt sig donerad Asp-
udden oeh tomten dänntill vid Ströms \'attudaI. alltsa omedel-
bart sydost lärjeläget pa strömsundssidan. Dessutom har ju
föreningen den gamla tomten uppe i Bygden. Fragan gällde
nu. var den blivande hemhygdsgarden skulle byggas. l-Iller
atskillig diskussion enades man om platsen vid .-\spudden
och beslöt att där uppföra ett jämtlandshus i gammal stil. som
man avser inköpa nagonstans inom Ströms kommun. L'ppdra-
get att planera det nya tomtomradet skulle uppdragas at en
arkitekt.

Bnulparvl llvlrig ur'/I Ifrik .\°å.slunrl \'|'*
Bokhallare l-Iinar Salme och fröken Anny Wallberg. bada fran
Ström. vigdes i lördags i Östersunds prästgård av komminis-

Å'*“'"°" ter Gösta Bjcrmquist.
584* På löfdßl Nm *id 5"'5m>'“"4$ “m"“|5k°|“- 'im 'Û Smeden Folke Strindberg. Lugnvik. Bjärtra och fröken Karin
timmer ßtdslß-les till ßliwdß Iiriwis- Pcmisvwmis Ysw sicgwgcf tioner nu iambf. tant st mass at-ii tim
Backlund. Karin Sellinder. Kjell Carlsson. Uno l-lssvall och m,|m_ |(a||¿|,,_.,gc|_ j.|¿,\-,~,,¿s_ \-igâcjn |;,“-ämdc, ||5m5$¿,n¿.;
Gunn Svensson 4' . Sven Nilsson. Britta Turedotter och Inga- ¿°mk)1-tm på |°N|¿,gc,, av ¿°mk)1-k0g0mm¿n,§|cf ( ;5$m sund.
Britt Ahlin 3'. Bemt Andersson. Rolf Näsström och Anna- 5,,-öm
Lisa Berglund 2' och Nils OlofMårtensson och Ingalill Malm-
berg l'. Bokpremier tilldelades Kjell Carlsson. L'no I-'ssvall och
Tims .viancnsson .ia sv-en Nilsson och anti» Tim-.iom-f 3* Wik" _ _ _mh Gun Gmn|ö\_ och Birgma Lcdung I.. I Strömsund har fni Kristina Lofstrom. maka till den kande

bygdespelmannen Nestor Lofstrom avlidit 79 ar gammal. llon
var en av de äldsta medlcmmama i l()(iT i Strömsund.

mun" | Km”bn, I Alanäset har fru Lisa Näsström. avlidit. X4 ar gammal. llon
vid “anning i Klövån | 2 km non. om Strömsund sprängdes \'tll' inkl Cflßl' Skfåddlâålfß K. .\l. \'ä§§ll'Öm Oüll född I

natten mot onsdagen timmerrännan pa en sträcka av 20-30 ^|a'\5“|- då' "00 50" hcla Si" 'W-
meter. Av llottningen där. som pagait några dagar. hade man
bara ett par timmars arbete kvar. när häridelsen inträffade. Man Misshandel l lilrlksfors
tror sig dock kunna reparera skadan under dagen. sa att En 68-årig ulriksforsbo misshandladespamidsommaraflonen
llonningcn kan slutlörm till kvällen. Sammanlagt gällerdet cza vid ett slagsmål med en yngre man och maste löras till sjuk-
35.000 bitar. som llottas ner genom rännan. som anses vara stugan i Ström. De bägge männen. som var berusade. rakade:
synnerligen djup och bra. och nagra missöden har inte tidi- gräl.och den yngre av dem övergick till handgnpligheter. llan
gare inträlïat dar. Rännan. som gar fran Klövsjön ner till gav aldringen nagra kraftiga slag . Den yngre mannen har atal
Vattudalen. har en sammanlagd längd pa ungefär en kilometer. att vänta.
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Goda ltlfottsrealllt 29/6 l9$4

V.m“|¿|”p¿|¿n 25.27 _||m| Pa söndagen stod Strömsunds iidrottssektion som värd lör
|.|°.-.ka aren kretsnñsterskapi iii idrott lörungdom. Flera goda resultat

Fri am pg M uno, Ü" nåddes vilket framgår av löl_|ande resultatlista:

ltun sllven dell Egen weeeen G'“PP"P°l'“'f '7°'“"=scmu av Marion Sundh Lux) Ill! |) Pill) PÜSSOII. Hlmlllcfll. 257.5 2) TIYQQVG

mm Tossman. Strömsund. 2.575 3) Kun Blomgren. Alanaset. 3.00.7

m,y_ m¿¿°_ och snmmofowjgmm 4) Åke Wahlström. d:o. 3.0l.5 5) Sven B. I-larlsson. dzo. 3.l l.8.

Charm BM l00 m: I) Åke Stjinla. Gåxsjö. l2.I 2) Tryggve Tossman.

Konndc av “us vanudahdrotming SIIÜIIISIIIIÖ. l2.| 3) Skill OVE PCISSOII. Hl||VlkCl'l. l2.4 4) Elit
Nñjcshnnu. och kung" TOIIJIIG. . l2.6 5)Klll1 Bkllll. Åilie |3.0.

mmm Llngd: l) Enk Torprler. l~lammerdal. $.I I 2) Olle Ekblad.

fri MIN Alanlset. 5.08 3) Skatt Ove Persson. I-lallviken. 4.93 4) Åke

Kretsrnasterskap lör ungdom s'J5_""~GÜf*-l5-4'74-
|.-"bo" l-lö_|d: I ) Enk l-larnmerdal. l.60 2) l_>aul d:o.

Div “_|¿8 City Eski|smn._":K Strömsund |.$7 3) ÅKE Sljlflll. GÛXSJÖ. LÅS 4) G. ZIKIISSOII. Tllulllßidß.

oelelsunde geeeufueelef undemtllef '-4°5*°"° 'j3'='>'“- ^"""='- '-40-
Gruppll(po)kar löaroeh yngre):
80 m: l) Mats Tallbom. Hammerdal. l0.0 2) Åke Wahlström.

i slfdmeund upplldjdee ls-ange etdnllelen ulle Edin lill 5“°"“_“'*'-_'°-9 5)_°°“" '-'“'“““°'- ""'“'*°“- ' '-'f- _ _

drottning och smyckades med guldinfattad bergkristall. ”B36” E"k”°“' H'""“°“u'4'75 2) Bm' |""d'“"“'

en par timrnar under midsommaraftonen. var inte fullt till- d:°,3'63 Sve" S“'“s""d' 3°6"

attraktiorlersomlörgylldeevenemangetuivilkaidrotterlocksi ^l_"'“°" "35 3) B36" E"k”°"' H'""“°'d"° N04) Sw"
hade sin givna plats. E"k”°“' us'

Gnq:plll(lllckorl7-l8):
80m: l) lvlaud0lsson. Strömsund. ll.4 2) Ingrid Jonasson.

sll se fyllefden l juli veflunssuue tant Haglund. slmmeund. $'""Ü'°"(' W '""8“'"°""'°"-""""'°"h'-23-452W"“"
lldglund sr llslelng llll borden nell rddd i Bergsjö. Hun em- °'”°"-5“°!"'“""- 25-43-

tade sin bana som timmerkörare men slog sig snan på andra GN” W m'°k°' 'umch y"5'°):
unpgmef. Afen lozo-:lo dm nen Holme Express- den lmf- °°'“* "^-°"!"'~ "°"““°'*'-°-°2"“- "°'""*'!~ """“*°"-

' ~ ' .ö||$$Û“u ÛVI en. e.
?§,"f,:,°;äf1':4':':,',:';::,°:_':§?|:::,.L:)“49;cd: ¿h,f:'?^"°,md' :gl ulngd; lmolunlz. llummenhl.-tlz zia. vlldund. sudmeund.

I" Suöußund. där han sedan de” wñvi| 3.60 Å. JÖIISSGI. HI"Vlk\. 3.58. S10". ÜZO. 4)

veneeludemfeleeunderllnnenemner alleenlmlen. Hdglundtr "°““'“”°"- """""°'°*"-3-'"-
en ulleldlg manuell en sann nenuvsn. llen tmdr. iden nybil- 5"“'8”°" (°-7 *W " ^- °!""'=- ""'“'“°'“"- 29-2° 2* M-
d.& Suñnß som ir han en uwshb dI0 dI0. 4) Å.

led medlem l ltrlelnge glllei sudmeund. """“'*°“- 24-"° 5W- $'°"=-"=°- 22-25-

Lysalag Flrlaablaaerlateraerl
lörtrlvantllandl. Karl.losel'SantrlerfranVlllacll. Östcrrikeoeh Semestertiden lr inne pa allvar. och pd lirjan över Ströms-

srnåskollararinllanGunhildAgelberg.Suömstlrld.VigseIl2juli. surldetharmanall möda i varldenatt hallaundanmedalla
bilama. Bilbestandet harökat oerhört och det marks sanrlerli-
gen vid denna ”askhals” i de nordjimtska kommuni-

Vlgrle kationsledema. Nar statistiken översornmarenstrañk blir klar.

Svetsaren l~laldo Ingemar Hansson och fröken Birgit Marie kommer den förmodligen att utgöra en gott stöd at dem. som

Allberg. båda från Östersund. vigdes i Ströms kyrka pà ivrat löratt vi skulle ßerl broöversundet medorlderltlig bredd.

midsommarallonen. Vigseln lörrittades av kyrkoherde Gun- Fundamellten till bron växer lör övrigt fram dag lör dag. och

nar Berg. Bruden irdotter till l'. lantbr. Karl 0skarAllberg och även om det ser ganska lugnt ut pa arbetsplatsen. hinder en

hans maka f. Näsström. Bredgard. hel del. Fundamerltet pa Nisvikssidan är uppenbarligen klan

Sven Ivar Sverlsson och Syster Elvira Samuelsson. bada från lörgjllulirlgoehirlorrlkortkolrurlalrllallandetvaradetsanurla
Alanis lörsamling. vigdes i Ströms komministergard pa mid- på Strömsundssidan. Vâgama. som varit ganska skapliga innan

sommarallon av komminister Lars Lövsund. regnet korn vid midsommartiden. blev arskilligt atgangna av

Per-Olof Månsson och lenny Lidforss. Alanis kyrka. mid- blötan och traliken. men man haller pa att reparera dem lör
sommardagen. fullt.
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Kvarnlijttll Klövan
Fran gamla idoga tider. dä allting inte var stl centraliserat som
nu. utan var och en fick vara sin egen lyckas smed. härstam-

3 3" ' ' ' mar ett visserligen lörfallet men ända kvariihjul vid Klövans
Mukz Ek um”°'k“'" utlopp i Ströms Vattudal. Det är Göran Rislund fran Näsviken

och Ragnar Lundin från Ãspnäs. som hämtat upp det under
en paus i ottningsarbetet. Kvarnlijulet drev pa sin tid bade

SQ;-ßmg|||m~| en kvam och ett sågverk. av vilka nu ingenting finns kvar. Det
sugwñm¿ Uumvh vote vän att lägga hjulet till hembygdssamlingama.

har semesterstängt 5/7- I 7/7
och

llllcentralen l9f7-3 l fl Gamla skolan l Rlngtattnet blir bygdegård
Ãrade kunder hänvisas till den verkstad Ströms kommunalfullmäktigc beslöt vid sitt sammanträde pa

som lörtilllöllet hälleröppet söndagen att till Ringvattncts bygdegardslörening som gava
överlämna den gamla skol fastigheten i Ringvattnet.

Beträffande skolfastigheten i Järvsand beslöts att lör-
Åbaclta - Tulllnggg sälja denna till nuvarande hyresgästen .\'ils l-Idman för 6.000

den nya ganshnm af ,||, u-5.-5 kronor 600 kronor anslogs lör inköp av "Medborgarboken”
|_cif3°|||im popujgm ofgesm- att utdelas till de inom kommunen. som i år fyller 2 I ar.

spcju- upp |i|| |¿|-(jggsgans Jârvsands vattenledningslöretag fick ett anslag på 2.500
ga, 3 ju" kronor med villkor. att vatten far tagas från löretagets ledning
.  nin8¶ . löf

OBS! Taitibilar stationerade ä lörjestället
T.l.F.

Jetuvvavittmitinitittirtredlrithtiw 2/1t9s4
Radhiisrättendötndepäonsdagenenperson fränStrönitilltre
månaders löngelse lör vägran att utlöra beordrat sltogsarbete.
Han tillhör sekten Jehovas vittnen och domen var den tredje i
ordningen. Tidigare har liow-ätten dömt honom till en månads
fängelse. vilket rádhusrätten i ljol ökade till tvä månadereller
ny arbetsvägi-an.

Vlad!
Ingenjör Gunnar Olofsson. Gârdnäs och telefonisten Sonja
Larsson. Grebbestad. dotter till handl. Carl Larsson och hans

mh- Vlßd PÛ mld5°m"W'3n°“ iGNbb9$13d$ RYÜW- Gamla .skolan i Ringiullnvr l93-I

Sparbaakens l0:e avdelttlngskotitor Fudmhør
Strömsund ck på torsdagen sin tredje bank. dä Jämtlands - ,

im spaftmir appmsen iisiitoniofi ssmiiiitiei. kontoret af :5ö::.2'|':a“ 4"' ri' då f"'b;a';".“' om;mf'“: '\*':':|":j
inrymiiittipmsn Ameorrsrmigimvia si°fgsisn.aafsisin=n'- N. ' :f°;'cdL”°' °"' mä' . I; “““f° .l °
löreningen tidigare hade sin allör. Till löreständare lör Hnislpá ánlàryø Åka: sotïmm ar läs:
avdelningskontotet har utsetts herr Åke Bengtsson. tidigare mer N F|¿s.¿n Du var lå mfim dšwama ibland M
kassör i Sveg. I styrelsen lör avdelningskontoret ingår Per kytkmm J ' ' 8
Johansson. llögbynäs. Gunnar Brorsson. Bredkälen. Mattias '
Jönsson. Täxan och Karl Olowsson. Jonas Amcoll' och Stig
Lllldef. alla Strömsund.

Kontoret är smakfullt inrett i ljusa och glada lörger och Pmeuß l Strömsund
innehåller lönitom själva banklokalen en lokal lör styrelse- Tclslllmf '31-“ll kl W-00
sammanträden. Trefaldige Wimbledonmâstaren och

trcfaldige USA-mästaren
Fgahàør Fftd
oo av fyiicf den i i as r. sinsgsrsinom Kari iom tieiisifam. '“°' “°“~*'=° '°““*““=*“ß°“
snomsunti. iteiisutim manlig fran smaisna men tom man K'"°$°"'“*'
kring seiteisinnei nii stram. där im mit verksam som skogs- °" ="'8°"“='°l' 5 *°'- °“ d“_'>l°°"'“'°*' 3 W'
rsiner im status iioiag. rim var iange man pa Nasr-siten 5"°'“S“"<'* T°“"'§*'“bb
men flyttade lör en tid sedan över till Ströms ålderdomshem.
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Fflwtltrll' Vitt*
75 år fyller den l2 ds fru Anna Larsson. Spjutvikcn. Vcdjeön. Polisman Olle Hammar och tekn. biträdct fröken Gullan Olbtanl.
Fru Larsson är bördig från llillsand och bodde sedan som gi dotter till lörman Jacob Olbrant och hans maka. f. Melander.
med lantbriikaren Alfred Larsson i Draganäs i 45 år. Som änka Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i söndags. Vigseln förrätta-
bodde hon på olika platser för att slutligen lör sju år sedan slå des av kyrkoherde Gunnar Berg.
sig ner i Spjutviken. där hon byggt sig ett litet ställe.

Dödsfall
Akeriägaren Sixten Berglund från Torsljärden drabbades på
lördagsmorgonen. då han var på besök vid sjön Göbben i
Frostviken. plötsligt av ett slaganfall och segnade ner. Han
hade kommit dit på fredagen och höll just på med att koka
kaffe på lördagsmorgonen. då dödsfallet inträffade. Då sjön
Göbben ligger en mil uppe i ljällmarkema från Gussvattnet
räknat och några mil öster om Gäddede. beställdes från Oster-
sund en helikopter lör att frakta ner honom. och denna gick
direkt till sjukstugan i Strömsund.
Fru Anna Kristina Blomberg i llillsand har avlidit i en ålder av
68 år. l-lon var bördig från Svansele. men blev som gifl med
lantbr. Ulrik Blomberg bosatt i llillsand l9l2.

\'åltlsaritrattfpllerlstlSrröiii l37l9S-l
På söndagseftermiddagen f'ick polisen i Strömsund en
telefonanmälan om att rattfylla förelåg. Då man letat en stund
kom man till en gård. där det festades tappert. Då gästen. en
medelålders man. skulle anhållas. satte han sig till moiväm.
och husets herre skulle då hjälpa honom. Mannen fick fatt på
ett vattenledningsrör på en meters längd. med vilket han skulle
drämma till polisen. men man lyckades ta det ifrån honom. Det
blev ett väldigt ståhej. och förstärkning måste begäras.
Rattfylleristen fick emellertid vackert följa med till finkan för
an sova niset av sig. Det blir nu åtal mot båda dessa herrar i

stället lörenbart rattfylleristen.
Bnul/»arr-I Gullan och Olli' Hammar

FödelsedagarK flrinatlonlSrrönisk 'rlta _D::mdn gruppen kwgnmar ærha kwmæmæsi |¿r_ 50 år fyllerden I 7 ds lantbr. Sven August Karlsson. Lovberga.

dags i Ströms kyrka. Arsgruppen bestod av IS flickor och l2
pojkar. som undervisats av kyrkoherde Gunnar Berg. Före K|.."d.m.k¿P.|-|-'na |7 7 N54
högmässan invigdes en vacker trearmad silversrake. som pla- Rcgcñngcn har bc"|Ja| Kruse* AB ßn.¿“.§m|s|¿n¿ N
"nd" N §'d°a'“"°' M" gamk' ky'h"° då' d°V bmkaf ßf' lägenheten Täitan l : l 3 i Ströms socken. Den kommer att till en
fillââ. Slåkl Ö\'Cl'lålTll'\8d0S 8\' k0l'l'll'llllll$l0l' LUS LÖVSIIHÖ ll" de' ö\.“uåmmas_ när kmnvcrksdammama för Smrnnfofscns

'ï“'“'° *W lm? ="'d“= '“}“'“ °_°" 'W “'"*°“““" 8°“°“' SN' in-ariv-a-fit ias i iiniit. nt- sainma aniaaning nar iaaiagai fan
ll" ÜCIIDCS mlllllß ffàll \'8|'ll'lCl'l l Slllbßlld méd |'IÖl'lâS° ßn.ä“.stmstånd på Taxa" |:|5 och dc' av Tâxan 2. |4_

san förrättades också dop i kyrkan. varvid den nya ljusstaken
användes för första gången.

Alanis nye kyrkoherde
I-milt: vid ityritnimacv-ai i .-xianas pa söndagen ricit den i ßrsia
för lantbr. Gunnar Blom. llillsand och änkefru Alfliild Edin. f. ß,-§|,¿§mmmc| uwßnjc kommgngsm 1,55 |1,|§gu,_ Ny|,cm_

Sdlfld- Tullllßås- \/5850' 3' WSUSÜ- de flesta rösterna. Tjänsten kommer troligen att tillträdas den
för Pavrwßblßßtb- F-ms' Henrik Olßwn- Cirislßb- °=h i sqn. ityninriiania Haisinsar rand iøioi ajnriiaina i vasm-
disfikßßköicfslwi S°I~'=is Ostbsfs Slfömwd- Vrswl Niuli- inom-n. ing snnianiasanian v-iii Fjaiisicaisita siraian im. nan

prästvigdes 1938.
vi:-is
Vägarb. Sune Fors och sjukvårdsbitr. fröken Inga Pettersson.
båda från Näsviken. vigdes i Ströms prästgård i lördags av Dödsfall
kyrkoherde Gunnar Berg. Lantbnikaren Per Olof Andersson. Ringvatinet. har avlidit i

Herr Sven-Ame Blom och fröken Astrid Thulin. Säbrå. dotter en ålder av 78 år. I-lan var född i llarrsjön. men redan som bam
till rörarb. Albert Thulin och hans maka f. Hansson. Tullingsås. kom han till Ringvattnet. där han så småningom gifte sig och
vigdes i Ströms komministergård i lördags av kornministcrl..ars övertog sin faders gård. llan hade i sin kiafls dagar många
Lövsund. kommunala löttnocndeuppdrag.
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Nyrlerndvldglatnhgavbropehre
Byggandet av bron över Strömssundet. som så lange det på-
gått varit föremål för strömsundsbomas speciella intresse och
nyfïkenhet.blevdettaannumerapåonsdagen.dåden första
gjutningen av grunden till den första bropelaren sattes igång.
Det åren ståtlig apparat det stora och komplicerade maskineri.
som byggfirrnan Skånska Cernentuteriet satt upp för anda-

Födelsedapr 20'7 l954
Üår fyllerden 22 ds målarmåstare Per Blixt. Strömsund. Han
år bördig från Hammerdals socken men kom i unga år till
Strömsund. dår han gjort sig kånd som en duktig yrkesman.
Trots de många åren utövar han alltjämt sitt yrke.
00 år fyller den 23 ds fru Anna Mattsson. maka till f. lantbr.
Mattias Mattsson. Höstoppen. Ãspnås. Hon år född i Hög-

målet. Gjutningen år i och för sig mycket mlrklig. då den sker bynås. men kom redan som ung till Ãspnâs. där hon blev gift.
eller en helt ny metod. Man har borrat ner jåttejårnskenor i
sjöbotten till ett stort fyrkantigt stålskelett. och det år inom
ramenavdetta.somgrundentilldenstorabropclarenskall
gjutas. Man började med att pressa upp slam och annat från
botten för att fi denna ren. alltså utan att behöva tappa ut
vattnet. Nästa åtgård blev att fylla den blivande pclarens fun-
dament med mångder av sten av relativt smått slag. 900 kbm
småsten har vtikts ner i det djupa vattnet. tills man kornmit
upptill ungeför fyra meter under vattenytan.

Påonsdagen kommansåtilldetspånnandemomemdå
en mycket runnflytande betongblandning med trycklufl skall
pressasnermellansrenama föratt bindadessasamman. Mas-
sanpressasnermedetttryck av? kgperkbemoehskergenom
ett otal slan som endast år nå centimeter t'ocka. Man

80 år fyllerden 23 ds fru Brita Jonsson. ånka efter lantbr. Erik
Jonsson. Torsljården. Fru Jonsson är bördig från Sjulsåsen

Nya ord lsvensltaspråket l9$4:
Bandspelare.glesbygd.rea|yltl.skattesrnltar'e.

Födelsedagar
Uår fyllerden 29 ds lantbr. Per0lofSalomonsson. Bredkålen.
Herr Salomonsson. som årbördig från Ångermanland. korn för
cirka 35 år sedan till Brcdltllen.
'ßlr fyllerden 263 frtl Brita Risén. maka till lantbr. Per Riaêrl.

Risede. "Moster Brita". som hon allmänt kallas. år från Lid-

befrkw ans: mr. ston vara tg: pa wa dygn) och det ar *j°"°'3'' 75 år fyller den 24 ds hushållerskan Gunilla Nilsson. Södradettastoraåvenryr.somlockarbådeertperterochandraintres-
seradeattmedundranbetraktaverket.

DetbIirsammanlagtfyrabropclare.somkommeratrupp-
föras och de skall nå en höjd av 10 meter över vattenytan.
Ännu lrdet alltsåengod bit kvar. Det lrpelaren nlrmast land
på Nasvikssidan som gjuts först. Sedan år en liknande snart
klar att giutaspå strömsundssidan. Utanfördessatvå. unge-
för70meterlångre utiVattudalen. komrnersedan ytterligare
tvåanbyggaspåvarderasidan.Dlrharmanredanbörjat
skrapaochpressauppslarmstenarochannatfrånsjöbonen.

' ."'_'_ 1- 'Q

Bropelaren yures

l giös.

Kårrnåset.
50 år fyller den 26 ds fttr Mårta Nilsen. f. Reijto. maka till
slaktare Gunnar Nilsen. Strömsund.
50 år fyllerden 25 ds fru Hanna Nilsson. maka till lantbr. Nils
Nilsson. Strand. Född och uppvåxt på en stor bondgård i

Yxskaflkllenckhorrrethnsombamlårasigarbetaïill Strand
korn hon för 25 år sedan genom giftermål. Hon år medlem i
Ströms kyrkliga kvinnolörbund samt kassör i Strands avdel-
ning av SLKF.

Dörlsfal
lenålderav7l årharfiuHilda Salomonsson. f. l.arsson.maka
till f'. lantbr. PerOlofSalomonsson. Bredkålen. avlidit. Hon var
född i Svanavattnet. Dorotea. För många år sedan kom hon
med sin make till Bredkålen. Innan sjukdomen bröt ner henne.
var hon en kunnig och duktig lanthusmor. Ilon var varmt reli-

Dlldsfal
Bankkamrer Ivar Körner. Strömsund. haravlidit. Han var född
i Hamrnerdal år l897. men flyttade som mycket ung tillsam-
mans med sina föräldrar till Strömsund. År l9l8 började han Margit och 0|°|-Eñksson
uber; pt rsmrima Fortuna rummet. r-rm brev hmm sr f_ Modin
|936. Körner har varit en plikttrogen och noggrann månniska.
Han har också halt en del kommunala uppdrag.

Har Ni varit på nya

Åbacka. Tulllngsås?
Dansbanan som blev en succé

dansbanan med det centrala och idealiska läget
dansbanan med den utmärkta akustiken och det

perfekta golvet
dansbanan dår alla trivs. ungdom som äldre

Lördagsdansen fortsätter den 3l juli
Musik: Jack Pauls

Vålkorrm!

I-'örlde
En dotter

Strömsunds BB den 30 juli l95-l
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Flltleliedagar llñlyttls bygdegård lnslgd 2 ll l95-I
75 år fyller den 29 ds Regina Persson. änka efter handl. Per Flasjöbygden mönstrade i lordags sin sammanbitna energi lör
Persson. Strömsund. l-'ru Persson är bördig från l-'jällsjö i Ång-
ermanland. llon kom i unga år till Strömsund och kan på så

sätt räknas som en av de äldre strömsboma. Allt hennes stora
intresse lör det allmänna. lör det kommunala och kanske fram-
lör allt ßr de rent sociala spörsmalen har hon också nedlagt i

Ström. Hennes krafler och tid har i stor utsträckning tagits i

anspråk fór samhälleliga frågor. Taeksamheten frän kommu-
nens sida lör allt detta arbete lïck ocksa ett mera påtagligt
bevis. då hon lör en tid sedan erhöll Landskommunemas me-
dalj. \'ita bandet. Kyrkliga kvinnolörbundet m.ll. ideella insti-
tutioner faller ocksa inom ramen lör hennes intressen.

Regina Persmn blir mt-rlaljerarl ui-
lunrlvhrïttling Titrslrrt l.ö/krvn

I-'ötlelsedapr
75 år fyller den 3 aug. f. skomakarmästare Gustav Lindgren.
Muråsen. Han är lödd i Ojam och kom till Muràsen lör ett 40-
tal är sedan. Där har han gjort sig känd som en redbar och
duktig yrkesman.
50 lr fyller den 2 aug. jortlbruksarb. Arvid Westling. Löv berga.

Lludlllrnen
”Koriiingars konung'

Visas i llavsnäs Missionshus
lördagen 3l 7 kl 20.00

Yitskallkälens Bygdegärd
söndag l 8 kl l5.00

Strömsunds l-'rälsningsaitnen
söndag I 8 kl 20.00

2 timmars program. Entré l:50. bam 75 öre
Renådagen halles söndag l ll kl ll.00 och l5.00

All ungdom l0- l 7 är Välkomna till ungdomslâigret
i l~lav.sni'Ls 3-l l 8
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att värdigt inviga den bygdegård. som sedan 20 ar samlat allt
bygdens intresse. Det t ar visserligen regn och väta och snala
vindar däremellan. men väderguden lyckades dock inte dämpa
den stämning av fest och glädje. som otvivelaktigt bar upp
den lörsta stora festen i byns historia. När klockan slog fyra.
hade trehundra personer. inbjudna och onsbor. bänkar sig i

stora salen lör att avnjuta det fylliga programmet.
Programmet började med en sang av fjorton vitklädda

smallickor under ledning av liemmansägaren Thure Svens-
son. Sedan kom turen till bygdegardslöreningens ordf. Per

Olof Persson som hälsningstalade och lörsäkrade. att sam-
lingslokalen skall bli ett hem lör bygdet'i. och ett hem maste
man värda väl. om det skall bli invsamt. Sedan sjöng tre unga
flickor i gult. blatt och grönt ett par sanger till pianoackompan-
jemang av fröken Inez Persson. och musik och sang utlördes
i olika repnser av herrar Wigg och Hallin fran Östersund.

Författaren Per Nilsson-Tanner höll högtidstalet. och
han hoppades att l~'lasjöbygden.s vackra bygdegård skulle bli
en kulturell härd och en given samlingspunkt lör ett enigt
ideellt och kulturellt arbete. varpa han lörklarade bygdegardert
invigd.

Riksdagsman Sigfnd Jonsson i Strömsund framlörde en
hälsning fran Ströms kommunalnämnd och framhöll bl.a.. att
han själv lör nagra år sedan var med om att klubblästa ett
ansenligt kommunalt anslag från gamla Alanis kommun till
denna bygdegård.

Programmet i fortsättningen v-avlade med allmogemusik
av herrar Per Olof Olsson. llolger Jönsson och Thure Svens-
son och lörev isning av en film. som skräddarntästaren Edvin
Söderman tagit under byggnadsarbetets gang. alltifrån det
första spadtaget och timmerhuggningen till den sista plane-
nngen pa tomten.

Pa söndagen fortsatte festlighetema med liögmässa av
komminister John Mårten. och senare pa ellermiddagen fram-
förde teateramatörema frän Strömsund under apotekare
Widstrands ledning pjäsen "Zigenarllickan". Bland de läng-
väga gäsiema gick arkitekten Sven .Nylander fran LBF sma-
mysande omknng och beskadade sitt verk. Det är ganska gott.
tyckte han. Det är hög standard på denna lokal. och man lär
inte heller lörvana sig över att ltostnadema blivit rätt höga.
Hela bygget med inventaner och piano har kostat 267.000 kro-
ll0f.

En vinlrig hiltl av hiygtlegártlert i llåg/,_t~nå.s



Huset är ju ocksa fullt av finesser. haren bio- och teatersalong
med I-l-1 sittplatser. varmlu.ssystemet star i högsta klass. de
manga småutrymmena har väl tillvaratagits. och när nu kom-
munen ämnar inreda lokal för skolslöjd i källarplanet. har alla
planerade utrymmen rationellt blivit tillvaratagna. slutade ar-
kitekt Nylander.

nga. 4 tt 1954

Herr Per Åke Gustavsson och fröken Rut Valborg Jonsson.

Bredgärd. Vigseln lörrättades i lördags i Strömsunds kom-
ministergärd av kommrnister Lars Lövsund.
Textilarb. Johan Ragnar Sundqvist och fröken Laila Olivia
Marianne Rova. bada från L'lriksfors. vigdes i lördags t Ström-
sunds komministergard av komminister Lars Löv-sund.

Födelsedagar
S0 är fyller den 7 ds linjearb. vid televerket Erik Hansson.
Strömsund. llan är född i Hillsand. Under vämpliktstiden vid
flottan ck han lust för livet till sjöss och seglade under några

är med handelsflottans båtar. Eller att ha sett sig omkring på

världshaven stannade han på landbaeken och arbetade en tid
vid Näsvikens ångsåg. innan han l936 kom till televerket.
50 är fyller den 5 ds lärjmannen vid Ohnsundet. Nils llolm.
Strömsund. Han är född och uppvuxen på sin fädernegärd i

Grelsgärd. Utom nagra är som arbetare vid sullitfabriken i
Ulriksfors har han haft sin dagliga gäming förlagd till Ström-
sund. I vägförvaltningens tjänst kom han l932 och tjänstgör
sedan l95l som färjeman ióhnsundet. Han blev tidigt fackligt
och politiskt intresserad och har sedan många är tillhört sty-
relsema för Vattudalens fackliga centralorganisation och
Strömsunds socialdemokratiska arbetarkornmun.

5%
Kajïvpaus

Jubilaren .\'iI_s Holm nmlfru Valdis och en av .sönerna

Strömsund
IF Kamraterna: ldruttsmässa 6. 7. 8 aug.

Hohnparken
Fredag den 6 R kl. 20-24 blandad dans - Wesserrs

Lördag den 7 8 kl. 2l-0l dans pa tva banor
För modema musiken svarar Gösta Weinertz kvrntett.

Kramfors. Adalens populäraste orkester
Gammalt till Wessens

Kl. 20 scenuppträdande av Norrlands första
televisionssrjärna. Mona-Lisa Kallberg. Hammerdal

Söndag den 8 8 kl l5-Itt Tivolit hallesöppet
Kl. 20-24 blandad dans - Wesens - Tivolit

med karuseller och nöjeshallar medverkar alla dagar
Tlngvala

Lördag den 7 8 kl I9 fotboll: Strömsund-Dvärsätt
Söndag den 8 ll kl l3 ungdomstävlingari fri idrott

Hela distriktseliten deltager

Kl l6.30 fotboll Strömsund B-Ysskaflkälen

Dötlsfal
Fru Blenda Sandelin. maka till virkesmätare Carl Sandelin.
Strömsund. har avlidit 66 ar. Fru Sandelin var infödd
strömsundsbo. lödd Sanden. på l9l0-talet öppnade hon herr-
frisering. somhon innehade till l930.dä honpägrundav ohälsa

maste upphöra med rörelsen.

Strömsund 918 l954
Lördagsmatehen mellan Strömsund och Dvärsätt resulterade i

en övertygande seger för hemmalaget med S-0. halvtid 4-0.
Segem var fullt rättvis. då hemmalaget matchen igenom hade
ett gott grepp om spelet. Första halvleken hade laget hjälp av
vinden. men att även vinna andra halvlek i den starka
motvinden var starkt gjort. och vittnar om att laget för
närvarande är bra.

Strömsunds ungdomstäsilngar
gynnades inte av vädrets makter. l hällande regn fick ungdo-
mama göra upp om placeringama. men med ett gott gemyt och
verkligt intresse genomlördes tävlingama med en hel del goda
resultat. Fru Ahnlunds vandringspris till bästa förening eröv-
rades av Strömsund med tll poäng med Hammerdal på andra
plats med 7l poäng.
Flickor äldre: Slungboll: Barbro Backlund. Strömsund. 32.43:
80 m: Ann-Marie Danielsson. CP. l0.h: llöjd: Ann-Marie Da-
nielsson. l.43; Längd: Ann-Marre Danielsson. 4. I 3.

Flickor Yngre: Slungboll: Eivor Blomqvist. Strömsund. 32.25:

60 m.: Birgit Moström. CP. 7.9: Längd: Reidunn Bergh. CP.

4.02: Höjd: Anita Glantz. llammerdal.
Pojkar yngre: Kula: Pelle Stjemström. Sikas. l l.6-I: llaldo Jons-

son. Norta Lit. I I .5: 800 m: Ame Bolin. Castor. 2.l-4.7: Diskus:
Pelle Stjemström. 32.77: Längd: llaldo Jonsson. 5.62: Höjd:
Kjell Åkerström. Frösön. l.55.
PojkarYngre: 80m: Mats Tallbom. llammerdal: 9.9: Kula: Len-
nart Olofsson. Oviken. l2.-ttt: Höjd: Lennart .lahrulf. Frösön.
l.4$: Längd: Lennart Olofsson. Oviken. 5.06.

lnf. gm Jimtl. l. Tandläkarförenlng
Tandläkare

Ingeborg Mårten
har aterupptagit praktiken
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Dödsfall 50 år fyllerden l7 aug. fru Maria Hallin. f. Nilsson. maka till
Fröken Frida Lindberg. Östra Havsnäs. har efter en längre tids Erik llallin.Tullingsås.
sjuklighet avlidit. l-lon var född l897 i Pålviken och dotter till
Nils Petter Lindberg och hans maka. l905 flyttade hon med cnn_P¿hmmphn
famljen till Stornäsudden. Östra llavsnäs. För ett 20-tal år se- ' - - -

«-««~ -~«~«- -~ -»~«-«~ «- f-««- -«- -f -«-« «- ï:.'.?':::*:::ï**.::i:::'.:".?.*;.:.2::;:.'f.::P.::.“.:::.'::::f.::'.1':.f
"" ' '5°' W” °'“"' l°""'“"“"- vvsssriaiii i sifamsum iiii sv-anges rn. popuiamsic och mast

anlitade teaterdekoratör. som vid sidan om detta skriver revy
och film. är lmregissör och radioartist och mycket mera. lng-
enting har stigit honom åt huvudet. trots att han nått så långt.
att recensentema entusiastiskt vid varje hans framträdande

strör rosor för hans fötter. Yngve Gamlin. 28 år. med arbetsfält

sådana som Göteborg. Paris. Köpenhamn och med endast

Dramaten kvar i Stockholm som outnyttjad tummelplats för
sin fantasi och sin sprallighet. bara ler åt alltsammans. För

honom är arbetet en lek. men han vet hela tiden vad han gör.

och han kan det han vill göra. och han gör det på sitt alldeles
speciella sätt. Kalla det crazy eller dårpippi eller vad ni vill.
Han håller nu på att bygga sig en sommarstuga på Öhn utan-

för Strömsund. Denna tvåvåningsbyggnad med atelje och

balkong och friluflsöppenspis m.m. improviserar han med

materialen trä. spik och färg. precis som det för ögonblicket
roar honom och hans lika lekfulla rara maka Bntt. Det var via

Gunnar Simonsson. köpman i Strömsund och Yngves princi-
pal vid de första stegen på dekoratörsbanan. och sedan via
PUB han klättrade vidare över till Thalia. Endeta dagen lär vi
i Östersund se hans första storfilm tillsammans med Povel

Ramel och Martin Ljung. ”l rök och dans". som hade premiär
den 30 juni i Stockholm. och där en tusenhövdad folksamling
då förorsakade trafikstopp utanför biografen Spegeln.

TW -'.\'-'"'0" UNIÜWX "Wd Ffffl" Ü” W7"-"*"ï -V0'K"""" f litt av de roligaste inslagen i succéfilmen var. enligt
MÜW" 005 -4/"W Ii” '"71¿='f stockholmspressen. tv fi hondgubbar. som talade ett obegrip-

ligt språk. som måste översättas i filmrutans nedre kant. Yngve

Vlgde Gamlin avslöjar. att guhbama är han själv och Povel Ramel.

FotografSören Espmark. Junsele och tekniska bitriidet Margit och språket har Yngve kallat “atonal jämtländska”. uppfiinnet

Mikaelsson. dotter till lantbr. Anders Mikaelsson och hans av-naturligtvis-Gamlin!
maka. Bredgård. Vigseln lörrättades i söndags i Ströms kyrka
av komminister Lars Löv-sund. ”mun”mg en Mu av

l-lemväm. statspolis och ett stort uppbåd folk från orten har

|.;|,|,,|-,.,|,|,|| sedan i natt spanat efter fem personer. som försvunnit under

som färdades Amaliagatan fram sjönk i morse med framhjulen PÜfP|°°|“\i"8 5 BW¿k5|°"- Du ifWW' ^|\d'$$°" Ü" "Wus-
ämja mg |i|| MW" igenom gmn_ Dm 55,18” Mum 555,. hans dotter. fni Stina Modin samt hennes båda söner. Gunnar

453, mgmmjc im uwbjñn och un¿mninm| \-§3|,,mn_ \-i|. och Kjell. och 8-årige Per-Oloflšhrs från Bredkälen. Dessutom

ken nyligen blivit iordningsställd. sedan vattenledning dra- md' 49 Ü $5"$hP W Bfihlmd-
gits fram här. Bilen kunde inte ta sig upp löregen maskin. utan 09 hl* SW ll' *id |3'Ü¿9“ PÛ wldßl- °°h *Ü 49
1,5,-gni,,g,|,i| mgm |i|||<,||ß_ inte var tillbaka på eftermiddagen. larmades onsbefolkningen

att söka dem. Då man inte kunde hitta dem. artrnäldes saken till
landsfiskalen i Strömsund. och natten till tisdagen sattes

Björn frantntelStr~antlllden l3 8 N54 hemvärnet in för att söka de försvunna. Också statspolisen

I Strandskogen. omkring en mil från Strömsund. haren björn och spanare med hund från I 5 tillkallades. Ett mycket stort
varit framme och rivit ett får. tillhörigt ltentmansägaren Nils område har natten till i dag och på tisdagsförrniddagen
Nilsson. Onsborna hoppas nu att få ge sig ut på jakt efter avspanats. Först kl ll.30 meddelades från Älgltallen att man

björnen. troligen densammc som i fjol tog ett l0-tal får i trakten. funnit de saknade. Det var fm Modins man. Bertil Modin. som

liade hittat deras spår och följt detta till en plats. cirka 2 km

sydväst llenningskâlen. där han fann alla vid god hälsa sit-

Födelsedagar tande vid en eld.

85 år fyllerden l7 ds f. sömmcrskan Märta Pettersson. Ström-
sund. Hon är inflyttad från Strand. Asfalterlttg
75 år fyllerden löaug. ânkefru Brita Margreta Olsson. f. Karls- I dagarna har asfalteringen av vägen mellan Ulriksfors och

son. Öjarn. Strömsund påbörjats. Arbetet beräknas vara klart om två
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veckor. Vägmästare Sv en llansson. Kolsva. omtalar. att fyra Bra motordattierlStrömst.tnd
man och fem lastbilar är sysselsatta med vägen. som hittills Den av inrikesministem lönordade “Operation vägvett" bör-
har vant rätt dålig. varför den nya vägbeläggntngen kommer jade i torsdags i Strömsund. Den lokala polisen svarade för
att hälsas med tillfredsställelse av trafikantema. "arrangemangen". Fran polisen meddelas. att man lag ute i

åtta timmar. men att nagot anmärkningsvärt inte kunnat note-” I | I 'X R | “S4 ras. 99 procent av motorlörama körde nktigt bra. och särskilt
, _ . . damema fick en eloge lör god kömtng. Polisen hade fattat

posto pa hackkrön. kurvor och liknande svara passager.

talet genom gillemàl till Nvhamn. Asp har tidigare i I-l ar v am
anställd som polis med tjänstgöring i h|.a. llämösand. suümu
50 år fyller pa lördag slöjdlärarinnan Rebecka Ström. Ström- | 'öslfcsl "°|“?:"km
sund. Hon är född t Strömsund. dotter till kronojägare Per Lördag ,| H ,| mn' 00
Ström och hans maka och bor kvar i och vardar med omsorg Damfvjc Låntšo; imcn'
sitt gamla löräldrahem. Hon har tjänstgjort som .slöjdlširannna H 22 od; 2:' gâuppträdandc
bade vid folkskolan och realskolan samt vid yrkesskolan t ' mm' E I' 'mm
Strömsund. l llushallntngssällskapets regi har hon hållit kur- John ßumd “av Lööw och Lem Jonwm
ser i omknngliggande hy ar. uppskattade tnte minst tack vare ' jâucmoh '
den dukttga lärannnan. som med sitt huniga och glada väsen göndag H I7 00 \.."gokaJm
gjort dem tnvsamma. Manga hembygdsutställningar har hon ' R:;c“;å\_lmg
varit med om att ordna. bla. vid kulturrtiíssa i Strömsund N35. för pläbàmr och gakßchcr
l hemhygdslöreningen är hon en drivande krall och är med i _ '

Sondag 22 aug. kl. 20.00-2-l.00. - 1
dm S” ml* sedan 'O âr' Dans musik: \\'essens

Kl. 22 gístuppträdande av

spexmakaren och sångaren
(iösta Floden

Kl. 2-t Jättefjrverkeri
3 Bam- och familjematine

söndag mellan kl. l-l.00- l 7.00

I-'ri entre

Yattttdalsby flck el-ljus
Pa lördagen fick man elektriskt lvse i Västra Sv-aningen. en av

de sista större byama i Vattudalen. där fotogenlampan varit
den enda ljuskällan hittills. Den elektriska strömmen levereras
från kraftstationen i Junsrerforsen. Frostviken.

Även t östra delen av Sv-aningen är ledntngsnätet lär-
digbvggt. Men det dröjer ännu nagon v eeka. innan strömmen
släpps pa. Denna del av byn har tidigare hall elektriskt ljus
genom ett eget litet kraftverk. som nu tjänat ut. Den hy. som är
i tur nästa gang att lä elektrisk ström. är Torsljärden.

Sensatloti av Norra Llt
Norra Lit svarade för en storsensation i div. l\' Jämtland ge-
nom att hemma hesegra serieledande Strömsund med 2-0. Na-
gon som helst orättvisa i resultatet finns det inte.

Ljsnliigar
l Ströms kyrka lör diltgenslörare Uno lispvall. Strömsund och
tandsköterskan .-\nny Paulsson. (irelsgard.

Bertil Ohlin
talar i Strömsund

Sagahtografen mand. 30 aug. kl. 17.30

Slñjtllârurmnun Re-ln-rku Slrñm
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Raeerbatstlvlagar lgnades för övrigt at sight-seeing i det sommarfagra och idyl-
suommamaetrrirrgen rvmx raammrvamwrm tiska tramosura. an susuitr Murberget med ass smratre-
i söndags körde sin battivling på Vattudalen utanför Vrrgo- ter tilldrog sig gisternas intresse.

kajen. Tävlingen var uppdelad i passbatsheat. galoschheat
och i rövarhear.
murar; mmm nam nrmsuømma. 4.3|.s;2)sv=rr SWWIIIII
mttsuøm. 40.4.-14.6; 3) amourrrr=m||.aos.t1.o. Rnlßl
Gatmm n mr Roos srfomsrrrra. 3.422; 2) rupwtaain. Vmšcnwsnälmwtillvïkdliärmwwmdwm màßd-

ao 3.412: 3) John Nygren. Grande 3.so.2. :sn wa- Endast - _ .

Passbauroctr galosctrer str. "røvartrem ntwkoos. stram- Dßmbhß- -------------- -- 6=50 gl°':'ba*“'°°|¿L“'“'“"°
sund 3.3-r.o= 2) :orm Nygren. omm 3.4s.o; 3) Even Gu- Dnmjwh---------------- -- - M0 '° _ '''''" '

- ............ .. 7250
stavsson Östersund 3.49.0.4)Arne Roos. Strömsund. Henhlænsa 4:90

nmrartuuut .........._. 4=zs U“"°“'°5°'----------- -- "=°°
Arn som gtrtar en tmtumtrvsu ormjmwyrn........_. mm ^'\'=='=°='=°f----------- -- lg

atrermmrtigrvisritt oamjump=r.u°mu||.... sno "'°""Y'f°'-'N ----- -- '-
Amen-ruttirrgsas txmurrtrtuu. .......... .. z=|o "“"'?1°'-"°'““"---- 5=°°

Lamgenaerrzssug. oamsrmmp°r.ny|«r... z=so G°“*1?“"E_-if4-f¿-|;-- :fä
Lasselšjellsspelar Darnstrurnponylle..... _. 4:90 G°”“'u'_ '_

nr Ftscutrtmrrmf. ........ .. imo °°“"°1°'-°°'““"-- 3-°°
nmjour................... ._ imo 'Y3°'“'=~'*°"'“" ---- -- 4=°°

ÜYÉPUÜÜUWWWWG Förutom dessa pristips finns massorav udda varor som nis-
Svößßwdsnwwßmßkvlrtnwvñlånvviarßwllsimm ansuanußu°n.sncu.mnag.v.npas
menmanhardockhunnitsalå.ngtmedarbelet.attklassrutn- su-5m,..||,V¿|-55
menkundetasibrukigår.diskolanbötjade.Enmrtdvandring '|',|_43
i den halvfirdiga skolbyggnaden. dan före första skoldagen.
lamnade ett ganska oredigt intryck. Alla tänkbara yrkesrnln i ' l

byggnadskonsten vari febril verksarnhet. och alla tycktes ha puggüaf |/9 |954
meran britt föratt hinna undan med sin arbete. Sist kom 50g,fy||,,|,¿|i,¿.¿|¿n;|,|u|an5¿|v.|;|5w|,,,°n_|453byn¿,_
stiderskorna. som fejade och stod i för att göra skolsalama Svensson W 5458,” bubugg 5 |_i||vi|m,_ men gmgick

ßfdiß I" W “H01 °|°\'°"\- senare till sitt hemman. som han brukartillsamrnans med sina

bröder.

Fllllll' 28/8 l954
75 ar fyllerpa tisrhg Lisbeth Andersdotter. Ålderdornshemmet.
Tullingsas. Hon hirstammar från Ström men har lördet mesta ulnnüu nm|“|m|
Wi' '*°”“ * Y“'“'“'“"°"- tu rrarmpmrrrrraagsn ar 26-trip nrraøtrmrrtriss sm-” "" fY"°' P* 'M8 W" "'*”ß'“'*"°°“'“" "'ß"*°'B mom. Hilma. ara ram att via en joram i srrsmma
0l$$0s oh. En 'aim - 'ai
50 ar fyller än måndag hemmansigïe Anders Vilhelm :dopp ti"gu! åt' 2_

Vrlhelmsson. lghallen. l-lan ir r lghallen. Under sm Mm P. “Iman imrm-.¿e_ omambm ena, mm nu*
"f'3d°f" V'“°d°sh'"b°l"m"$'" h°mby3d'm°'"°d'"h'" enrrtanövertilloernentvamfabrikenochringdeeerenambu-
grlle sig blev bosatt t Ålghallen. där han numera lr lgare hm. som mm W p¿ pmæm sænmñm svas under men

'“'“ “'°'f'“1°““”“'*- mæn|yn=msbuav«u||anm|mæn.vra rnmuunm
till ktlllde llklle ddtk ctldßf konstatera dödsfal-

Dlldsfal let.StenströrnvarogiflochsörjesnIrmastavlörlldrarnai
Förre hemmanslgaren Albin Johansson. I-lavsnas. har avlidit I-lillsand samt en bror i Ulriksfors.
i ett ålder av 79 år. Han bodde hela sill liv på Kalkbtfgtl. dit
han hade sin gård.

Skogaarbetare
Kvhaollrbunrlpalag'd Omniemlmnaratagaerarbete
På inbjudan av förre ordföranden och stiaren. fm Britta Sund- inom var avdelnings verksarnhetsornrade

ström. hade Alanis kyrkliga Kvinnoförbund förliden helg an- i Lidsjöberg. så torde ni först sitta er i
ordnat en med livligt intresse omfattad sillskapsresa per buss förbindelse med styrelsen för avd 'I0l av

till l-lñmösand. Besökets höjdpunkt var deltagandet i den stat- SSFAF i Lidsjöberg

liga domkyrkans högmåssa. där predikan hölls av den förre
alanâsherden. nuvarande dornltyrkokomministerGösta Sund-
ström. Komministetgardensdörrarstod givetvis gistitt öppna Ãktelskqtdretyg
för hans forna lörsamlingsbor. vilka savll pa lördagen som l Ström lör anllggningsarbetaren Anders Ersner. Garde. till
söndagen lörplägades vid festligt dukade kaffebord. Tiden lktenskap med Ingeborg Kristina Ahlström. Ljusdal.
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Ring gäma och vi expedierar samma dag Eder order fran kr 85:-. mockajackor i prima getskrnn.

Strömmnd Strömsund
Onsdagen den I september Pa grund av inflyttning t

llyttar jag min skoaflär till nybyggnaden nya lokaler börjar vt i morgon var
vid vägen till Ströms folkskolor och stora utlörsäljningsrealisation

hälsar mina kunder välkomna till den nya affären. till prisersom aldrig tidrgare lörekommtt
Fullständig sortering av gummistövlar. Allt skall hon i såväl dam-, herr- som

promenadskor. snygga mansskor m.m. pojkkläder. kamgarrrskostytner

Vördsamt dam och herr frän kr 95:-

be\'l0hlsaol Säsongens damkappor samt de av höstnyheterna

Tel. aflären 406 ank. bostaden som fabrikema redan levererat aker med på

utlörsäljningen. till så låga priser som Nr endast

Poumk td' 3' 8 N54 Dräkter i rips kr 95:-. klänningar saväl sommar som vinter.

lmorg bl'dcld'k ' 'Strömsund Sa b' f . ' ' . "
nretrnnïer=:rraem°t::ateu:~rst'rt°nnc'n trsgr.-nr. snïlarasånlgïtïrnna '”°1'“'“°*'Y“'°' '“ 371 '° W” ">'*°' °1“°'“°' b°"~“"“'“'““*
representeras av lörbundsordlöranden lör kvinnoßrbundet. V' ha' “um 'ör 200'0.00:' kr som h°"§|um'm
:nga Thoæn. Stockholm och högem av sekreterare Blenda Tel 265 sl6boms'"“"Tel 265

genom besök kan övertyga Eder om

I sommar- o vtnteröverrockar fran kr -l9--

med upp till 50% rabatt

Födelsedagar
75 är fyller pa tisdag hemmansägare Johan Olofsson.
Kärrnäset. llan är lödd i Kärmísct. där han bntkar fádeme-
garden.

Serletävllngen I frlldrott
mellan Hammerdal. Strömsund och Tullingsàs. gick lör andra

gängen i gar med IFK Strömsund som arrangör. Poängställ-

ningen eller lörsta tävlingen. som gick i Hammerdal. var att

Hammerdal ledde med 60 poäng löre Tullingsas pa 57 och sist

Strömsund pa 45.

Resultat: l00m lll-1. Kämlund. Strömsund. l2.9. 2) Lennart
Nilsson. Tulltngsas. I 3.0. 3) Börje Nordström. Tullrngsas. I 3.!
-tt L. l-lnksson. Strömsund. l3.l.
400 m I) R. ßäcklin. Strömsund. 55.0. 2) ll. K. llolmberg.
Tullingsas. 57.8. 3) E. Kärnlund. Strömsund. 58.3. -ll H. Nord-
ström. Tullingsas. 59.6.
800 m l) H. K. Holmberg. Tullingsäs. 2.07.5. 2) R. ßäcklin.

T“""'8""“' 1-"ff Göm" "<"' -\""~* 5"* *-""'*“""- "“"' 'W srnsnisund. 2.o1.s. str. Tnssninn. stranßnnd. 2.r.r.o.-rt varm
Sdfd 01'/I Vil/Ivfm EI'ík.s.v0II. ßonåïvl U|and“_Tu||ing$¿s_ 2_|8_6_

Slâfcll 4! lwm llsltñmstllld. 5 I .4. 2) Ttlllittgâß. 53.0.

Längd ll Gunnar Jonsson. Strömsund. 5.47. 2) T. Tossman.

FM* Strömsund. 5.23. 3) Valter Ulander. Tullingsas. 5.02. 4) Börje
En men Nordström. Tullingsás. 5.02.

Ingrid och Olle Andersson
f. Myten ..

Aktenskapsbetyg 6 9 l95-I
s"°"'“"'d“ BB °°"2” 'W t Annas rar ransatngv-attan rann attan Jnnswn. .-xtanawt.

till äktenskap med Astrid Margareta Andersson. Tullingsas.
maa' Vigsel5 ll i Ströntsund.

l sitt hem i Lidsjöberg har fm Katarina Elisabet Persson. änka
efter lantbrukaren Jonas Erik Persson. avlidit. 92 är gammal. Född;
Hon var född i Lillviken och var en av Alanis lörsamlings tg, mctm

âmsl- Dagmar och Sixten Appelblad
Pa ålderdomshemmet i Tullingsäs har fru Brita Olofsson. änka [_ ()|°f,-mn
eller ákaren OlofOlofsson. Strömsund. avlidit. Hon var lödd §|,5m;u,,¿_., 33 7 9 |95.r
lllöl).

lll



lllllsands kapell
lnvalid genom engelska sjukan. ensam och hjälplös var den
lilla 5-åriga lappflickan Sara från Frostviken. Tragiken i hennes

öde blev impulsen som för mer än 75 år sedan startade den
verksamhet som bedrivits vid Fridsbergs barnhem i Hillsand.
Då fanns inte som nu något Social-Sverige. som tog hand om
hjälplösa småttingar. llemvändande svensk-amerikanske
augustianaprästen Michael Sandell blev så nörd av den lilla
flickans öde. att han genast satte igång med att tigga ihop
pengar för att bygga och finansiera ett hem för lappbam. Ge-
nom vidsträckta resor i Sverige och Norge fick han ihop pengar

lör ändamålet och ltt77 kunde bamhemmet invigas. Hjälp-
behovet var skriande och det lilla hemmet hade stundom över
70 småttingar inhysta. Sandell var en ofönröttlig stortiggare
och småningom kunde han också med hjälp av hoptiggda
medel gnrndaett ålderdomshem för l2 gamla intill barnhemmet.
Hans stora dröm var att också kunna bygga ett kapell för an-
dakt och gudstjänst men medlen ville aldrig räcka och Sandell.
som dog år l9l9 fick aldrig se sin dröm lörverkligad. Omkring
l925 övertogs skötseln av barnhemmet av Evangeliska
Fosterlandsstiflelsen och l930-3l uppfördes det kapell. som

Födelsedagar 9 9 l9S-l
85 år fyller på lördag förre lägenltetsäganen Nils Nilsson.
ålderdontshemmet och tidigare Näsviken.
50 år fyller på lördag fru Hulda Andersson. Sv-aningen. Hon
är född i Ringvattnet. men hon flyttade redan som helt ung
flicka med sina föräldrar till Gärdviken i Ström. l början av 20-

talet kom hon till Svaningen. där hon sedermera blev gift.

Vlåkernaturllgtvlstllllördagsdaasenden ll septå
Åbaeka. 1ltlllngsås

Den populära orkestem Sigges
med Ingrid Groth spelartö man)
Servering - Basaranordningar

OBS! Taxibilar stationerade på färjestället
T. I. F.

Soelaldernokratenavaatt l29 l9$4
l hela landet ökade socialdemokraterna med 92 mandat. hö-

M. Sandell drömt om men inte kunnat förverkliga. Det ligger gem med 79. folkpartiet med l3 och kommunisterna med l2
på en vackerplats bara ett stenkast från det gamla barnhemmet.
Verksamheten vid bamhemmet lades ned för några år sedan.

eersom det allmänna välståndet stigit så. att det inte längre
behövdes för ändamålet. Kapellet överlämnades i våras som
gåva till Ströms kyrkoförsamling för att det även i fortsätt-
ningen skall bli underhållet och nyttjar som gudstjänstlokal.
Orgelläktaren finns ovanför entren och innanför kyrksalen en

rymlig samlingssal. där kyrkkafïe serveras både före och eller
gudstjänst.

så

ål.

Ilillsands kapell

llllßøll Vlhltll
nata|Iï>åraHII.-lllgulljl,lllltlpímßí. .
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medan bondeförbundet minskade med 23.

l0.fl0l.0l0 kronor
kostaralldenbyggrtadsverksamhetsomskettiStrömmed
statliga och kommunala medel under de senaste fyra åren. l
denna kostnad är inbegripen llerfamiljshusen. egnahemrnen.
pensionärshemmet. tvärt- och badanläggningen. ålderdoms-
hemmet och den under byggnad varande centralskolan. Många
av dessa byggnatroner kostar mycket pengar. men de är nöd-
vändiga för kommunen. Som exempel kan nämnas att
pensionärshemmet kostar 525.000 kr.. tvätt- och bad-
anläggningen 640.000 kr.. ålderdomshemmet 700.000 kr. och
den nya oentralskolan cirka I .200.000 kr.

I-'ödelsedapr I4/9 l954
90 år fyller på fredag fru .luliana Jönsson. född Göransdotter.
Högbynäs. Fm Jönsson tillhör en av de äldsta släkterna i

Högbynäs. en släkt inom vilken många nått en hög ålder.

80 år fyller på tisdag skogsarbetaren Per Nilsson. Sörstrand.
Gärdnäs. Han är född i Svaningett. men kom redan som liten
pojke med sina föräldrar till Byvattnet. där han växte upp.

7$år fyllerpåonsdag förreskogsarbetaren Erik Johan Lundin.
Gärde. Ström
75 år fyller på onsdag förre skogsarbetaren Karl Johan
Karlsson. Ulriksfors.
50 år fyller på onsdag fröken Anna Olsson. Bredgård. Ström.
Hon är född i Strömsund. För närvarande är hon bosatt i

Havsnäs.
50 år fyller på lördag småskollärarinnan fru Anna Palmqvist.
född Skogrnan. Hillsand.

Dödsfal
l sin hem i Tullingsås har fru Brita Persson. maka till lantbntka-
ren .lohan Persson. avlidit. Hon var född i Tullinçås ltllll och
hade där hall sin verksamhet i hela sitt liv.



Födelsedagar
50 år har ångbåtsbelälhavaren .\lats Höglund. Siljeåsen fyllt. Jllbel-Ofglet' överJilltlllltd
llan är bördig från Siljeåsen och har under många år som Marthelli kornmer inom kort
ångbåtsbelälhavare på llottningslöreningens båtar skött båt- Suggestionens okrönte konung!
farten i Flåsjön. Tidvis har han också arbetat på en mekanisk I absolut särklass... Hudiksvalls tidning
verkstad i Rossön. Även kommunalt har han varit verksam Marthelli. den suveräne mästaren. lämnar
och tillhörde bI.a. skolstyrelsen i gamla Alanis kommun. Han gamla tiders trollkarlar och hocus
är en händig och skicklig man. som kan litet av varje.

E .

pocusmakare långt bakom sig. och bifallet
var öronbedöv-ande....
Värmlands Folkblad

Strömsborg. torsdag 23 sept. kl. 20.00
Biljetter från kl. l9.00

Strörnsborg
Katrina

eller Sally Salminens
världsberömda roman

fredag kl. 7.30. lördag kl. 7.30.

söndag kl. ti o 7. måndag kl. 7.30

- Bamlörbjuden -

.tngtialshf/a/»mn-n .tum //ag/una. sftjftiwn. .im.-n./i- pa Fßblltnr 25 9 195*
,,, _, _.|/;,,~,¿ _.|/a,,¿_, 80 år fyller på måndag lörre träarbetaren Zakris Petter

”Busvasst”
ps Armi.. i min
LeifBohlins spelar

Hamqvist. (lärde. Ström. Han härstammar från Storholmen.
llavsnâs.
50 år fyller på tisdag traktorägare Johan Janeheim. Bredgård.
llan är född och uppväxt i den ort där han fortfarande bor.

Listan lör landstlngsnlet l Ström I7 9 l95-l Fru Signe Wikström. änka efter jñmhandelsbiträdet Kalle Wik-
Soeialdemokratema: Sixten Fjällgren. Strömsund. Gunhild ström. Strömsund. har avlidit 57 år gammal. llon var bördig
Carlsson. Strömsund. P. M. Jönsson. Tullingsås.
Högem: Mattias Jönsson. Täsan.

från Ångermanland men hade sedan unga år bott i Strömsund.
l många år hade hon hjälpt till med skötseln av jämhandlare F..

Bondelörbundet: Per Johansson. Högbynäs. Birgit Löfvander. (3. Lundholms hem.
Ohn. Gunnar Brorsson. Bredkälen.

Ung gangsterllga
lån gangsterbetonad pojkliga har den senaste tiden härjat i
Strömsund och har bland annat gjort sig skyldig till både stöl-
der och inbrott. .\lan har sedan en tid tillbaka observerat att
snatteri pågått i en del butiker och på gårdar och har nu anmält
saken till polisen. som har fått fram en del erkännanden.

l-lnligt vad polisen uppger är det antagligen några mer
lörsigkomna pojkar som satt igång det hela och fått de yngre
med sig. De större hotar också de mindre om dessa skulle
skvallra. Vid ett tillfälle kastades till och med en pojke i sjön.
Polisen kommer efter utredningen att hänskjuta saken till bar-
navårdsnämnden.

Strömsborg
Gunhild (°urI.s.mn. Öltn. och .\'il.i Si'en.s.mn. Strand Mdñg med min ko'-0'

Födehedapr
Med Åke Söderblom. .Åke (irönberg

- lin skrattfest utan like -
80 år fyller på fredag änkefni Bemhardina Olivia Gustavsson. Bamtillåten
född Sundström. Ulriksfors. Torsdag kl. l9.30. Fredag kl. l9.30.
S0 år fyller på lördag hemmansägare Ragnar Nilsson. Lördag kl. l9.30. Söndag IS. lti och 2 l _00

Tullingsås. Han är född i Köttsjön. Ragunda. där han hade sitt Kommande: Revy Robinsson Crazy
hemvist tills han lör fem år sedan flyttade till Tullingsås.
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Alanâs
Gubbhögen
Gârdnâs
Harrsjön
Havsnäs
l-lillsand

Lidsjöberg
Lövberga
Ströms

Valresultatet i Ström zo 9 los-i
Jltntlands norra dotnsaga
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Dödsfal Getskötselns apostel 9fl0 l9$4
Matilda Sköld i Brandberget. Tâxan. har avlidit. llon var bördig ”Et fläsk å korv pöjk! De' behövs lör musklan. a om du ske bli
an Flyn i Ångermanland och vid sin bortgång 58 ar gammal. stark som l'-nl” Rådet var kort och vâlment. Det gavs en

vinterdag på 30-talet under gruskörning på vägen till
Sundinsbodama. tva och en halv mil norr om Strömsund. Och

5"'“"'*"""'W""1"“""' “"°>"*°"*" ' '° "'54 om-a kam rraa Mama samla a strand - kand iaf drastiska
wd M5" i Suñmswd på °"sda5°" *md °" y"3“"5 i N' formuleringar-somv-iddentiden slutatsomtimmerkörare och

Iöfegenlnäkugl 'a":a|?|Ü.dä|1öfa“ha“|]Ü\'° mia' ål och ßßm hand W
lånat en cykel och cyklat mellan Llnksfors och Strömsund. W, skñmæn han *mc se muskclfunm

Ha" dömd” Ü" '5 dagsbömá 2:50' Sundin är en mangfreslare med gott handlag. Den våg han på

l930-talet bröt till sina fäbodar i Lill-Allvattnet bekostade han

L,ul||ggr helt själv. Och det var inte någon vanlig skogsväg. Vid blöta

1 suams uy.-ka ßf lramafßfam» Anders rafbjam vaiaea. ställen sfävds-s diken °=h difssf lß sv snßlssf vi hsl
Rörön i Bergs lörsamling och fröken Britt (iudrun Jönsson. Våßilclwl ' flm' “Û |"|°'“°'°f- Ü" bl" W f“"8°d WVÜ8-
Renålandet. Ström. Vigsel 5 ll l9$-l. som kom väl till pass lör den sundinska motorcykeln.

l fraga om getskötsel var han nagot av en revolutionâr i äldre
wa* _|or-dbnikares ögon. l-inlagt gammal sed var det huvudsaken. att

. _ . gettema levde öv er vintern. Därför upptog exempelvis halm
bmhg rm" och grankvistars ”skägg” rangplats på matsedeln. Sundin gav

' ' sina getter det bästa höet och köpte därtill kraftfoder. Han
blev något av en getskötselns apostel. Och han lick igen llerfalt

Födelsedagar vad som gavs ut. Mjölkmingden ökade och därmed ostpro-
75 år fyller på lördag skogsarbetaren l-Irik Gustav Holmqvist. dukltonen. Att ha getter blev med aren svårare. Skogsvarden
Ulriksfors. Han är lödd i Timrå. Som liten pojke kom han med kom med bl.a. plantsàdd. Och getter har väl aldrig hört till
sina lörâldrar till Ulriksfors. där han sedan varit bosatt. skogsbolagens älsklingar - och inte andra skogsigares heller.

Sundin ck sluta med läbodama som sommarviste. l stallet
ordnade han med en inhägnad hemma på garden. Sa kallat

_ ._ ltån lkannteen k l etrerra .0chSundtns
l-lemmansigaren Jöns Göransson. Rtsselas. Ström. haravltdtt ngïâns I-olsincts mps up 8 på

82 årgammal. Han var lödd i Gârdnâs men har under större
delen av sitt liv varit bosatt i Strömsund.
Arbetaren Mikael Olsson. Strömsund. har avlidit hastigt i sitt

han varit bosatt hela sitt liv.

Strömsund
Musikverksamheten igangsâttes

maadageaaea it tour. zo.
Lokal: kyrkoherdebostâllet. annexet

Stråkmusikanter av alla slag välkomna
Musiksällskapet

hem i en ålder av 74 år. Han härstammar från Strömsund. där

vw
l Ströms komministergard vigdes på lördagen skogsarbetaren
Nils Uno Nilsson. .lerilvattnet och Mary Elvira Wikström. Ala-
vattnet. Vigsel lörrättare var komminister Lars Lövsund. .lláru-n Sundin med sin häst
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Fotbol l l-'l0 l954
l strålande höstväder spelades säsongens sista seriematch på
Tingvalla. Strömsund lyckades ta revansch på Castor med 3-2
(2-I ). Båda lagen ställde upp med reserver. men Strömsund
hade återlått Sixten Appelblad på cenlerrt. och det skulle också
visa sig lönande. Ante Andersson visade goda målvakts-
kunskaper.

I bakre försvaret var vidare Ake Myren bäst. men även
brödema Gösta och Henry Forsen var bra. Sven Hansson och
”kanna” sköne sin åliggande som ytterhalvor utan anmärk-
ning. och vi AlfNilsson var en lör dagen starkt namn.
Slutspelad lör hösten

llY
Castor
Häggenås

àlAO~lO

W-__

Jhthbw-

40-18 I9
33-22 IS

32-28 l3
35-30Ber:

K|'°|*°m 2743 Ü Johan Blank. Lär-berga
Strömsund
Järpen
Bnrnllo
Norra Lit
Dvärsätt

ewààà

NIJO-J

~|O-|O~u

N3.E
[Q._

o~'5

30-29

25-29

I9-37

Qt

Dödsfal
Förre gästgivaren Johan Blank. Lövberga. har avlidit nära 9l
årgammal. Han var värrnlänning till börden och korn i sällskap
med en broder till Lövberga. Där gille sig Blank med gästgi-
vare Anders Nilssons dotter. och så småningom övertog de

gästgiveriet.
Fm Anna Lohman. lödd Pettersson. Strörnstrnd. avled i lördags
på Östersunds lasarett 52 årgammal. Hon var lödd i Tullinçås.
Hon gille sig vid 23 års ålder med sjukhusvaktmästare Bemhard

Krwdn | s“.|.'“ Lohrnan och bosane sig i Strömsund.

En besök i Svaningen på lördagskvällen och söndagen på-
nnnasnrnranrtrrsnasnsrvtnbygasfnnasrbsreasuspsan.-n. -'°"""""W
Var man än gick påträffade man militär. och lörirrade man sig |_S"'5'“$ 3_"°'k'P°"-'f”dßs'°$ PÉ5Ö"d°3°“ â"k°f“' 8"" Kan'
till deras huvudlörläggning. fann man hemvämsmännens till- hm N°'d'"' 'ud M'h°|“°"' MVM* °°h 'öm $k°3$_“b°“'
mn sa nrunassig snrn rrsrsr. Nsgnn rarnnassrg arma fanns 'W 'W °*'““V'"'°"_“ _E'“"'“°' 5"°'“- SW-1°""*S'“"'8='“'“
visserligen inte. men däremot var varje kvadrateentimeter av lörrättades av kommrnrster Lars Lövsund.

golvet r byns srrnrs varbsrsga. r rnsrssren srtw.-rade rnnnnrs ' _^"““ *Y"“' i°“"*$'°°_ P* *°"'*'ß°" ä"'“°f'“ M“'ß“"°
fcbrm med tuhgnins av kuops och frukßoppt Blllg. HIVSIIÜS. llâmlllßßll ßildß 8\' ltyl'k0lICl'(|t T.

" - - Halstus.

-»-»-«»--r°~-ss-rs-s-f~»~-~-se
mbsig “ning li" pmscm N |¿|.d¿¿$|w¿||en kom h“m.¿ms_ näs och maskrntsten Arne Wahlström. Uppsala. Oflïcrant var
gubbar". frán beh kømmuncn i buss", ti" pulsen. och ky1'k0llCl'dC T. HIISIIIS. S0l0$Åll8 UIÖIÜCS 8\' ffll Ellll ÜIISIUS.

hemvämschefen Ingemar Nornnan hade det jobbigt värre lör
att hålla reda på alla. Ellersom skjutningen mot fasta och rör- Experhrenthas
liga mål skedde med skarpammunition. kunde man även av- Ströms kommun blir den lörsta här i landet. som genom
göra skjutskickligheten hos gruppema. Den högsta poängen boaadsstyrelsens tillåtelse. lär i uppdrag att med statliga lå-
nådde den grupp. vars gruppchef var Knut Modin. Åspnäs. nemöjligheter upplöraen SFL-hus. som esperimenterats fram

Vidare lörekorn lältskjutning med k-pistol. Vid denna av statens forskningsinstitut lör lantmannabyggnaderi Lund.
skjutning tävlades samtidigt om en vandringspris. som satts Denna hustyp är ännu inte godkänd av bosradssryrelsen.
upp av hemvämsehefen Ingemar Norrman. I år vardet Mikael varför det inte får uppföras med hjälp av statliga lån. Men en
Persson.Åspnäs.somladebeslagpådet.Vrdarevardetord- undantaghargjortslörStrömskommun.därdetlörNorrlands
nat med en "krigsstig”. vilket fann hemvärnsmännens stora vidkommande skall upplörassom en experimenthus.
gillande. Det nya huset har ingen källare utan vilar på en cement-

Eller avslutande övningar på söndagen redogjorde ser- platta. Källaren ersäns av ert ston skalïeri med speciella an-
geant Hedving för de genomlörda övningarna. samtidigt som ordningar. Byggnaden ärexteriön synnerligen tilltalande. Golv-
han tackade hemvämsmännen lör deras goda insats. Även ytan är l03 kun och den egentliga boendeytan 76 kvm.
från hemvärnschefen Ingemar Norrman framlördesett tack till Huset uppvärms meddelst central oljeeldning. och
alla. som medverkat till övningamas genomförande. och han vännekarnmarens funktion harutexperimenterats på forskning-
vände sig särskilt till Mikael Larsson. Svaningen. som hall sanstalten. så att man fått fram en synnerligen besparande
särskilt mycket med det lörberedande arbetet an göra. För rnetod. Bland annat behövs inte några radiatorer. Oljeagg-
lottoma Agnes Olofsson. Signe Lindqvist och Karin Anders- regatet beräknas dra 6 liter perdygn. Husets värrneisolering är
son. samtliga från Strömsund. utbringades en fyrfaldigt leve dessutom lömämlig. varlör man kan räkna med låga bränsle-
lör den goda mat de bestån hemvärnsmännen med. kostnader. Värmesystemet kan dock komma att ändras.

85



Alanis Folkets I-Ius Strömsund
Dans lördagen den I 8 oktober kl. 2 I .00-0l _00 Reparationer av musikinstrtlmenl

Musik: Sixtens musettekvartett utföres omsorgsfullt
Tombola - servering Specialité:

violiner. tagelinsaltningar

örnmnn lolo lasa 2°““°"“'°."f'°' M” ^'“°“'“'
vlo zo-noen pa rreoegsmllen oppeloo eld l östefsonos- "°'“°'“ M“'§'c':":fI';“:"°“"°““*“°
Postens redaktionslokaler i Strömsund. som inryms i guldsmed
S. Sundings fastighet på Storgatan.

En av lokalens våggar blev illa åtgången av både eld FÖIHRÜICII'
och |-5|;_ Ggmm vgngnbggjuminggn vid glgglmingwbgigg sh. 75 år fyller på tisdag Elin Jönsson. Aspnäs. änka eller
ooelee av-en golven. amnellafen. som snebln leom till platsen. säslsiwfs Psf löfßw- FN Jämn är *W *ida °9ll=fißs
lglgmle mel; fggtiglmgn fm; 5v|-ip gtegdq-_ från den tid. då hon jämte sin make skötte gästgiveriet i Aspnås.

Det var några småpojkar. som befann sig på gatan utan-
för fastigheten. som genom depeschfönstret varsnade. att det
brann inne i lokalen. Brandkåren lyckades genast släcka el- 1.
den. men väggen där elden tycks ha uppstått. fick omfattande
skador. och för övrigt förstördes lokalen av rök och vatten.
Hettan i lokalen var dock så pass intensiv. att lönsterrutoma
språckles.

Om elden uppstått på natten. torde den ha fått betydligt
större spridning. då den inte kunnat upptäckas på så tidigt
stadium.

' ' ao

to-nnlglllullveeötnrn
Häromdagen gick en kraftig storm fram över byn Ojam. Den
varade inte länge men ställde till mycket oreda på telefonnätet.
Ett tiotal stolpar bröts av på ett ställe i byn. Vidare skadades
en hel del skog.

(iäxlgitvriel l' .-I-spnås

Födelsedagar

Ilår fyllerpå tisdag fru Karin Edler. född Edlund. Torsfjârden.
l-l arßoo Galoeoe ll noeneoen nnmnafen ann . _ _°" :II ¿°° "22 II II ' II 'J kf" llemmanstgemenle Loornlgnellen snom nt-leonesngtpa
md I”"'I "cIII"i3"' :T':ßIII3iI ° “::dfI3' °°I I I9'3"I'f 'either en blodpropp. llnn »ne ao of gammel oen

ntloeral 7"”
_ . _ . Norrrnannen Sverre Glans satiriska ltßtspel ”Det får vara grin-SkogsarbetareNl Nordlund.S .har ~l d Suöms ._ . .

sjukstuga. 63 år'Éammal Han\:::nfl“d i Klössziitïoch var 5" ' som ' Pmsnmbolass Pmdukuon ßr ßm. sången nu
boennelaf' elometfen. seelen nmoenennll st- 'n en. 3.°*'S*'°"9°"“°"""°'“°"24°*'°"°'°“9”"'°'f'°'3"R°"'tung ant gdühm I \_uIIb°sa“_ med I mg mr man àribådan upptar flera kända namn. bl.a. Artur Rolen och Elsa

ev lo-to-olet. na non ooooe l looeleeoyn. Nonllonel agneoe '“3°'
sig mycket åt arbetet inom arbetarrörelsen. Både i skogs- och
llonnings nvoelnlngen. vers snmelee lnmnllnon l sv-aningen. 5'“"°""'“"'l ""'_“" _

oen l elen politiske ememntsfelsen. lnoe nen ollon gngneoe K°"""““""i!““°°“ ' $"°""'”"°'“!*"" ß”"8°' "" *W “lf
gårttingar. Han var en ivrare för att ungdomen skulle nyttja ms' Tmßmwm shucundcms' b""_|°" shlf
mojllgneteme till rnnossmolen sjalv- nnoe Nonllono slottet "-'“ ' 5"°"“ '=°'“““'“- ““'*°' ß“'“*““'"8 P" d°' U" 75 °'° '
sig “om kunskap" VI, bäcken kyrkskatt. 5 öre lågre per ln för innevarande år. De

ollkaskatterrtaförrllstaårbllrzkotrlmtlrlalskatten l0.ll kr.lands-
tingsskatt 4 kr. kyrkskatt 75 öre och tingshusmedel 4 öre. Tlll-
sammans blirdet en skatt på l4:90.

Födelsedapr
S0 år fyller på tisdag lantbrtlkare Per Ulrik Holm. Jonsgård.
Strömsund. Han âr född i Ström och sort till skaparen av AB Lysalagar
Holms elverk. l unga år gick han Lundsbetgs skola. Torsta lStröms kyrka lörpostexpeditörLennart Hedblad och fröken
lantbruksskola samt Påhlmans handelsinstitut. Sedan l939 har Ulla-Britt Magrlusson. båda från Strömsund.
Pelle Holm ågt slåktgården i Jonsgård. Han är verksam i l Ströms kyrka för skogsförrnan Erik Svensson och Adele
jordbruketsekonomiska föreningar samt tillhör kyrkobröderna. Erhardsson. båda från Vågdalen.
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Vlgde och hirstammade från "Finnsmeden". som var Gubbhögens
l Ströms komministergird vigdes pi lördagen battörrnan An- lörste inbyggare
dets Jacobsson. Brattbicken. Tasjö och fröken Runa Eriks-
son- Olin- rtmreugemngnananttnnetevtnn

Nir hemmansigare Edvard Nisström i Ringvattnet hiromda-
5'9'~s"'5""“"d nentnginein nnnnpanva|ten.tannnanenantnnn nnnntetnnen

T°““8*' '°-3°-f'°“'8*' '°-3° natenennei. Pantnegnnen naeener gren nan nt man nanm in
wasH 2030' sömn! H “'00 det och fann di till sin stora förvåning. att en riv varit framme

°°" 2 ' ;°° under nnnen nen ennn nnnaenanetwanni. Raven nade namn-
B"_"'_“'°_l“°'°" gengnngt av natennnnet nen ngt neetngpanennet. na vatten

^d°"-hhf' sm 'WS '_°"' Svd" hundskattekvittot satt. Sedan riven försett sig med skatte-
“' ß"°""" tvinnt. nnrnen tntninnr av in i nen nafnetagnn stegen. snnn

$l°l'IIlöV°fTllII'5 pannaneen vaenne rynngn epanmrannnnante nennvne n-inte
Sllwëlllll GCfGllSllf|'l°||$lIÜIIl$I'0ll'llll om vem som varit framme och gjort rackartyg under natten.

l övriga roller: Sigge Först. Gurutel Broström.
NrlíHallberg. Ake Grönberg. Margareta Miu.. um ”S4

rtyrttnveteatsuant nentanae zmoiøs-1 "°$“'“'“8"°“'°"s'Ü°'?*°!'°L“'*l°“°'ll*"”“"?'ff'*'“"'°°'Emm en pæumin, wikning *une kyrkommlküæv mr av - år. Han var född t Ltdsjöberg. dir han lörbltt tt.

Ströms församling innebira. att socialdemokraterna lir l8
mandat. högern 4. bondelörbundet 3 och folkpartiet 5. Detta Elektrlllerlagea
innebar att socialdemokratema vunnit tre mandat. tva fran Kmt harmedgett. an en belopp pa 4.485 krartigen under I3 år
folkpartiet och ett från bortdeförbuttdet. För högern blir det för utgå av vattenregleringsavgifler. till kostnadema för elek-
oförindrat. Preliminirt ir valda för socialdemokratema trifiering av byarna Torsfjirden. Vistanvik och Svaningen i
sjukkassekassör Algot Eliasson. Strömsund. smibrukare Ströms kommun. Beloppet skall anvindas till amortering av
Abraham Ljungberg. Bredgárd. ligenhetsigare Anders ett lin pi 67.220 kr. som skall upptas för elektri Iieringens ge-
Eriksson. Tixan. firjman Nils Holm. Ösundet. killarrnistare nomförande.
John Anderzon. Strömsund. vigarbetare Malte Gradin.
Harbickett. 'tt Gttltltild Klrlssött. Nisvikßtl. hcmlttaltsigare |:“|¿|”d.'"
Olof Wik. Grelsgird. fröken Mirta Persson. Ulriksfors. 75 Q, fy||,,-pg mas mm,¿,¿f,|,|-5|;5, gg” |_58¿|,,|-3_ guñm.
ll°fl““='ßi8=f= °'_°l' °lß°ll- Tlllllßßß- fm 5'°fl=_|-lPl=l“- :una innitneen ar rann i mnetnen. snnne eneteen. mao nyi-
Strömsund. fabrtksarbetare Artur Matsson. Ulrtksfors. mk hm, |5,g|¿,-U |i|| 5"-5m,m¿_ ¿¿,- fcm öppmæ smmcs.

*WWW ^'l<l°P Sßßlllll- l-'-'°<lUl°'l- llßllllllsllsm venetan. annan |s9o.en.n | t-anng. banade Lnnnnefg nn ef-
Martrn Jönsson. Svantngen. hemmansigare John Johansson. gm 5 ,m,¿jm_ al- man |,¿,j,| md f,|,,¿|m¿°,m_
Vedjeön. cernentarbetare Leo Eriksson. Lövberga. hemmans-
Égarelldauritzlönssonirdnisbynsatrtt snickare Perßerg. Kvhüubuüd

_ _ - sneaatnennnnfnnete tnnnnnniennnete vu neentne pa sanne-
"°'°"" k°'""'“'““""“L°"'"'d'S"°""'""""°"“""""" surnn in snmne wnnnttnnn nnnanee rm |- - - gen . varv t . styre se
mm Espnwk ÄspMs°.m"°mmsP°h°' svmosnn' Uhks' v ldes Vald' Hol ordförande. Mina Persson. sekreteraref neinnnnneague tatnnnnefg. Ganrnunyn. ' '° “'-åfmßwmm ,_:,':'°m mm Smmn Rum mb nen Mnfgnnnnetennnnaeeannsr vntnnfg Gntnin. nnnennnnete

N-| N-l _SnM|- H | Thom.viceordförande.Gerdlsraelsson.\-icesekreterateoch
,h°'"k"mm°_' S '“°" 'd°" """""""'° Mu °"' Gunnarn cartesnnmnnieteaaee.

Folkpartiet:kyrkoltetdeGtmarBerg.Strötnstatd.fil.rr|ag.Ebba '
Larsson. Strömsund. urrnakare Helge Engström. Strömsund. Dödafal
milare Adolf Svettsson. Hillsand. folkskollirarinnan Anna FörrehemmansigarenJonasPetterSamuelsson. Harrsjön.har
Persson. Strömsund. avlidit i en ilderav 74 ar. Han var född i Harrsjön. dir han varit
l Alartis försarnling ligger socialderrtokraterna beslag pi I0 bosatt si gott som hela sitt liv.
mandat av I7. Bondeförbundet fir tvi mandat och opolitiska Fn: Lisa Lövström. Lövberga. har avlidit i en ålder av 75 år.
listan fern. Hon var född i Havsnis. dir hon förblev. tills hon gifte sig.

_ Makama har varit bosatta pa flera platser under årens lopp.
bl.a. i Östersund och Strömsund. Den avlidna var i yngre arDlltll sörnrrterska. För itskilliga ir sedan drev hon iven caferörelse

Fm Elisabet Ollander. född Gabrielsdorter. Strömsund. har av- 5 |_¿,,|,c,8,_
lidit. Hon var född l882 i Laxsjö och inka efter lantbrukaren
Olof0llanderiSttömsund.Makantahadeetrhemman.dirnu |-°5||¿~|¿'.|-
Ströms silllwvs ir lwllss- °=ll ßfr i lidl- när Ivwldw so tr fynef nt fredag sinnen nen neneinnnnannenevneen kan
msllw :Mama W lim- var <l=l wllist att MM los in Tine Antenn. Atnnreet. nen tf rann a Atnnaeer nen nnnnne
ll°=0llmrl=ß- naftßtni|eaten.nngeße ennnnngtennnnenpaegennennnoe-
Lantbrukaren Nils Erik Isaksson. Gttbbltögen. har avlidit i en jag byn, ga, mn gm ”dm men gm 4,; kind, pension.
ilder av 82 ir. Han tillhörde en av de ildsta sliktena i trakten M om ,m¿,vg8,n mo; Qugdc 5 ,q|,,,¿,,_-B |,y_
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Po]kterrerlStrötnaand 28/l0l9S4 NyaflärlStrörnsand
En del småpojkar i Strömsund har visat mindre trevliga drag. Det femte stiflelsehuset i Strömsund har nu helt tagits i bnrk.
och polisen har ett stärrdigt besvär med dem. Det är pojkar i Den sista hyresgästen som flyttade in var finna Sjöborns klä-
l0-l2-årsåldern. som är nästan omöjliga att ha att göra med. der. Strömsund. som flyttat över från sina tidigare affärsloka-
Förutotn att några av dem gjort inbrott i l-lolmparken. får inte ler till nya och tidsenliga sådana. Den nya affärslokalen är så
lrelleräldte människorgå i fred fördem. På onsdagen överfölls modem som den på något sätt kan bli. och både aflärsinneha-
en man i 70-årsåldem. Mannen som nyss kommit upp frän varen köpman Erik Sjöborn och kunderna ser ut att stortrivas.
sjukbädden. kornövermed färjan. Då vardet en ligapåcirka l0 Man möts utifrån av en trevlig fasad. med en inbjudande entre
pojkari l0- l 2-årsåldern. sotn överföll honom och skulle ta hans och två stora skyltfönster.
spark. Mannen försökte värja sig så gon det gick. men över-
maktenvarförstor. Även buschauflörema klagarpåpojkama.
oonlwoinongonnnguomnniillnolioonoonioloooonioninnn SWmPN 
into lninoo ironi nioa tnnoonio. ßntn polioon looni oi: ooli Himrcdtillldrtnrcivrrattvrvvißsirllihrr
oliinginao pojlmnooorisngofoin ntinlinonliolionooliooonnin Bertil lvilrßtrllrriifvrtrllttriirtsrrtåtisdrsar
oolitlionnoaioloinonnlovtglngoi. oonoinnolninnnnligwis endast liirrmrtcrtiris lilrlrliwrrlrrriilrlrrir
en stor risk. vilket chauörerna givetvis är angelägrra om att “ml bll “PP Ü" 'N (3) Ü- Åkllll $jll|lÖ°l$'
undvik.. lrolioon looni oolot ooli olnngniao pojkarna. nion oo och ølyrlßfrll ßrrlvrlr lrrlrrtrrir i vrrtlic rrrilrtirts-
bara gömde sig för ett ögonblick och var sedan framme igen. Slfñlllß |lÜ|$°VÛl'dSllilllll¿
när bussarna startade. Polisen säger. an situationen är olidlig.
Under den senaste tiden har Holmparken i Strömsund haft
påhälsningav tjuvar. sombtutit sig in i en kioskochdärtillägnat
oigonaolonlionMonnnfnutoinniiiptoortlmmoannooiai 100-lrlarlrrllvrttlrtlrlrillrnt lllYl0l9$4
,n¿,| ,,n¿nnj|¿n,_,nn,¿,nn,|,y|n;nn_ gnknnnunvgnünmß 203 år har gått sen den förste invånaren slog sig ned i
|i|| nnnm,-nn|,n¿,nnnnn_ Jerilvattnet. Ström. Nu är platsen färdig att avfolkas. l våras

flyttade familjen Karl Israelsson och i förra veckan familjen
Nils Emanuel Nilsson. Den siste blir hemmansägare Olov

“WWW "'.""""s."°""3§"". _ Nonlin. ooli tvon tion gor sig i downs lirar lamnnl.
E"°"'l'*'"3"s"°"“1°““°“""°“'“'““"'"“'5"'°"°L'“"' oniviiinnfliioiptoorliinonskaotvorooroonoopnlqvist. brann i tisdags kväll ned till grunden. Branden upptäck- .

too av on innoooonoo linolnolnnolo ln-innn i on gsm i nrnioton. L”" '°"'| |':"'"'°""°"|I I m_':::;6¶':“f“°ß'by'M" B;'f""'|'°|" "“
nionnsflion nngoonll lnnnolnlfon. lamoo man .nior-oo lion min Å I | I W och M hlfbyw där ßr°'s°i:

“' B'm““3"' M “W '”“"" "°“' “"'“ "" "*$°" i"8'°"' ooli rnniiljon. lovnoo lan omr; oßrnning till lnni ooli luonnn.
som det hette på den tiden.

577509F N Rätten höll syn på sommaren och fann platsen lämplig.
Ert Syrtrrrrlisrrr irttrßsiirtt ßrrlñsrtiris bjöds SlriltttSl>°rlt= i Don oionign mon ot-om niyllnn uppnniomloo till trion ooli
°"5¿I8$|“'Ü"- Ö WIWW NÜS E- Å- I-lllldßfl SUV 0" Skflk Ãspnäs-boma hade inget att invända. De ansåg att utrymme
rrrlwßë över ysrß irrvrrlrliris :mm tirlrrrtr- Ert trrlßlrtt ronno. lrlonon lag onto wa inil fran nom by. En rofliolisll
rvpllrl ßlirlr fritt ilrrt till ett l00-t=_l ltrrr-°rr=r trlwsilrrtrlr lw- gonio oloolt Aonnro byoniam ao roiliorioll sig frnon on onilni
bllken. som hade ett starkt ungdornllgt inslag. Som avslutning nen sgnngßn de nn |3nn_
visades den verkligt lnstruktlva färgfilmen ".Iaktygare". in- pn nen nnnn vn, nu sknnssunnm nen ngn ß,n¿|n|inn
$P°|l48°ll°m Y8WPll°l$ ßß°l'8- myrstarremsomrepresentetadedestoraväridena.

Närmast kommande föteläsningarärden l2 nov.. då fil. Den ßmn nybynnn,-nn i je.-i|\,nmm vn, jnnn 0|n|',,nn
lwrirl- frir Hlllrdß Mrlrrtr_rß-Årltirirl trlftr över llrrtrirt- "D=rt frin sinne. ooli non lindo slagit sin non at: pt lsoo-nior. Hon
svenska konstens utveckling under de srsta decennierna" och 5, nen |5,,¿n_ mn nn, nnnnnnn 5 Sn-öm, |,y|-|,nnnn|m_ ggn
rlrtt 30rt°r- lrørrirrtrrrrrrlrricrriillr Miltr l°ßliritrt=ilirrtrt=t"Vtlrlt trion lion linilnioo var rfonlrnr ooli nov vonligon l ninno
ditrrrirlt vlrrt=riC=rttrrl=fril=ßrljtiril:l=r”- lioon. Honiinonot lioi-rlonnaoo ilooli man :vt litow. lo noi--' *_ _ _ kreatur och 30 fär och getter.
Födelledçr Bläddrarvividareibynshistoriasåberättas.attlaga
50 år fyller på måndag sågverksarbetaren Olof Johansson. skifte skedde på l890-talet. På den tiden hade inte bolagen fått
Näsviken. l-lan är född i Näsviken. där han är bosatt på sin fars upp blicken för skogens värde. Ett belägg för den saken är att
gård. en inspektor Ol. Vinberg. vid ett sammanträde på Ströms

kyrkslält hösten l89I. var missnöjd och ville ha antecknar i
Strömrtrrtrl pioioliollot. nn dot lioinnion. som lnino born; rgoo. lindo blivit

Nybörjarkurs i vävning anordnas utan stanslåtter. Sen anmärkte han på att det även var mindre
av Ströms skolor för yrkesundervisning ängsslåtter och först i sista hand. an han lätt sämre skog.

med böljillldcn 8 november l954. Jerilvattnets areal var 2.729 ha och l943 hade man 26
Dagkursomfanar I80 timmar. invånare därav nio kvinnor.

Anmälningar och nämtare upplysningar Så långt det historiska. Problemet i byn har varit. att man
lltß tllldcllecknad mellan kl- I6 och I7- saknat vägförbindelse med yttervärlden. På senare tid har det

Tel. 553 Strömsund varit det centrala problemet. Olika projekt har varit uppe. lnget
Rektor hardock realiserats. Vlnlenid har man hafl vägförbindelse med



Alavattnet. där man har post och aflär samt skola. Ett kom- Sjöregleringsarbete är vad som nu dominerar näset mel-

munikationsmedel har man dock hall sedan något år. Det är lan sjöama. En damm har byggts lör att reglera vattnets avrin-

telefon. ning frän sjösystemet ovanlör. Samtidigt har på dammen byggts

Olov Nordin och hans hustru flyttar till Strömsund. en bra landsvägsbro. Over denna kommer man till eller från

men manga av dem. som lämnat byn tidigare. har bosatt sig i nybyggda vägar till Svaningen samt till Dunnervattnet och

Nyhamn. Därhar faktiskt blivit en liten koloni av jerilvattenbor. Munsvattnet. Bra att denna förbindelse över Ströms Vattudal

blivit till!

Födelsedagar
90 år fyllerden 7 ds jordbruksarb. Jonas Sjöberg. ålderdoms-

ltemmet. Tullingsås. l-lan är bördig från Ormsjön i Dorotea

socken men kom för länge sedan till Ström och bor sedan

åtskilliga år tillbaka på ålderdomshemrnet.
S0 år fyller den 7 ds fru Margareta Näsström. född Jonsson.

maka till åkaren lohan Näsström. Ringvattnet.
Sll år fyller den 7 ds skogsarb. Nils Göransson. Öjam.
Göransson är född i Öjarn. där han dels driver jordbruk på sin

gård och dels arbetar som en erkänt duktig skogsman.

Olov .Vordin I. It. rjänsrgör här som vågvisare och bärare år Nunn, Drottning
'unkkanlrff 50"' pfóïr å

dammen i Våslenurrner. Bilden år från 30-Ialer. Folkets Hus Umksf-0”

lördagen den 6 nov. kl.2l
Al'-'Fl-3

med MAJVOR BYLUND
Ströms komrnurtalfullrnöktlge lt I I l9S4 svan; ßf mkm,
sammanträdde pa söndagen . Till tatten- och avloppsledningar

i Ãngsgatan från Strömsvägen till Gärdinsvägen anslogs

I-1.000 kr. Bredgårds vatten- och avloppsförening beviljades Steaöldersfyttd l Svattllgen

ett kornrnunalt län med l2.500 kr. Provinsialläkarens mottagning Riksantikvarieämbetet har från Bertil llallstensson i Ström-

fick en elektrokardiograf för 4.765 kr.. och vidare beslöts en sund fått motta en del fynd av stenåldersredskap från Svan-

ombyggnad av läkarmottagningen och dess utrustande med ingen. Ãmbetet kommer att närmare undersöka fynden. sedan

röntgenapparat till ett sammanlagt värde av l6.500 kr.. plus man avslutat de pågående undersökningarna av stenålders-

tidigare beviljade medel ur nästa års stat. Till elektriliering av boplatser utmed sjöama i Jämtland. Ångermanland och Lapp-

fem inom Ströms kommun belägna gårdar mellan Tellsbyn och land.

Håxåsflon beviljades ett kommunalt bidrag om 8.500 kr.

Födelsedagar 9 ll l954

EdetlStrörnsVattldal 94 år fyller i dag fru Brita Karlström. ålderdomshemmet.

Mycket har indntts medan åren gått. Detta nnet- den som Tullingsås. l-lon ärbördig från Munsvattnet men kom som 20-

ltommertill Bßgede nu. Man nnet-det av-en_o|n nun inte minns åring till Strömsund. där hon sedan dess vistas. Hon är de 94

SÅ lållgl lillbßkl l lldtll S00! lill den lld. då llppiml lllßkldei åmll lill trots mer vilnl in mången yttgfc. för Sig ledigt. llal' Illa

trakten. höll gudstjänst i Bågede och gjorde ett enkelt altare sinnen igon behåll. stickar. skriver brev och läsersina tidningar.

där. cllerdå strörnsbor fraktade på släporöver näset förbi for-

sen de tunga kvarnstenar. som tagits ur berg vid Kvambergs- SM” ,ko|o|. mr ,1.k”“¿“.,.¿”|um
“mm °"°' K'°_$-l5"' M" '“'""s ”kv” dm "d°"° då "la" lm har nu utsänt sin redogörelse lör arbetsåret l953-S-l av vilken

ud" "'°“'" slam °°h dm? du' "°ddu'° “""°d "S" det bl.a. framgår. att antalet elever under läsåret varit 45. Kur-

ll*l°l°ß* ll'lB“l°ll llllßl Sllllllll Vllllllllll- semahmmrsmtmastanstmming. ttonsaamnaaætt hamnat
AW" ”dm ."3u'f':b5'3°dÉ 3á°°' V'"“'fl'l°" k""d° och i dessa kurser har deltagarantalet varit 24. I I resp. IO.

“Fl lllllllll- 'll l!l8°“ fl"“'_l1 ”lll 8I°l'll° °ll '°'“llll'lll'll °ll°l Lamm tm v-am cm (sms i masutnstmv-ning. samtidigt suo-

s36"m° d'°3 5"' ul ßfb' N3°d°f°”°" “ll md* mc' 5-lö' lans rektor. verkmästare Arne Roos i bilteknik och hand-

"M lö' an sp." d° ß ißmdß s""“"“' arbetslärarinnan Rebecka Ström i konstsömnad.
Kör-väg blev det över Bågede. och sedan allmänna vä-

genGäddede-Alanässvängdeframellerforsembrukadesden E I

::|f:¿fs¿'i'v¿"“|gm"”m'”“' I” F'°|““|;::'e'::“å°; vid uppsala unit-mata tm nt. amtmsmmcn av-lagts bra. av

mellan bryggorna i övre och nedre sjön. Km" Rmmc' Suñmsuud'

Det gästgiveri och pensionat som Robert Svanström

höll i Bågede är icke mer. hans lilla kraftverk i forsen är bortri- Sjuksköterskeesanten
vet. och det turisthotcll som han uppförde är nedbrunnet. har i Uppsala avlagts av bl.a. Inga Espmark. Ãspnäs.
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Lysnlnpr Bllkärlsternas manneklngparad l Ström lyckad
Gunnar Jonsson och Siv Augustsson. Strömsund. Ströms bilkåristers mannekänguppvisning t Blå Hallen på tors-

dagen blev en verklig publiksucce. både därför att så många
kommit tillstädes. samt därför att alla var minst sagt förtjusta
över evenemanget. Det var också en synnerligen rikhaltig och
förnämltg kollektion kläder. som strömsundsfirrnorna lämnat
till uppvtsntngcn. och de sköna mannekängema bar upp den
med all tänkbar elegans. Till uppvisningen hörde också hattar.

skor. handväskor. smycken m.m.. som allt visade att Ström-
sund är väl rustat att ta upp konkurrensen.

Det bjöds f.ö. på ackompanjemang av fni "Kå Pc" Lats-
son. visor till luta av veterinär Åke Tönne och folkskollärare
Harald Larsson. ett modekåseri av red. Gösta Stenstrand och
pianosolo av mustkdir. Rune Jansson. som spelade Chopins
polonäs i .-\-dur. Till slut tackade kårchefen. fru Ingegerd
Tönne. och delade ut presenter och blommor.

Födelsedagar l3'l l l9$4
85 år fyller den IS ds Iantbr. Jöns Mikael Blomberg. Hillsand.
Han är bördig från (iärdnäs irien flyttade rätt tidigt till I-lillsand
där han i mer än ett kvarts sekel tjänstgjorde som ljärdingsman.
80 år fyller den 20 ds f. träarb. Karl Andreas Andersson. ål-
derdomshemmet. Tullingsås. Han bodde tidigare i Vågdalen.
S0 år fyller den I 5 ds kontoristen vid Graningeverken i Ström-
sund Per ()lofsson. Jonsgård.

Strömsundlana
Frågan om kommunalhus i Strömsund är ständigt på tapeten.
och vid det här laget har det hunnit planeras på åtskilliga stäl-
len. av vilka dock intet kommit till utförande. Nu har det upp-

f kommit ett nytt förslag. nämligen att förlägga det i anslutning
Brurlparer Sit- och Gunnar Jmi_v.v~mi |¿|| (ja |,|mm¿c |ca|cfj,u$c|_ som M-så bygga, , hömd av

Strömsvägen och Storgatan. alltsa ungefär där Sandsttöms
spoithandel och "tant Elises" gamla hus nu ligger.

Følltllt. Ul|'lltSf0l'$ Kommunalnämnden hade den frågan på tal vid senaste

Dm. |5|-433;-n den | 3 nov-cmhcf gi, 2| sammanträdet. och man tillsatte en kommitté för att närtnare
Mißik; smmt- utreda möjlighetema. litiymniena där tycks vara tämligen goda.

Dmgmng N _\~¿,“,.,,§ Dmnmng men enligt uppgift för man då också vidtaga vissa omritningar
av det projekterade teaterhuset. Kunde problemet lösas. vore
det lyckligt. men med tanke på alla tidigare icke realiserade
projekt har man anledning att ställa sig avvaktande. Skulle detl3Ill N54 _

som mm. nn' I Im1:" SAS "Wu" fördröja byggandet av teaterhuset. vore det inte

“ukmen” Eur”. och Åman" 'ia Nmwh Icke utan en viss hisnande känsla har strömsundsborna
den sista tiden följt kopparslagamas arbete på Strönis kyrkas
tom. Detta håller nämligen på att omlâggas med kopparplåt.

Bygdçrçgrgrrj och de olörvägna arbetare. som sysslar med saken. tycks san-

_\|°||,,,|m, nerltgen inte lida av några sknipler att arbeta däruppe i höjden
maj utan något som helst skydd. Några plankor på en ställning är

50,1. 515,"-.M|_ |_,,.|,, |;,,j,,-_ ggn; Sumjmu-|¿ allt som skiljer dem från djupet inunder. och man går med en

0;-|, 5,-||¿ 3|-,j|,_ hisnande känsla i maggropen. var gång man ser dem. att de
Regi; gm, \-on "om skall ramla ner. Men yrket tycks ha givit dem den säkerhet och

ïumjdm; 5,-ik gm]-je stabilitet. som behövs för dess vågsamma utförande. och de
Spcjß ¿ ßjjandc pjalm j¿|_ 301,0 nitar fast sina plåtar lika lugnt och säkert. som om de arbetat

l)örrama öppnas precis en halvtimme På "WWW-
ßm |5,-csjäjjngngms b¿,f,,n_ Uppförandet av nya bostadshus framför allt i l-lSB:s regi

9585,-,,5,_ 3,.g¿c8¿,¿,,,, är för tillfället påtagligt ston. och man förvånar sig över att så

55,,¿ag,m 4% 3| no, många byggnader kommit under tak så fort som de gjort. Man
5"-5m;und_ (;~|'_|°|¿a|,m kan gott påstå. att speciellt egnahemsområdena i stor utsträck-
_\|¿m¿,,gcn .kn 33 mt-_ ning ändrat karaktär genom de många nya husens tillkomst.

och det finns all anledning att lörrnoda. att våningsbnsten
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åtminstone i någon mån skall hävas genom de nya byggna- Dödsfall
tionema. Kommer sedan härtill llSB:s planerade storbygge På ålderdomshemmet i Tullingsås har f. snickaren OlofGärd-
vid Storgatan och Simonsons vid Bredgårdsgatan - det se- lund avlidit ienålder av 59 år. Han var bördig från Yxskaflkä-
nare med icke mindre än l8 nya lägenheter - blir tillskottet till len och gav sig i unga år ut lör att tjäna sitt levebröd.
nya och moderna bostäder avsevärt. F. lanlbr. Elis Jonsson. Havsnäs. har avlidit 64 år gammal. Han

var bördig från Vilhelmina men kom som ung till Havsnäs och
pgahdopf hade där en tid också varit gårdfarihandlare.

50 år fyller den Zl ds vägarb. Lars Valfrid Falkenhag.

Lidsiöbefs- vtrtttsrom-av-orter noataggos tsss
Vid sammanträde på torsdagen med fóretagsnämnden vid

Stfötlßlßrfkliaa kvtnnotamona utntorom v-av-on' nu nor oostotots om ou nootaggo anno-n t

mdß vä Söndagen sin 10-åßivbillm med höstäßsßwh lö- tommgot nagon gang onoof v-mn toss. sonnouto mod ot-
redrag i kyrkan. kyrkkaffe i hemvämsgården och middag Samt gången av mars månad. Nedläggelsen berör cirka 50 manliga
00 |0-åß ÖW-'fSi|<l På l\0lG|| Gill- Kyf|<0|iÖI'GI1 0Cl\ bßlllö-'It och 50 kvinnliga arbetare. Åtgärden får mot hakgnrnden
medverkade. Högtidstalare var l. dr. teol. kand. Margit Sahlin. av den allmänna lörsämringen på testilmarknaden. som under

50"' Wdc ÖV" ämm' "Å" WW \'°fk|l8Ü"- senare tid föranlett ett flertal företag inom branschen att in-
skränka eller upphöra med driften. Orsaken till nedläggelsen

^“'n¿“d¿m“¿N.“_|h" nu ”S4 är de_ ständigt stigande' råvarupriserna och de sjunkande

Konsum i Strömsund har i dagama övertagit handlanden Karl _5'ñ'-|"'"5sP"$°ma' s°'_" 'mc mmm' "mñckhg °k°"°m'$k "W"
Larssons speceriaflär i Näsviken. Enligt vad som uppges gm' 'ör d"n°"“_r°"$a'"'"d°'
kommer affären så småningom även att kombineras med _ mg" bcsmmda Nan" F" fm_“"d°" kan ma"_""°
mjottttnmtt. v-ongonom nam-ittsoomo stmtto slipon dot onnoo ""- '“°“ P* 9'““" *“' d°' °°"*°“**_' 'f'“.'° '“°'“ "“°' ' f“'°"'“*'“
ooohoo hosïäm oh fm oo" Vohooahm for oh him” sin ochlöretagets andra byggnader t Llnksfors. är man helt
mjölk turltgt från alla håll syrtnerltgen angelagen om att kunna losa

problemet på ett gott satt.

Dödsfall
l Brandberget. Täxan. har fm Karin Sköld. änka eller lanlbr. Fr" mm' nu “nd
ooh nottntngotonnonnon Nato skata av-tion t on atom nt» se of. dflïåt

mellan de kommunala myndigheterna i Ström och Harg-
Föhdif koncemen. Även regeringen var inkopplad i sammanhanget.
S0 år har lantbr. Hugo Persson. Rtngvattrtet. fyllt. Persson är Du “noe oo mms, fm, kommunens sioo au skaffa awo àl

böfdiß W" R*"8*'=“"°' °°" 'W “mfW* 'WP Wi' "å8°' do mango som noigom v-om syosotsono vad sotiroontton. tan-
av byns allt i allo. Socialt intresserad har hans kraller sedan hoñmohm wokaoos owe, ¿o“.¿mah_ och L-h.¿ks|-oro “oh oh hy_

många àrtillbaka tagitsianspråk i det kommunala. Han tillhörde h fabrik Man booooo on och gamh, och bygga hyu |947_

förut Alanäs kommunalfullmäktige. Han är vidare ledamot av och N48 ut oonoh i8¿h8_ “oh om oo' var ¿ mihom Show
folkskolestyrelsen och brandstyrelsen och suppleant i fattig- Hogs" Ioma ohihoo 'io I-ohñhom | 30 Swohom var

*'W-*~°'>"°'*°“- det omttnng toso. v-arton tmoooo acts na don onntotning nv-

arbetskraflen. som då pågick. och på att de första maskinema
var av mindre modernt forrnat. Sedan har helt nya maskiner
tillkommit. och samtidigt som man ökar produktionen. kunde
man minska arbetskraften. Utom det stora fabriksanlägget
byggde bolaget dessutom ett helt kvarter bostadshus i kvar-
teret Uven i Ulriksfors och tilllörde på så sätt samhället 6-l

modema lägenheter jämte modem aflär. Verksamheten där har

alltså inneburit en uppryckning av samhället.

Lysning
Rolf Näslund och Margareta Andersson

Havsnüt Dtkanäs
Vigsel i Dikanäs kyrka

Nyårsallon

Födelsedagar
50 år fyller den I dec. Karin Bergström. maka till cementarb.

Hugo Persson. Ringwrrrm-I Mattias Bergström. lonsgård. Hon är född t Alby.
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Strömsund
Djurftlmen .\llna Vinner

samt
.\led Soflalllekorna l Grekland
(iösta Olanders senaste ftlmer

t Sagabiografen. Strömsund
torsdag den 2 dec. kl. l9.30

Fntnè 2:50
Arrangör Östersunds-Posten

Öjarnsarbetarkomtnun
hade på lördagen anordnat en talrik besökt fest. Ombudsman
Ame Lundknst talade om ungdomsprohlemen. och .-\lIan
Malmberg. Östersund. underhöll med sång ull luta. Det tar
den lörsta stöne sammankomsten t den nyhtldade arbetar-
kommunen.

ABF-as-delnlnglStrömsund
lån ABF-avdelning har bildats i Strömsund. Tall styrelse val-
des Sigfrid Jonsson. ordf.. Bror Bäckman. studieorgantsatör.
Gösta Hansson. kassör. Inga-ßrttt Fjällgren och .-'\l\>ar .\lar-
tensson.

Ströms folkskolestyrelse 2-l ll |95-l
valde vid tisdagens sammanträde ttll ordtnarte lärare ud
Strömsunds folkskola Olle l-Inksson och \ td Llnksfors folk-
skola Märta Sundström.

K/ax! 3 I Lllrlkïfttrs .skola Itñslvn I 954
Ön-rs: fn- .llurgun-Ia Iluglén. .\'.\^. läran- Bugu

/Itlftl/tI.s.st1It. Kit'/I Zu<'kr|.nun. TI'\L'2\'t' "il/t/t'n|tlr.t.sm|.
.lhllrmltw Karm l'nunun. (inn (Idén. (Alla-Slmu

Kurlrwn..-lsa Ht'lmsåIt'rI Klvll-()t't' ßvrltls mn. R/(im
.llunlhvr Längs! /rum Trjtggrt- Ilugli-n. Sön-n línksmn.

.-lnvllt' Pihl. Bengt (ittslatswn..llurmmtc "_ Slcn Turrumt

Alanis kyrkllga kslnnoförbund
hade pà söndagen en sammankomst | .-\Ianâs. l-Iller högmäs-
san t kyrkan. där kyrkoherde T. llalstus predtkade. samlades
man t kommunalrummet. där kyrkkalïe sen erades. l00 kr tn-
samlades. nlka man beslöt överlämna ttll àldnga llykttngar.
Hade frän (iärdnäs. llarr.s_|ön m.ll. byar: norr och frän Has-snís
t söder hade kyrkbuss anlänt med anledntng ax lörsta ad-
ventssöndagen och knnnolörhundets sammankomst.
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Iírml l.uIInr\. .-llunm

\'ld en högtldllghet
pa posts-tattonen 1 .-\lanäset erhöll pa söndagen postombudet
limst Ltdfots guldmedaljen lör mt och redltghet t nkets tjänst.
.\ledalJen ös erlamnades as postdtrektor S. Z. llömström fran
Sunds\ all t niin aro as bl.a. postmästaren t Strömsund. Ltnus
llansson. llerr Ltdfors har t ös er 30 ar skött poststauonen |

Ålanåis.

Dödsfall I l2 l9S-l
F. lantbr. .\lattt:Ls Ntlsson. Stljeisen. har asltdtt. llan sar född i

Rmgx attnet l87l _ N l 4 llgttade han med san famtl; ull Siljeásen
och köpte där ett hemman.

Ströntsundsbor!
\'id behot a\ läskedrycker s änd lir med

lörtroende ull
Vattudalens läskedrycksfabrik

Telefon 36

Strömsund
Pappersas-fall. jäm- metallskrot.

traslump. suck)-Ile. tagel. tomglas
hämtas

Ströms Skrotaflär
Telefon 589



Sltogsarbetare blirsarnarlter
Skogs- och llottningsarbetare från Junsele i öster till Gäddede
i väster. från Ramsele. Svaningen. Lidsjöberg och manga an-
dra platser har de senaste dagama varit samlade i Strömsund.
Anledningen är en arbersplatssamantkurs. som varit anord-
nad där - lör lörsta gången i Jämtland.

Det är skogsbtukets skyddspropaganda. som anordnat
kursen. vilken i Strömsund hallits pa Godtemplarsalen. Som
instruktör i sjukvård har rödakorssystem Anna-Lena Winden
från Hammerdal fungerat. Kursen har samlat 28 deltagare.

Det diplom. som varje deltagare erhåller eller avslutad
kurs. säger att vederbörande erhållit den 20-timmarsutbildning
i sjukvård. som behövs lör att bli och kunna tjänstgöra som en
arbersplatssamarit. enligt Arbetsskyddsstyrelsens och Sven-
ska Röda Korsets beslut.

Födelsedapr
'IS år fyller den 4 ds fru Brita Edlund. maka till Per Edlund.
Strömsund. Hon âr bördig från Frostviken men kom som gill
till Svaningen. där makama bodde i cirka 35 ar. Under denna

_ . _ Fem generationer var represenrerarle vid en .slåltllràf/I
nd l-|â"$'Ü°rd° M" bh' S°m_p°s'°m_b"d mh buposml häromdagen hos snart 93-åriga fru .llärra Karlsson i
'*“_8' 'â8°" f'*“ T°“'5*'°°F' "" 5“""'8°"- ' 5"°!“* FY**"8" rmgafuvn. Him .run-f /angr: ut. pa /ir/aan. Drama." trimma,
k"""°ßrb“"d h"h°" “N medlem sedan |å“g"d""bak°' hennes dotter .llårta .\:rntan. som år Vlöiltl /M6 och bor i

Hågbynás. tlonerilallern Lisa .-lntler.sson Vf. l908 och bosall i
Frälsningsarmén. Strömsund L'm.»a._/ru aim-ann trim-im. Linea../: /vzfwh,/¿-Mif/än/mi

Fredag. Lördag denna vecka i slåkrkrdjan. halvársgamle Hans llïlmråm.
Julmâssa kl. 8e.m.

Julljus. julbord. servering. Luck' .S M
_ est sa ngen

Sum” s."f"°ik“'?;"'“"°m“" Lueraresi trotts pa tafdagen i st-aningen. aa: nada rm.-i .roa
. J" ' g' tai an. nade stam och yngre hade minut rammtais nu susI

Bcsöklmmâßan' I välkommen' lanfltör de hilsades välkomna av hr Oskar Eriksson. Ungdo-
mama uppförde en del tablaer. varcer löljde sang och musik.

Uli-llgfnn |||-yltgdggt sm;-|;||0|||| Auktion och servering inbringade en vacker summa. som lör-
Den delegation. som utsetts lör att uppvakta myndighetema \'I|l8S 0* Röd! |<0f§°l fö' Vâlßömldc ädmål-
med anledning av det varslade drisstoppet vid Ulriksfors
vaveri AB. uppvaktade på torsdagen handelsminisrem John
ericsson och aibeisiimkmassryretsen. Ström ßffllßlltrßßfsllla

Delegationen bestod av riksdagsman Sigfrid Jomsom hade på tisdagskvall fullt hus. ungdom mest. da major Gunnar
ttommumtruttmattiiges omr. Nan Gitsntuna. ttommumtnamn- ^S|=|i WII* öm ämm-'I ”På öm siwfiämdåß i Km”-

löranden i Textils avdelning i Ulriksfors. Arthur Mattsson. "C" °°h “WW hl Ü""° I" besök!! “Vil SYÖ' 5001 N°fd|<°'
rea. FÖNÖIIQCI bClySlCS med bilder.

.Ian och stasstlllStrötnsttnd 7 l2 l95-l Korsetbyttesplkyrlttornet
Ungdomsuccen ”Jazz och stass” kommer pa torsdag kväll till Strömsundsboma lïek vara med om en spännande historia pà
Strömsborg i Strömsund. Det är nagra av ortens affärsmän. måndagen. då det gamla korset överst på kjrktomet plocka-
somtagit initiativet tillen repris i den nordsamtska metropolen. des ner lör an ersättas med en nytt. Den som åtagit sig det

Det blir mannekânguppvisning med tonvikten lagd på riskfyllda jobbet heter Carl Forsberg och är från Ljusdal. Det
ungdomsklåder. Firmoma Månsson och Olsson och Continen- gamla korset. som visade sig svart angriper av tidens tand.
talateljen svarar lör den detaljen. Populära Bosse Nygaards firades ner lör att snart ersättas av ett nytt.
orkester ger en jaukonsert och spelar även upp till dans eller Tidigare har själva tomtaket omlagts med kopparplåt.
programmet. i vilket även alanâslödde Sigge Ericsson samt ett arbete som blivit lärdigt just i dagama.
Slâgg-Birger Asplund och Nisse Tâpp år med på ett höm.

Födelsedagar
Sll år fyller den ll ds fru Tora Berg. maka till .sntckaren Per

Födelsedagar Berg. Strandliden. Fru Berg âr bördig från Gällivare och kom
Stl år fyllerden l l ds lantbr. Erik Bjurström. Sörvik. Alanâset. lörst som sjukvardsbitrâde till sanatoriet i Strömsund. innan
Han år bördig från Alanis lörsamling. hon gifte sig och llyttade till Strand.
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pilarna
531- 5"'5'WW|_ l ansllslilsn lisr snønis soolisns rldsls. anlsorni min ions-

MGM==m=l==löwt°fImIlirs son.svlisliiiasnnogsliluoniisv91ar.llonvsrloa<liaiuilislon.
QUOWWIS arr lion oolisa lm lists sin liv. Don svlitlns girls sig livligt ooli

MN 3050" TIY|°f“ll D°b°"lll KW barnskaran blev mycket stor. Tolv bam kom till världen. av
i bbwdfbllßmd villis iio low lwsr. "ono lcsrin". soin lion linllnass i byn listls

Ffbdasdeldsd-Wßm oolssaglaojensnpsgnmlsanrsosinsbnmsoinprsuiignoon
|.åt'dlgdettlldec.kl7em oooomooom-oom_

Söbd=s=bI2d°=-l=l5°°b8-3°=m lsnoinsnnalisrfninnns olssonmsusiillgsrasrgnro l>.l:.

Oßslmll olsson nvlinil ionaltlmv 14 tr. llonvsrlsonlig fntnooiotss
På grund av lïlmcns längd (4.6lS m.) ttlllmptts ooh kom |9| 2 |;|| soomsonm

ett av vsköbbllnimßden sbdkäm l sniiinsnna lisr r. spsiliionsn ms wsssaslil svliaii i on sluss
biliwlrißv kr- 3-40 sv sl ar. rlsn var vanlig fntn Gailsloasnion lioni nsasn tidigt till

Bmßfludl Strömsund. där han började som biträde i Cehlinders aflir. En
“En fwlßlßk film! En skådespel som Stölr fia vor linn oolisl i union. looz sisnsos lisn iillssninisns nioll

bilder bsb uwlmlsef öm sin Publik” lisnal. siinon Nilsson sflaron Nilsson a wsssoslil. in villisn
Sk- D- han emellertid separerade. Han återvände inom kort till

oaiiii«lo.ililrlisniis~=s-sllaisiiirslsnnisiilioni i liaiinnsv lozo-
talet at t'Il Strö nd tor ttstannadarlö ott. Harbedrev

EN”ßlmmkmmæ D” "“"""U6“Il"“nn I han spectlitlionsrörrllellssllr tills lr endast ett I-lan var
Svenska.4kadearIerrpdsrolnrl7.lIrIran eerrrlddesln - "I - t | Suåmsums h- t - h han hade

I-“"'l:d' ”Minh””j"""”""""u'"d' :Fâelï-'esamlllrlt på gamlllvminnen. fotog::rn:.::lnom sång-
ßreningen Strñmkarlen var han en aktiv sangarbroder.

as iir fyller lien is as r. sninlninsn llnns lznlssson. Nllsvilssn. Cbßßllslfößd 'M2 "P54
5|mm,oo¿_ Strömsund kunde starta ishockeyns div. lll genom att vinna

stl ar fyller tion lz as lsnlln. si-sn ltissollsorn. ltissolas. övfßflisß Sußdmlls-Gilïamamedß-Zwcrenmyckßtidm
sinsnisono. Hon ltissollsofn. sr laid i ltissolas. dar tion bygg: °°b ßbdbdd mdlfb- då bam inte sick Itt hålla fw vi wild
om, oo m, om-o_ Soooiom ho, |om|,m|mm,,¿ ß,-omo8$mm|,o, av det ihärdiga snöfallet. §pelet blev därav lidande. och na-
|o8o| honom nom om m¿m|_ gon lin ishockey liek man inte se.

50 år fyller den 7 ds postdiligenslörare Ture Larsson. Gardnâs.
run: ursson ar narlsing till bonlsn ooli en gina fyr ooli I-"="""""""
speleman med dragspel som specialitet. Genom slâktlör- S"5'“$""_d "PPl°“k P5 55"d“3°" °" ll' *lm mm *f"“'¿*'
liintlslssr lionilisn iilllaniilnnil ooli lslsvnnsnflzifpnlinsslinion '="='° '“°'=' °°" *'=Y"*°“d=8=' "W °“ P'°S“““ så "bl °°"
Hi"$and_suñmsund_ Han kom sann i poswcrkcis “inst och 0lTl\'å.\l8l\dC. III d VII' S\'å|1 III llllllll med 8lll. ÛCI ßfllillßl
min fcmåcx Üman ko, han 'im-en G¿|.¿n¿s_s",5msm¿_ av inslagen var utan tvivel samrealskolans luciatag genom

samhället med lörridarle. lucia och fackelbârare samt tal och
sang på torget. Aflarsmlnnens skyltning óverträlïar säkerli-
gen ocksa det mesta i den vagen. och publiktillströmningen
töreßll vara rekordartad.dettatrotsettvider-snooch blåst -

som inte särskilt inbjöd till vistelse i det fria. Luciataget gick
fran samrealskolan genom samhället med torget som mal. En
llickkör inledde dir. varpå en av skolans elever. Marianne Lars-
son. solosjöng ”Glans över sjö och strand”. och rektor Max
Andersson talade i anslutning till lucialegenden. Lucian. Ka-
rin Mattsson. läste en dikt och lick mottaga ett av guldsmed
Sigge Sunding skänkt luciasmycke. Eller ytterligare sång var
den anslaende högtidligheten slut. en hogtidlighet. som man
förmodar var upptakten till en årlig tradition.

s _ __ Pa Tullingsas ålderdomshem firades Lucia. som med tirnor
Om» man-n fm-_ Ejoor (Mm-nl Jolioonsoo. .vin/to besökte hemmet. och Konsum i Strömsund lmditiönsenlist

ßlooila-rg. Jo/in Eriksson. .laolfHöglund. bjöd På kaffe- msdw Fföbißsßfmê bidfbs med såna beh
nedre raden fr: v. Rune Lögdberg. Turr Larsson. Maffia: mtßilß.

Erikcmn och Olle Norlin. alla posrbtcsrjñran' l Ållllñö bl' lwllßdcl lirSißklll llñßlldllßl- MM Slimli-
des i ßreninphuset. varifrån Lucia med sina tarnor och stjärn-
gossar i slädar och med flammande bloss akte till kyrkan. där

Slföllßbøfg, Sffömstllld en stor menighet mött upp. Lucian. Anne-Marie Ahlkvist. läste
Lam; | |f|2 kl, 2 | _ | 5 en dikt och sjöng med sina târnor. och Talis Halsius höll ett tal

ggmmgt dm; över Lueialegenden och Röda korsets arbete. Kollekten och
Mglg |||-:|lß|-:|!'|'$ serveringen inbringade l40 kr. som går till Röda korsets verk-

samhet.
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Blttreyrkesatblldalag
börgesungdomeniStröm.ochdetankommerpäossäldreatt
ta iniativ till deras hjälp. en sak som kanske mänga linnersom
en uppoffring. men som säkert snart skall visa sig fruktbring-
ande föralla parter.

Det är Strömsunds Rotary klubbs president. konsums-
chefen Hjalmar Österberg. som sä framlägger sina synpunkter
pä ett av de viktigaste problemen lör dagen. problem som
livligt diskuteras inom klubben. där man också hoppas kunna
komma till en viss lösning.

Vaddet främstgälleräratt lätaungdomen läensäorne-
delbarkontakt meddeolikayrkenasommöjligt. Ochdetärjtst
har som företagare. hantverkare och yrkesman i övrigt kan
göra sin insats genorn en smula intresse och uppoffring.

'lrädrarlodetearlavettlp I4/l2 l9S4
Trädradio är det enda vettiga lör Strömsunds vidkommande.

tal om de inte alltlör goda radiomottagningsmöjligheterna pä
orten. Stömingarnaberorheltpä indttktionsströmrnamai kra
och elledningarna. och att lä bort dem torde inte läta sig göra
pä annat sätt än att koppla in mottagningama pä trädnätet.

lörklarar relegralkommissaric Gösta Nilsson i Strömsund pä , _ -

Strömsund byter aaslltte
Det gamla Strömsund försvinner mer och mer. och det nya
växer upp i dess ställe. Närmast stär nu den Rymanska tomten
i tur. mitt i samhällets centrum. vid korsningen Amaliagatan
och Besvärsgatan. De gamla byggnaderna kommer inom kort
att rivas och ersättas med ett stort. modcmt allärs- och hyres-
hus. som ska inntmma 3 butiker och lit lägenheter.

4' -"
Den Rvmanska btggnaden. som endast delvis sjvrts till vänster

fw? "l5.l|l8h9'9l' i“V'k§" NW' pdfotot. har lr_r-sr mångafamiljeroch verksamheter inom sina
|l8W'$ “'55 PÅ Ndl°Ü"¿'ll'l81"N- °°h M8” uflß 55" väggar undersin tillvaro. Huset uppfördes som s. k. k_r-rksruga
5" Mn" IW' ml" ÜWPPÜ' fik" md ÜÜÜ' °m “ih 4 Ü- pá I800-talets senare halm. och vidförra sekelskiflet fanns

Laelaföljet llck rrräaallagea
Gärdnäsbyn i norralämtlandrlkadeut lördensannolikthögst
sällsynta saken. att mässlingen drabbade Lucian och hela hen-
nes sällskap.thgarrn innan luciafesten skulle hälla där. Lucian
Ylva Dahlin. hennes tre tämor och dessutom tvä pojkar. som

där en glas- och porslinsaär: Efter den stora branden I907
tog ltandlanden Simon Nilsson huset i besittning. och det
byggdes ut år söder: Han blev kvar till I9/0 och efterträddes
av Stockholms Handelsbanks lokalkontor: .lien redan fran
I906 och några árframöner bedrevfru .-lmanda Larsson tnat-
och kaßeservering i byggnaden.
Under andra världskriget I939-45 hittar vi staben för norra

skum ha *lugn som gjlmwsar' im-iuhndc ämm? i miss' Jämtlandsförsvarssrvrkordär -lr I954 köpte handelsmannen
Imse" och mm: 8. un sings' Mm hade mm' “on mbcm' Gunnar Simonsson fastigheten av fru .-lnna Ryman.
delser lör luciañrandet. men alltsammans gick i stöpet.

Gärdlryaatvätt-oelbadataga
sombrannnertillpingstiänstärnuäterllrdigatttasibruk.
Dennagängharmanupplörtbyggttadenitegel lörattden
skallvaramerbrandsäker.Detvarenstorlörlust.närmani
väraslörloradeinrlttningen.mengenomenergisktarbeteoch
gemensammakrañerharmannuäterlyckatslädeniordning.
lagom till julen med dess tvätt och bad.

Lysnlag
För svetsare Erik Ljungberg och servitrisen Siv Beryl Persson.
bada frän Bredgärd. Strömsund.

Strömsund
Utställning och Iörsäljning

av patientarbeten äger rum lördagen den I8
och söndagen den I9 december

mellan kl. l3-löidagrurnrnetpäavd. B
Ströms sjukvärdsinrättningar

handlanden. Olof Nilssons dotter: och samma dr flyttade
Nälderrs möbler in och stannade där tills att L Tåverrog deras
lokaler:

Födelsedagar
'IS kr fyller den l7 ds fru Anna Johansson. f. Eriksson. maka
till lantbrukaren .lohan Magnus Johansson. Brcdkälen. Hon är
lödd i Bredkälen och har sysslat mycket med vâming och
hentslöjdsalster.
Sllärfyllerden l7dsvirkcsmätarcPerOlofPersson. Högbynäs
Herr Persson. som är född i Högbynäs. ltarägnat sig ät virkes-
mätarens yrke sedan ett 30-tal är tillbaka. För den nya bygde-
gården har han gjort en god insats. Dess tillkomst kan huvud-
sakligen tillskrivas hans energi och stora intresse. Han ärocksa
orlörande i bygdegärdslöreningen. Även lör skyttet har han
varit livligt verksam och är ordf. inom ortens skyttelörening.
Fr.o.m. nästa är ingär han även i Ströms kommunalfullmäktige.

Exilim
Vid Härnösands stads skolor lör yrkcsundervisning har vid
yrkeskursen lör elektriska installatörer utesaminerats bl.a.
Henry Näslund. Strömsund.
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Nytt kotttrnaaalhus
suomsuuus tsemmuuststtmttsuge gemmtstutstrsete pt mtmts-

Skrw- och bvkßfmsßby gest i fest utu ue ss tseryuetsefutts rsages sem tsestui em eu
5"'5"\$WÜ j T°|- 3_3| nytt kommunalhtß. en praktisk linje i samrealskolan och tva

5PP|'d°|\|5JllWlfl |955 nyapensionärshus.ettiStrñmsurtdochettiAlanäset.lnyärs-i tacket hyllades speciellt hentäg. Märten Lindberg i Ohn. som
Vt *Mmm tßw efter su ns utttson ruttmttutge seden tott. uvgumeaaes nys

Wkßßlf- "W'_lf|$'°°|\ Û"*b°|ß|“'- året och ck nu motta en vacker blomsterguppuppsats lör
ddlmwmm- salu mmsut ruttmuuge.

VÜÜWWN 'Nå Ed" “PPÜ08 Avslutningsvis uttalade ordßrande Nils Grönlund i
- » vmsteuen :sets titt rttmststige ßssndevsrit “guds tsummu-

nalrnän.däliga panigängareoch svaga revolutiottäreroch sam-
F“°'*“"9" "M "'54 tssttsemsiame". sett tu» t sin nu msetssaes genom Per te-t; 31:' “°“ 25 d* få K"*"“' '3"¿':“°"'|ñ|.“';'¿n“:::.f' tuusseu fran ttøgtsynss far det stuetsttp san. pe vtttset tm

' ' Mamuæon' namn' on. 16 Iettsarnmanträdenaunderdetgängnaäret.
50 lr fyller den 25 ds lantbr. Jonas Hallqvtst. Svantngen. Han
är hllsing till borden och kom för endast fettt är sedan till
Svattingen. där han övertog arrendet av Holmens bruks jord-

"'“'“' rst rtt ueusoasrtrustsneu rtt -' suomsusutso ts- rytter den zo as fru August. ttuttes. men tatt sutetssre ' V °' ' ' 5"' ' "““" '
Hans Holter. Strandliden.

__ _ _ Vigsel
vi sk. “nu tm en nu r mm Aflärsbiträdet Sven TorstenAronsson och Karin Allhild Jons-

p¿ Bygdcgmkn i Högäçnß |'. Hag. bada från Ulriksfors. vigdes i Ströms prästgård på

smuuutsgeu tst 2 t .oo-ot.oo 1“'°“°"°" 'Y '“Y"“°"°'“°°“'"'”BW' _

Musik: Owen Utsänare Sttg Ingemar Jonsson och fröken Ulla Mana Holm-
Tmlmdlgnon Bo Nygamk qvtst båda från Täxan. vigdes annandag jul t brudgummens

Gubbhñsem SDUK hem av kyrkoherde Gunnar Berg.

nutsrsa
SWNIM nu Mugauteus wtgtserg, mete im tsmtrs. vsttietm wtgtsesg

Julkñmr Säljßvsåfdw suamsuuutumttait. tteuvsrbouttg min susmsusut eett 61

Tvänyapeasloalnltern
'Ü - I m- Em! - UtställnlaglStr6ntsttnd

De av S kommun "nam k -m umdmng Den lör de llesta strómsurtdsbor välkände konstnären Ante
'V "°"°'°"'”"°'“ '"°"'å°"" Gmttustt utsattes t ssmreststsutsns suts den 29-so dee Hsumunen nut ommtt gemcnsamtßrslagomupp . _ . _ _ 'M .V en pcnsionñßhcm i Mans om “H2 ugmhemoch vtsu'tavlortolja.akvarel|er.pennteckntngarochträsnttt.Gran-

- I' - hall.somärbosatttSmälartdochgtmedenstrómsunds-
""“' °" Pm' ' S"°"'“""d °"' 'S '8 "“°"""°" ntetss. gtets pt tseusutssaemau aren ms-42. t suomsusut tur

han tidigare ha separatutställningar.

I-'ödde
En pojke

Ingeborg och Harry Nordkvist SUFÜIIIIUORGI
f, Berggren Alfred Matsson knogar segt och ihärdigt från sin lundensiska

sunmmmtsßßgnzz/|2 |954 horisont och hat-nu kommit till hållet ll. Denahalleärhelt
ägttat gårdarna i Grclsgärd med långa och utförliga släkt-
tabeller.

.IulattaalStrñtnsund 28/l2 l9$4
hade samlat en överfull kyrka. där även ett l00-tal extra
sinplatsertogs i anspråk. Predikan hölls av kyrkoherde Gunnar Ishockey-Jättttlattdaaerlen
Berg. och kyrkokñren under ntusikdir. Rtute Janssons ledning IFK Östersund-Tullingsäs 8-l
sjöng fyra julsånger. Kollekten till sticts sjórrtansvärd uppgick Ulriksfors-IFK Östersund I-8
till 350 kr. Tullingsas-Harnrnerdal 6-2
.lulotta hölls även i Öhn. där komminister Lars Lóvsund
predikade och i Hillsand. där kyrkoadjunkt Gunnar Wikberg IFK Osd
predikade. Eller julottan i kyrkan hölls julgudstjänst av Tullingsás
kyrkoherde Gunnar Berg och kyrkokóren först på sjukstugan Ulriksfors
och sedan på ålderdornshemmet. Hartunerrhl
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.-I/gul I'.'/uLx_mn går
I-'r lr Kunimunulkumn-r Bertil .lIugnu_rsun.

knn|niumr_i'rvI_u'n.s unlf PM. Jönsson. milnici/xilnâmnrlens
urrlf .-I/gul E/iusmn. Å'r'i/»mun Eclrurel Bvrgrla/Il

Georg Ör/vho Å'un|Im'r

/lan .ses här med sin mur Krilsunuv/I I88 7_ sonen Iwan /Å

N38 och .mnsnm-n Daniel /I 1978, Fyra gem-ruliun
.samlade pà hmn :ill .llurgil-smgun

1 'YStrömsunds ntunlelpalfullmilrtlge -8 I- l9$-I
sammanträdde på tisdagskvällen. varvid som främsta ärende
godkändes och antogs en ändnng i stadsplanen lör samhäl-
lets centrala delar.
Till ny municipalnämndsordlörande efter Algot I-lliasson. som
avsagt sig. utsågs Georg Örjebo. .-\lgot Eliasson blev föremål
lör ett varrnt tack för sina insatser i nämnden de tre är. han vant
dess ordlörande. Brandchefen John Nyström. som vid nyår
avgar efter 25 års tjänst inom Strömsunds brandkår. fick en
speciell hyllning med tacktal och blommor. Samma hände pa

samkvämet senare pa kvällen för Sigge Sunding. som nu läm-
nar hälsov ardsnämnden eller att ha tillhört denna sedan N33.

Damer I Strömsund
.\lanicur. pedicur och skönhetsv ard
utföres av undertecknad i hemmet

Telefon S25 för tidsbeställning
llögaktningsfullt
Ingrid Månsson

Ströms husmodersßrenlng
Firade pa söndagen "lilla julafton" med ett samkväm pà
Ilemvärnsgárden. dit över hundratalet medlemmar och andra
samlats fór att deltaga i festligheterna. Det blev mat. musik
m.m. En teaterpjäs. "lisamen i Ruskaby". uppfördes och ut-
löste många glada skratt.

SIIWMSIIIDS
IIIIIII NI IIIEISEIIIÅII IISIAI Slll IIIIEI

° I-Vi 1' : r ~^ F ya/:Xxe,{;1 1 NY! |_ gf\Ri_ ~

.;-vi _ ._-.' fw

_~s=“
_ru

ETT NYTT 133%

tillönskas medlemmar och kunå'

smmis i<n.\-si:sit=.z\"rFñRE'!\'lß\'G
Ström - Frosts-lken__ ___-:___--

J
Q

1 1 ¿
Q å..

' ^ - tillönsltas Krade kunderl. \ \ '

o°"1~\-\'1"' äs-

Vl TACKAR Krade kunder for det IÜISN 5""
angenäma afhrslorbindelser un-.t tillönslur

"HI li0ll NYIT ÅR

LÄ.\'STlD.\'l.\'GE;\'S LORALRED.-\KTl0.\'
_ vmroti amozassos -
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Minnen från min barn- och ungdonrstíd

Jag vill här berätta om hur vi letde. arbetade och made ms i repetera. Dessa dagar blev skolvägen sammanlagt nära lö km.
Espnås och angränsande byar vid Srrånrs Vamrdal. Eersonr Skolskjutsar var ett senare påhitt.
jag årjödd I9/4 och lämnade byn l934. kommerföljande arr Föreställningen. som bara uppfördes en gång. frck mycket
handla ont dessa 20 ar. bra kritik. Hur mycket pengar vi fick in. minns jag inte. men en

ny orgel blev det i alla fall så småningom. Synd bara att ingen
Skolgångea kom på att vi kunde ha framfört föreställningen flera gånger!
År l922. som 8-åring. började jag småskolan i Espnäs. An- Någon ersättning för att vi uppträdde fick vi inte. men
ledningen till att jag var överårig var att jag hållits hemma av den förre läraren skänkte oss bibliska böcker. Dessa var av
mina föräldrar. eersorn jag måste vara bamvakt åt mina tre samma son som vi redan använde som läroböcker. Mina brö-
yngre syskon Pelle. Bojan och Ella. der och jag hade så välbehållna böcker. att vi inte fick några

nya. Däremot fick en del andra elever med trasiga böcker nya.
trots att dessa elever inte varit engagerade i pjäsen.

Satnflrdael
På sornmaren bestod samfärdseln nästan enbart av båttrafiken
med bl.a. ångbåten Virgo. som gick turer mellan Strömsund
och Bågede. Båten hade tre fastställda turer i veckan. Dess-
utom fanns bogserbåtar. som drog timmemotar. Båtama hette
Svaningen. Dragan. Ströms Vattudal och Strömsund l.

Vrrgo lade till i Espnäs och i Funtnäset. Varje söndag
" mötte hela byn upp till veckans händelse. när båten lade till

vid ångbålsbtyggan invid affären. Bland andra korn alltid post-
mästare Olsen springande i sista stund med skottkärran och

FI: ta : .-Inna. Jöns-Herlre. Karl-Erik. Mårir sant: Pelle. hämtade postsäcken. Trots att det var söndag. kunde vi hämta
I-'omr troligen från I9l9 vår post efter en liten stund.

När vi skulle förflytta oss sjövägen. var det vanligast.
Vi var fyra nybörjare i min klass. Det var min kusin Bojan att vi rodde. Men det fanns även enstaka utombordsmotorer.

Eriksson(Sandmark).Emma0lsen (Eriksson). HenrikAnders- Omkring år l927 köptes den första utombordsmotom i vår
son (Enevåg) samt jag själv. Som lärare hade vi Anna Eriksson familj. Vid den tidpunkten fanns det ett tiotal i hela byn.
från Lit. Vi varden första årskursen i det nybyggda skolhttset. På vintern fanns ingen riktig landsväg. varför alla trans-
vilket kändes mycket högtidligt. I folkskolans klasser 3 till 6 porter fick ske med häst och släde. Vid personbefordran an-
gick det bara fem bam. eftersom det var skolstrejk. Anled- vändes skrinda eller rissla. Skulle man bara ta sig fram själv.
ningen var att läraren varit intagen på Frösö sjukhus och av fick man gå. åka skidor eller spark.
föräldrama inte ansågs kapabel att undervisa. Ellerjul korn en Sommartid fick man gå till fots eller åka cykel. vilket det
ny lärare. Tage Mattesson från Malmö. varför strejken upp- fanns ett fätal av i byn. I vår familj. som bestod av ll perso-
hörde. ner. hade vi en enda. För transporter använde vi lastvagn med

Det fanns många bam i Espnäs vid den tiden. Om jag stålskodda hjul eller s.k. dyngkäna. För ftnåkning trorjag inte
minns rätt var vi. då jag gick iårskurs 2. sammanlagt S2 elever det fanns något fordon såsom gigg. trilla eller liknande.
i småskolan och folkskolan. l hela byn fanns det vid denna tid De första som köpte bilar var Mattias Espvall och
cirka 250 invånare. Mattias Mattsson. Espvall fick sedermera droskrättigheter.

Skolan var sertårig. men efter att jag gått ut folkskolan. Eller mycket om och men bestärndes det. att en bilväg
gick jag följande två vintrar på fortsättningsskolan. samman- skulle byggas fiån stora landsvägen nära Allviken till Postviken.
lagt sex veckor per år. Denna undervisning var också förlagd Vägen beteeknades som glesbygdsväg och utfördes som nöd-
till Espnäs. hjälpsarbete genom Arbetsrnarknadskommissionen (AK).

I folkskolan hade jag först Hilda Höglund från Lugnvik Själv deltog jag några månader. troligen sommaren
som lärare och därefter Edvin Pettersson från Jättendal och i l932. Vägbygget påbörjades i början av l930-talet. och vä-
fortsättrtingsskolan Erik Olsson från Ottsjön. gen invigdes år l934.

Då jag gick folkskolan. hade vi ingen orgel i klassrum- Atbetsstyrkan bestod av cirka l20 arbetare. De kom
met. För att fä in pengar till anskaffning av en sådan beslöts huvudsakligen från socknen. men även från Hammerdal och
att vi elever skulle uppföra ett sagospel. Det hette “Vallpojken Frostviken. De inkvarterades i gårdarna. Aldrig harså mycket
som fick prinsessan”. Min bror Jöns-Herbert var kung. och ungdom. särskilt flickor. funnitsibyn. Det var liv och lust med
jag spelade vallpojken. Tyvärr kornmerjag inte ihåg. vem som dans lördags- och söndagskvällar.
spelade den prinsessa jag slutligen fick. De redskap som användes vari huvudsak spadar. hackor.

Repetitionerna pågick i flera veckor. Det vardärför rätt korpar och spett. Dessutorn hade vi stora skottkärror av trä
kämpigt att dessa dagar gå hem den fyra kilometerlånga vä- med jämhjul. varför man var tvungen att lägga ut plankor
gen för att äta middag och därefter på nytt gå till skolan för att som landgång för att kunna kärra jorden till rätt plats.
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Lönen var inte så stor. Man fick slita hån hela dagen lägga ut 20.000 kronor per man. ()m man tänker på dåva-
för att få ihop till fem kronor per dag. Arbetet utßrdes i regel rande penntngvärde. skulle det idag ha rön sig om cirka
som ackordsarbete. Jag tyckte nog.att arbetet var trevligt trots två miljoner kronor. Man kan förstå. att det sved för dem
slitet. F.n fördel var ju. att man fick lön. vilket man ej var van som drabbades och som i hela sitt liv varit arbetsamma
vid. Utöver själva vägbygget minns jag ett annat arbete. som och sparsamma.
jag deltog i. Min far och jag körde en vinter granitsten. som Eftersom min far och mor lät döpa min syster (ienrud i
skulle användas till vägtntmmor. Dessa avlånga stenblock var Ströms kyrka den aktuella dagen. kom min far inte att skriva
uthuggna ur stora stenar i skogen. Även nu arbetade vi för under någon borgensförbindelse. Dock skänkte han 500 kro-
AK. Lönen för två man och häst var l0 kronor per dag. Efter- nor som stöd till bolaget. Mattias Mattsson med fni var med i
som jag bodde i löräldrahemmet. fick jag inte behålla peng- Ströms kyrka som faddrar till min syster och kom därför också
ama. utan de gick till det gemensamma hushållet. undan förbindelsen.

Att vi fick elektriskt ljus och kraft var givetvis ett ston
I lyft för byn.

Nöjen
Jag skall så avsluta med några rader om Espnäs nöjesliv- un-
der 20- och 30-talen. Som man kan förstå fanns det ej så

mycket i nöjesväg. På vintem förekom exempelvis knappast
några andra nöjen än skidtävlingar samt fältskjutning på vår-
kanten.

Under dessa årordnade idrortsföreningen julfester i skol-
huset. Dessa var mycket uppskattade och livligt besökta. Vi
hade kalïeservering. stånd med olika försäljningar. lotterier
samt pilkastntng. Levande musik förekom även. Dans var inte
tillåten i skolhuset. Av den anledningen brukade vi anordna
dans på en närbelägen loge. där det inte fanns någon som

Sönerna Karl-Erik. Jöns-Herbert och Pi-r Sigtunl med helst uppvännning. Dansen fick därför ske med ytterklädema
Vlïirå/t/Puma .Värld Lisa vt'/I Jrïllv ./ån.s.vun på Fllflllltlwl

Sommartid brukade det anordnas dans på någon loge
Ljus och kraft eller i någon Iada. l allmänhet kom det ungdom även från de
Under min bamdom hade vi bara fotogenlampor och lyktor närbelägna byama Bonäset. Renån och Vedjeön.
som belysning. Eldri flen kom troligen i början av l920-talet.
För att såga timmer till Jöns Espmarks blivande bondgård
köpte min farbror Erik och Jöns Mattsson en Iokomobil. Se-
dan den använts färdigt i Toppen. kördes den till byn och in-
stallerades i ett nybyggt såg- och kvamhus beläget något norr
om ångbåtsbryggan. där nu Jöns Espvvall har sin sommar-
stuga. litöver drift av såg och kvam drev den även en
elgenerator. som gav kraft och belysning från Risnäset till
Näset. En del. som ej hade denna modernitet. påstod att denna
skarpa belysning var skadlig för ögonen.

lnnan vi allmänt fick elkraft från Storån. drevs trösk-
verk och vedkap av en tändkulemotor. som gick på fotogen.
För att fä tillräcklig bemanning vid dessa arbeten gick man
ihop från flera gårdar. Så länge jag och mina bröder var för
små för att hjälpa till. var min far tvungen att ställa upp på
många gårdar för att få tillräcklig arbetsstyrka. när vi hade
tröskning eller vedkapning på vår gård.

Johan Petter Rislund. som var en stor spjuver. berättade
en gång att ett år. när de tröskade hos honom. hade fotogenen
tagit slut. varför han i smyg hällde i bensin i stället. och alla I

förvånades över vilken fan det var på motom hos honom.
Ännu tidigare. innan byn skaffade ovannämnda motor. Gi-rrrml och Karl-Erik Elirs

skedde driften vid tröskningen med hjälp av hästdriven vandring
på några gårdar. Jag minns ännu de vandringar som fanns hos Då och då ordnades det hjudningsbal i någon by. Den by som
Manias Mansson och hos min farbror Erik Jönsson i Toppen. ordnade dansen. hade då innan samlat in pengar bland de

l början av 20-talet planerades byggandet av ett kraft- egna ungdomama. så att gästema kunde bjudas på kaffe med
verk i Storån i Alanäs socken. Representanter för kraft- dopp vid ankomsten. Senare på natten blev det choklad och
bolaget kom till I-lspnäs för att fil borgenärer. Flera av bön- smörgåsar. Dansen kunde pågå till morgonen. Den bjudnings-
dema i Espnäs skrev under “en för alla och alla för en". bal. som jag minns bäst. vari Renån l934.då jag träffade min
Många lyckades dra sig ur. men flera “åkte dit” och måste blivande hustru Genrud.
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u Foto: Erik OlofRhodin

Flottarminnen från Öjån på 50-talet
Anledningen till att man flottade t.ex frän Ojarssjön eller Ojän Blöta. trötta och bärande batshakar och aror. gick vi nedströms
till llammerdalssjön. var att allt virke gick eller vattenleder och fick se bären på andra sidan än. Den hade fastnat i en
ner till kusten pa den tiden. Skogsarbetet var manuellt dä. det nedfallen björk. Det var en °'bakc" (edal där. sa jag vadade
vill med andra ord säga. att skogsarbetarnas roll var att arbeta över med stor möda. stödde mig på aroma. fick tag i balen och
med svans. yxa och barkspade. All papp skulle rundbarkas i rodde över. hämtade Jöns. för att sedan to till en flottarbarack
skogen. sägtimmer fick lämnas obarkat. utom tallsäg. som 500 m nedströms. Da korn gänget. som var nedanfóross spring-
skulle fläckbarkas. för att det skulle flyta battre. Köming av ande. De förstod att nagot hänt. när kont. ryggsäck. batbrädcr
virket frän skogen till sjöar och äar utfördes med häst. endast och mjölkhämtare kom flytande. Vara saker fiskade de upp.
i undantagsfall var nagon traktor inblandad. och det var bara att elda och torka sina tillhörigheter för att

Under förvintem. när isama var dåliga. kördes virket till sen fonsätta jobbet.
och strölades pa stranden av sjön. detta gällde även ström- ”Rumpa 2” - andra flottningen samma vän Nu hade
mande vattendrag som Lex. Öjän. Där lades det så nära vattnet Ojarssjön blivit isfri. och virket. som var upplagt pä isen un-
det gick. för det skulle också tummas av virkesmätare. för att der vintem. hade blivit bommat. d.v.s. an man tog vissa stockar
huggare. körarc och skogsägare skulle fä betalt. och drog runt virkesvältoma när isen var stark. borrade ett

När det började väras och blev varmare. och tillflöden häl i varje stockända. och kopplade ihop med "bomsmide”
rann ned i Öjän. var det dags att börja första flottningen. för- (kätting). På det viset höll sig virket kvar inom bommen. tills
sta ntmpan som det kallades. med början vid Ojarssjön. Än det skulle bogseras till Ojarsdammen för att släppas ut i Ojän.
kunde ej virket pa sjön flottas. för isen läg fortfarande kvar. Den som körde flottarbäten var Nils Hansson med en med-

Dä samlades gubbarna frän med Edvin Görans- hjälpare. Nils samlade ihop virke frän hela sjön till en stor
son i spetsen. vid Ojarssjöns utlopp för att rensa sä mycket not. som skulle släppas ut i Ojän. samtidigt som flottama var
det gick mellan och I-lenningskälen. Vissa är ingick väll- på plats.
ning av virke.somkörtsnertill Ojänundervintem. När virket Nu började slutflottningen i Ojän med att nägra från
började forsa utförän pä mindre vattentillgäng. bildades brötar l-lenningskälen och Flykälen fick åka droska till Ojarrt för att
bade vid land och mitt i forsama. s.k. batbrötar. Man fick ro pa tillsammans med gubbarna i Öjarn arbeta med den s.k.
bröten uppifrän för att sedan arbeta bort virket mot den sten "slutrumpan". (Se bild ll
den låg mot. och närdet varnägra stockarkvar. fick man se till Vi började nedströms Ojarssjön med att passa det tim-
an komma upp i bäten sä fort som möjligt. eljest var risken stor mer som släpptes ut i Öjän. och sen tog den s.k. ”slutrumpan”
att hamna i det kalla varvattnet. vid. d.v.s. att samla ihop allt virke. som fastnat mot strändema

Samtidigt med öjarsflottama. började gubbama frän samt i ”bakean”. Detta fick "hakaros" ut i strömmen. d.v.s. en
l-lenningskälen och Flykälen vid Ojäbron nedanför Hennings- man satt bak pä baren med en fot utanför och drog ät sig
kälen. Ett gäng började där. medan ett annat gäng började stockama med batshaken och gjorde små flortar. som bogse-
5 km nedströms. detta för att hinna med så mycket som möj- rades ut i strömmen. där timret släpptes. (Se bild ll). När vir-
ligt pä kortaste möjliga tid. ket kom till Stuguvattnet. fick vi göra en s.k. timmemot och

Nedanför mellan Yttskaflkälen och Gäxsjö. med spelekan spela över virket. Sedan matrast pa eflermiddan.
var det Gisseläs-Fagerdalsflottarna som rensade än i detta (Se bild lll).
skede mot l-lammerdalssjön. Vi fortsatte utförän till sena kvällen. men nådde ej fram

Det däratt ro pa s.k. bätbrötarkan ha sina risker. det ek till flottarbaracken. sä kl. 22.30 fick vi dra upp batama. göra en
undertecknad och Jöns Olofsson från Flykälen uppleva vid stockeld. äta och lägga oss under upp och nedvända båtar för
ovan nämnda rensning av Ojän. ett par km nedanför Henning- att sova nagra timmar. Vt hade inga sovsäckar på den tiden.
skälen. Vi rodde och drog upp balen bak pa bröten. som hade bara en filt över oss. Den morgonen. vid 5-tiden. vaknade jag
fastnat i en stor sten. Det kan nämnas. att forsen heter Stors- med en halv decimeter snö över halva kroppen. men det var
tensströmmen och var ganska strid vid högvatten. Vi arbetade bara an kliva upp och göra en brasa. koka kaffe. äta och fon-
ett par tre timmar och fick bort allt virke utom ett trettiotal sätta (ert flottares arbetsdag varenl. lag. l0 timmar. allt utöver
sagstockar.ViskulIedätabatenöverdessaförattroiland.när dettavarövertid.
vi tagit bort de sista stoekama. Det hör till saken. an i Ojarn
hade dom just öppnat en dammlucka. för att vi skulle fä mer
vanen nedströms. När vi tittade upp. ftck vi se hela än full med
virke komma mot oss. så jag sa till Jöns O: “Kasta dig i land sä

tar jag balen". men det var försent förmin del. virket korn med
fartrnotmig. Batengjordeettvarviluften.ochkomnedparätt
köl igen. men "matkonten”. ryggsäcken. bätbrädema och
aroma försvann i forsen. Även bären och undertecknad äkte
med virket i det kalla värvattnet. Det blev en hard strid för att
komma iland någon halv kilometer senare. men Jöns hade av
nagon anledning lätt tag på aroma när han sprang utför än för
att se och eventuellt fä mig i land. vilket till sist lyckades. .-frrilrel/örfuuuren mt-tlvrmö Karin
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ner mot l-lundvagen. där övemattning skedde i ottarbarack.
llär i Ladumyrströmmen mot llundvagen (Se bild IV) ror Nils
Hansson en båt. i den andra Nisse Strömqvist. som ror den
s.k. spclekan. en större och kraftigare bát med handspel i mit-
ICII.

skedde i llolmflybaracken lör att sedan fortsätta lörbi
Henningskälen mot nästa övemattning. vanligtvis i Bränn-
vallsbaracken.

blev inga brötar alls. Det var bara ströstockar. som man fick
knulïa iväg frän båtama. där en tre. fyra man åkte i varje båt.
lör på land gick det ej att ga.

Efter övernattningen i det fria. fortsatte vi att rensa Oján

lör att dra små limmemotar över vissa lugnvattcn.
Dagen därpå fortsatte ottningcn. och övemaitning

Däril'r.'in och nedströms blev det lugnare vatten. så det

Middagsrasten blev alltid vid llöglandsbuan nedanför
uw_ |°g då en /'-Iïlll \'(lIl_SIt'I" lftlflll (;ÖI'llII.i_\0II. EIIKUII ./UIISSUII.

bud på gamiga ii-"mn \-j |'°f|5a||¿ mm den §_|;_ AK.bmn md. l/e'IIIIlIIgShåle'II. S\'r.'II Rlllxlill. Fl_\'kÜl1'II. lålltlfmur
13,, y,.,|m|;¿|cn och (;;j,_\-j5_ (ge |,¿|¿ V, Rönnberg. llennmgil-ölen. Erik Olof Rhodin. I-'I_rIrälen.

Vi fnm 5\-N dem, av Oj” ,|¿mm¿c hä, får |,,,mmm_ mm ockui log /oro: med vjålrullörare. i-:dare (iöle
spon M |¿\.ä||cn md Hof Sjñbu-85 |¿°m|,i|,u¿$_ Vi mg “kg llikuröni. Ö,/om .vaml .\'i.sse Slrömqi-nl. Ilenningslrâlen
med nagra båtar på Ilaket. Några båtar tog Gisselasgänget
med lör lärd mot llammetdalssjön. Vissa ar. närdet var mycket
virke och lite vatten. kunde en del av oss Ilona vidare mot
AmrneriAmmeräl\en.

den.
Härmed har jag noterat hur det kunde gå till på den ti-

" -EGP'
*O

af?

* 'fe<1
i \ *Bild/ ' .\'iIs llansson och . 'me Slroniqrisl ror:
l.adum_i~rs lrömmen mor llundragen

Bild Il. li började nedströms Ö/'arxsjön med au passa del Fagerdal- .llaurils llikslröm. .-llre .-lndersson. _-llre llïkwlröm
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Bild I. Komna lill Ilans Hansagárden i Öjarn. I-'rzin
winxrerr liildemar Rönnberg. Eugen Jonsson.

Henningskålen. Si-en Rhodin och sinande droslcum förare.
brodern Jonas Rhodin. Flylrölen sam! lljalmar Jonsson

och .\'i_ise Slrömqvisl. båda från llenningslrålen.

Bilv lf Från Öjarn -Bröderna Edvin och .\'iI.v Göraimon.
bröderna Jonas. Gabriel och .\'ils Hansson. li-ar

.\IåI1eII.v.mn. Åh' ßeescll. Gunnar Gñrullvson. Göle
ll ikvlråm och Sigfrid (iórunnon. Från Ilennlngshålen'
Olof .\'. ()l.i.wn. Per-l 'Irik Fre.s|adiu.r. bröderna lljalmar

och Eugen Jormon.
laldemar Rönnberg och .\'i.s.ve Slrömqvisl.

Frtin Flylrálen Sirn Rhodin och Enl-()lofRhodin Från Gi.s3elá.r

Iimmer som slå/iples mi Öjàn och mi _mgre grabbar .mm jag ej kommer ihåg namnen pà.
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S.zett.l!er:mrt

Svanselebjornen

Följande berättelse ont den dramatiska bjömjakten I Svan- fån skidorna till hjälp. ty björnen hindrades av dem och kunde
sele. t' slutet av april I902. berättades dr I938jörÖstersunds inte komma åt an riva som han ville. Då small en skon. Det
Posten av bjöntjågan.-n. Sven lSnente) Persson (I849 - 1938). var min bror som sköt. Bjötnen gav till en illvrål och nrsade
Svansele. Hans bror Johan ll853 - l902) var den andre jå- därifrån. Jag kravlade mig då upp. Mina händer voro förfär-
ganen. Han som miste liner vidjakten. ligt tilltygade av björnens bett. och det blödde yrnnigt ur så-

ren. varför jag fann det tådigast an fara hem. .lag ville an
Svaaselebjöraea. del I även min btorskulle sluta jakten lördagen och följa mig hem.
Jag är född i byn Näset. som ligger några mil härifrån. och men han ville ej på några villkorhöra talas därom. Jag begav
jag var inte merän 20 år. närjag flyttade hit upptill Svanselet. mig därför ensam hemåt. Då jag sent omsider. efter en be-
Jag fann platsen lämplig för ett nybygge och slog mig ner svärlig hemresa i trögt föreoch med händema illa tilltygade.
här. På den tiden hade jag två kraniga annat och kunde ta en korn hem fick jag mina sår omsedda. Sedan väntade jag. att
nappatagmedbådedetenaochdetandra.l..appantasågooss minbtorskullekommahem.mendåhanintekommit.dådet
inte med blida ögon. Deansågo. an vi inltränltte på deras mark. började kvällas. sände jag ut mina två pojkar. fjorton och sex-
tnen vi hadejuvärlagliga ränan bygga. Såvardetvargenoch ton ärgamla. an söka eller honom. .lag tillsadc dem an vara
björnen som vi måste slåss med. för de ville inte lärnna våra ynetst försiktiga. samt talade om lör dem. precis var jag skil-
kreatur i fred. Så nog var det besvärligt många gånger. Tur- des från min bror. .lag visste. an jag kunde sända pojkama.
samt nog fanns det dock gon om fisk i sjöarna. och villebråd vana med ödemarken som de voro. djärva men försiktiga. Det
saknades inte heller i skogen. Men strävsamt blev det alltid. hade hunnit bli kväll. då de kommo hem. och då hade de hem-
ty skogen och fjällen år inte lina an tas med. Jag skall nu ska saker an berana.
beräna för er om en bjötnjakt. som kostade min bror Johan .lohan hade förföljt björnen en stycke. Denne hade. trots
livet och hade så näräven kostat min eget. an den blivit sårad av Johans kula. lärdats ganska fort. Så

Min brorlohan. som hade en nybygge intill min. bru- hade spåren len över en öppen plats i skogen. Min bror såg
kade gång eflerannan kotnma skidartde till mig och föreslå. an hela tiden spåren framlör sig. Plötsligt rusade björnen upp
vi skulle ut på någon jakttur. Det varotaliga gånger vi jagade framlör hans skidor. Johan försökte åka undan och hade kan-
tillsammans. En tidig vätrnorgon kom han som vanligt och ske också lyckats i dena sin uppsåt. om inte en liten björk
ville. In vi skulle bege oss ut på jakt. .lag samtyckte och vi hade fastnat om hans ena skida. så att han ramlade omkull.
gjorde oss redo för turen. Ogonblickligen var björnen framme och kßtade sig över ho-

Vrspändepåossskidoma. .lohan hängdegeväretöver nom. Björnenhadegån överdenöppnagläntan till motsana
axeln. och såbardet ivägutövet-den vita vidden. .la.jagsaan skogsbrynet. så hadeden vänt och gån i samma spårtillbaka.
vispändepåossskidotrra.ochdetinnebär anmantogen vareerdengtätnnersigisnönintillspåret.
rem och så gott sig göra lät stirrade fast foten vid "otjan". När så min bror kom åkande. hade bjömen nrsat upp

.la. vi styrde i alla fall kosan åt Stensjön till. och vi be- och kastat sig över ltonom. Det var nu en län sak förbesten an
hövde inte åka så länge. förrän vi påträlfadc lärska björnspår. illa tilltyga min bror. och sedan hade den givit sig av. antagli-
vilka vi inte voro sena an ta efter. Vi hade bägge ränt efter genrädd förandet fanns flera människorinårheten. Johan.
björnfönrcsådetvarinteförstaglngenvigavossut. An som länen ben avbitet samt lörovrigt var sönderriveni
dömaavspårenvardetertstornallevinuförföljdeßackeupp ansiktet och på halsen av bjömens hemska tänder. fick då
och backe ner gick färden. Snart började dett starka vårsolen ligga kvar tills mina pojkar funno honom. De läto honom få
tapålöteuvarfördetintegicksålänsomånbötjan. vaddekundeundvaraavsinaklädetsamtgiordeåthonomen

Plötsligtdökbjötnenuppalldelesamförminaskidor- bäddav granris. vareflerdeskyndade hemåt föran talaom
jag vet inte varifrån dett korn. Antagligen hade den väl på vad som hänt. .lohan hade dessförinnan uppmanat dem till
något sän märkt. an den förföljdes och därför lagt sig på lur yttersta försiktighet. enätbjörnen låg baraen liten bit därifrån.
bredvidspåretförankastasigöverdenförföljande.tybjör- Närpojkamakornmohemfannsdäringenannankarlän
nen är ingalunda den dumma luns. man gör den till i histori- jag. och jag varjust då skröplig. tilltygad som jag var. De fingo
erna. utan den kan sttrndom vara rän listig. Den gick nu ge- därför skynda sig an fara till nännaste by för an skaffa hjälp
nast till anfall mot mig. ochjag hann inte undan. Till råga på medan fraktahernJohan.0rnsiderkotnockså hjälpen.mennär
olyckanhademinbtor.lohan.somhadevårtendagevär.blivit karlamakotnmotilldenplats.därpojkamalämnathonomvar
en bit efter. Och jag hade endast min spjutstav an försvara han redan död. På en primitiv bår fingode frakta hem liket.
migmed. .lagskrek till allt vad jag förnüdde. inte så mycket för En annan version av den tragiska bjömjakten lämnades
anslträrttrrtabjörrtettsomförandragaminbtorstrppmärksarn- l5årsenareavbjötrrjägarenSvenPerssonssonsonson.Allan
ltet till mig. och så rände jag staven i bestett. Staven höll entel- Svensson. född l927 i Svansele och son till lda och Pet Svens-
lettid inte. och nu stod jag utan vapen mot den uppretade son. Hansberänelse byggerpåhans farfars och fars kunska-
bjömen. Den kastade sig över mig utan betänkande och jag per om händelsen. Platsen där dramat utspelade sig. säges
varen län byte förhonotn. Ögonblickligen knäppte jag emel- heta Röda toppen och ligger vid nordöstra viken av Stensjön
lertid händerna över min hals. för jag visste an björnen hug- 3 å 4 kilorneter från Svansele. Den av bjömen dödade Johan
ger åt halsen. Jag kände björnerts tänder i mina knogar. under Persson ligger begravd på Sjoutnäsets kyrkogård.
detdenläthörasinhemskavrål. Pånågotsänhadejagdock
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Svanselebjörlen. del ll gick Pers skidbindsle sönder. och han vände för an ta Johans
Den 27 april l902 åkte brödema Johan och Sven Pers- ena skida. Johan var då döende.

son från Svanselet till Brattmyren norr om Stensjön för att dra Efter hemkomsten åkte Per och en yngre bror. l2-årige
hem starrhö på det rådande skarföret. De observerade då ett Nils. till Hanselnäset för att skaffa hjälp. Nybyggaren där.
björnspår och beslöt. att sedan de varit hem med starrlasset. Anders Johansson. åkte då med kläder och elddon direkt till
uppta jakten eller björnen. den plats som Per beskrev. Vid amkomsten dit fann han Jo-

När de begav- sig iväg var de båda beväpnade. Sven han. som då varit död i flera timmar. En av Johanssons söner
med en lodbössa och Johan med ett remingtongevär. ortens åkte under tiden till grannbyn Norrsjön för att fä tag i folk.
första. och hade dessutom ett bjömspjut. som han även an- som kunde fortsätta jakten på bjömen samt hemforsla Johan.
vände som skidstav. De åkte efter spåret. tills de skrämde upp De. som hjälpte till att forsla hem Johan Persson. un-
bjömen. varefler jakten började. Eftersom föret var däligt för dersökte olycksplatsen och kom fram till att dramat måste ha
björnen. trörtkördes den efter några timmars jakt. Den hade till hah följande förlopp: När Johan kommit fram till berghällen.
slut gätt in i en stor grandunge. vilken jägama ”varvade in” såg han att snön nedanför var bernängd med blod. och att
utan att kunna upptäcka något utspår av bjömen. De drog då bjömen hade grävt och rivit i snön. Han trodde då. att den var
den slutsatsen. att björnen låg och vilade upp sig därinne. död och satte iväg utför hällen. l-lan kom alldeles intill den
Johan skulle då åka genom grandungen för att om möjligt fä plats. där bjömen låg och stannade upp. Då nisade bjömen
skon på bjömen. När Johan åkt in ett stycke. hoppade bjömen plötsligt upp och mot Johan. Han kastade sig undan och skulle
in på skidspåret bakom honom och gick till anfall. Johan satte nog ha hunnit undan. om han inte fastnat med ena skidan i en
full fart. när han upptäckte faran och kunde omedelbart köra ungbjörk. som böjts ner av snön. Han sköt då av ett skott.
ifråndentrörta bjömen. Närdenneinte hann upp Johan. vände som dock bara snuddat vid bjömens bog. Då tog han till
den och satte efter Sven. vilken hade åkt åt motsatt håll och bjömspjutet. Detta var försett med en trähylsa. och man tror.
skulle ladda sin lodbössa. Vid anblicken av den annalkande att han försökt slå av den mot en björk. men ej hunnit fä av
björnen. satte han iväg för att få ytterligare tid till att ladda den. förrän bjömen nått fram. En bit av hylsan satt kvar. och
bössan. l-lan åkte därvid utför en brant berghäll. och där fast- han hade tydligen inte kunnat använda spjutet. Bjömen hade
nade skidoma i en snödriva. och han föll framstupa. Han för- därför kunnat tillfoga honom de dödliga skadorna. utan att
sökte komma loss men hann inte. utan bjömen hoppade på han kunnat försvara sig.
honom och bet honom i halsen och händema. med vilka han De jägare. som först upptog den fortsatta jakten. kom
försökte skydda halsen samt ena sidan. aldrig i kontakt med bjömen. men den sköts nägra dagar se-

När Johan märkte att bjömen inte förföljde honom nare av ett annat jaktlag frän Dorotea. Björnen var en av de
längre. vände han om och fick då se brodems belägenhet och största som skjutits inom björnområdet i norra Jämtland och
skyndade dit för att hjälpa honom. Bjömen blev rädd och dess hud mätte 5 alnar och 6 tum.
sprang. men Johan hann skjuta eer den. Kulan träffade mitt
på bjömen. och blodet sprutade åt båda sidorna. när den

\

sprang.
Sven blödde ymnigt. och brodem försökte binda om

såren med tygremsor. som han rev av klädema. Nu ville Sven.
som var mycket medtagen. att Johan skulle följa med honom
hem. men denne ville gäma se. hur det gått med bjömen och
sedan fortsätta jakten. om bjömen inte redan var död. Sven
ansåg då. att han kanske kunde klara sig ensam och vände
hemåt. När han kom hem. ville han att hans två äldsta söner.
Jöns och Per. l8 respektive I4 år. skulle åka till olycksplatsen
för att se om det hänt Johan något. De följde fadems skidspär
till platsen. där han blivit biten av bjömen. Därifrån åkte de
Johans spar. tills de kom till en klippavsats. vilken bjömen
31340 NOPPIII Ulßf- POJKINI 51800800 005 S58 Si! Oïlfillß- Björnjågaren Sten Persson med sönerna Jöns och Per
och sågdåblodspårisnönnedanföravsatsen. Såhördede _ _..
någon. som ropade nedanför klippan. och närde kom ner. fick
deseJohan.somsattisnönunderberghällen. l-lanvamade
pojkarna för att åka västentt från platsen. ty han hade sett. att
björnen grävt ner sig under en gran. cirka 20 meter från berg-
hällen. Johan hade blivit överfallen av björnen. som bland
annat hade bitit av ett ben. gett honom bett i ena sidan. ljum
sken och i handlederna.

Den hade också bitit över huvudet och rivit av ;'
huvudsvålenfrånpannanochbakåttillnacken.l~lanvarmycket _._" ' -.-
medtagen av blodförlusten och kunde nästan inte tala. -*_;"“'

Pojkarnabrötgranrisochgjordeenbädd.därdeplace- '--
rade sin farbror. Sedan tog de av sig de kläder. de kunde und-
vara och bredde på honom. De ansåg. att de måste skaffa hjälp Gården i Smnsele
för att fä hem honom och åkte där-för hernat. När de åkt en bit, (Futuna hämtade ur "ßjörnland " av Erik Berg)
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Ennxnm
Att vara typograårling på 30-talet iStrömsund

Min kontakt med tryckerimiljön kom tidigt. Min pappa blev
anställd på Scherrnans Boktryckeri som faktor omkring I9l8.
I slutet av l920-talet. när jag var 5-6 år gammal. fick jag bära
kaffe till honom. vi bodde så nära.
.lag blev överväldigad av dom stora hjulen rned remmar från
transmissionen i taket. Det fanns bara en motor. som via rem-
mar drog flera maskiner. Där stod pappa och körde omslags-
papper till I-lotings Spisbrödsfabrik. Hela golvet var fyllt av
stora buntar med tryckta papper.
Så småningom började mina äldre bröder Raoul och Bertil an
arbeta på tryckeriet. Under sommarlov och jullov fick jag jobb
som springpojke. Tryckeriet låg ju nära skolan. så jag gick
olïa dit eller skolan. Så småningom lärde jag mig att ”lägga
av”. dvs att lägga tillbaka blystilarna och blindmaterialet ef-

'Ü uycknms' Du blef' mm hobby' lïnlerhilrlfrán .rent I930-tal. med,/rån våmlrr Iypugraär-
En" shmd “M3 f°““"°|' "fd" Ü35 lö'ml! 3" ÜÜÜ' lingen Eve-rt Kring. hans kusin Hjorirl och Harald Te-Ienius

"be" P. Wckeñ' Mc" fm “"|i"3 på dc" M9" V" j" “ka framför snickaren Helmer Slråmgrensfasriglrer.
myeketspringpojke. Sopagolvetbärautpaketett. Mängapaket
skulle med någon buss. Tryeksakerna var sorgbrev. auktions-

lmsch- Ölllsmicll' f- kull* Ö|'5.l N80- 5001” ll! Mycket var gammalt och primitivt. Tvättvatten fanns
link ha vi nhnnöfsn- ty han slak nlnl °°|1 Wlnns ißndsn- inte. nan det nen vi nanm rntn en pump pe garden. Pa vintem.
På vintem fick jag börja litet tidigare för att elda i kaminema. ng, pumpen W fmscm cp vi Mmm \-"meg 5 |i||,m8,,, bmj.
NN Vd V0"°b|l8'°fl$l“- 5“5$|*°ml"8 ck Vi 87155" hm' vid. Detta var besvärligt. så vi bytte inte vatten eller varje
P” Û' md- 318 mis 55535" 9" - 45 FUWSW tvättning. Belysningen bestod av en skornakarlampa. som löpte
Yn8§'° -'°nß°n/Gnin |<°n\ IM Ißlsfnnbnfl från S°h=nn=n- i en eanntd. se vi net; dne den nu nes enn» i en.
nn vt mins Iwnnnn wn ßknnn nnnwsn det vann fßnan- senennen kunde ven. eenete mesig. ma rragede jeg.

$|iY|di8ll°l- Vi M" P5 kl' 41890" °°h °Û°"5' bl" orn jag kunde fä två veckors serncster löran åka till en världs-
vt brndn vi hs- ßlwtvnf °=h Nils- eeennager pd Gnenn- ve Tnttgeen. "re". ende nen. "een dn

Du vffnlisl- nirins MWin Sin- Iïwnsill ”DIM eken aenem fennne deres. under nnfjeg redan teve: Yngve.
PÛ Üddlu- 09' 85"* 5" md flßi 85" d°"l "“'°f|“"dÛ och ni är ju kompisar". Fru Schemtan var syster till Yngves
Ü" V°°|“$- pappa. Tiden gick. och så sade Raoul upp sig lör an lämna

Unfnln byarna knm niina bßnillnlnsnr på lfßnhßf för sndvnennd. De brev senennen en; een ende: Da kommer var ni
auktion eller fest. Vi fick vara vara egna layoutmän. f.ö. hjälp- ocgsg gu sjua, när ni är upplärda. Så på lördagen fick vi spar-
'SS V' ÜÜÜ' Ü- ken. men på måndag kom Yngve med ett bud. att vi skulle ner

Pådentidenfannsdetintelagerblockattköpamtanvarje °c|,¿,|m,i8,,,_
nlndls hndqßinn sann nntßblwk- Även ndfvsshw ßfn- Peppe ernetede nu een n-sn. deeeernettena ende nen
k°"\- Ü° VII' l N89' IV klmß °°ll ÜÜÜ" 'md mm' Ü' radioapparater. När Bertil sedanslutade. tog Schemtandet lite
Sñfl- ÜCUYCÜS Vi Ü *ll |WlÜPN$$-dV5- min W* Ü W ÜPP- lugnare. Jag fick vara kvar men blev rätt ensam i sätteriet.
och sedan drog man i en spak. så papperet rrycktes mot gang; Nygaed som ckjobba myereer icism.
fnnnßn- lktwdßnynsnsmbbsmlnnnbb- emneneernsenennnn eeteea nade.

En_sin_any=|n=vi $000ndf_==={nr=t_nilI en kund Tank- ande; tenn» nen upp een ende: "t gareatdejeg uyetrener
ntnssn swk t www- så dn min nd- Innn nnl Imnnwn nu rjntgren. een de ar sanne. rjsttgfen fnteede vmven ton de
W HH- I-åns' *nan l=°tn hnßlßtnnnnnnß fn' °=n Ms- In ner. on nerjn so tnnnsned. Men jeg eveeede ss in/manad. se
nnn Mk flkntndßnwchdßt flndß fsnt nyvkßnl nnnerdn anen rernnnipaotr°.1eneieeueemyeueu

Så övertog Fjällgren tryckeriet. Först kom Sverre
Lögdberg. som hade arbetat i Backe och stannade en kort tid.
Sen korn Sixten Fjällgren själv med Sören Jönsson och Severin
Johansson. Sedan värvade han brorsonen Sune. som jobbade
i Vara. Pappa ryckte in. när det var arbete i de stora maski-
nema. Glad var jag. när Fjällgren skaffade lampkupor i taket.
Han bjöd också på kaffe på eflermiddagama. Vt fick också
övertidsbetalning. förut blev det bara kaffe och skorpor ibland.
En modem tid började att bryta in.

Tryckeriet vari två våningar. På bottenvåningen fanns
_. __ tryckptessar m.m. På övervåningen säneriet. Därifrån gick ett

Evert Kring på äldre dagar hisschakt. så att vi kunde hissa ner forrnama som skulle
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tryckas. Hissen var läst i en vajer. som vi fick veva lör hand. och lörde dem dit deras pábörjade sak fanns. Da blev dom
lin dag. när jag kom frän matrasten. stod pappa där och bara lugna.
stirrade ner i schaktet och säg förtvivlad ul. Vajem hade gått Fjällgren kom och arbetade under sin permission pá
av. Pa hissen fanns àita sidor av kommunens årsredovisning. veckosluten. För min del blev det övertid varje dag. I-Itt roligt
som nu lag i en enda hög. Det var bara att hära upp det och minne var när dr llummel i (iäddede ringde och var ilsken
sätta om alltsammans. Tryckeriet hade ingen egen sättmaskin. lör att han inte fick sin beställning någon gang. Jag svarade
utan vi fick plocka varje typ lör sig. Vi gjorde också Ströms och sökte hitta pa fina ursäkter. Det regnade. askan gick och
telefonkatalog. som omfattade. förutom själva Flata. en massa plötsligt sa smällde det till i örat. och samtalet hröts. Jag vet
byar. Dä beställde vi maskinsats från Östersund eller Sunds- ej hur doktorii klarade det. lör jag hörde inte av honom mer.
vall. Sá smanmgom hade jag arbetat däri ses ar och fick en

Nu var det krigstid med inkallelser. Sören var sjuk och dag telefon från en kollega i Sundsvall. som erbjöd mig ett
resten inkallad. Jag och pappa var ensamma. llur skulle jag vikariat. Jag tog det och fann där. att jag kunde klara svära
hinna sätta allt? Beställama började fraga efter leverans. Da sättningar. även enklare tryckning.
satte jag upp början på varje trycksak och placerade ut dem pà Nu är allt detta historia. .\l in arbetsplats fràn l9-t3- l 9-l-l
olika ställen. När jag hörde någon komma in. sa gick jag till starpa Tekniska museet i Stockholm. och jag kan lugnt glömma
trappan och tog emot. Var det någon som ville se. hur det gick mina typogiafiska kunskaper. Dom behövs inte längre. yrket
med deras beställning. sa jag att det har jag just börjat med finns inte kv ar. L't\ ecklingcn har sin gang. Och inget fel i det.

Ur arkivet

llenntngskálens mindre folkskola. september I95-I
Staende L'll llaniler. l.ennart Rönnberg. Rudolf Haglund.

Hedvig l*.'rtkv_i~on. läraren. Solveig Frestadius. .llildred
gg. _ 8.0 R I S.. h R i Haglund. (ireil l:'rikwin.Sittandef Gun l~'rextadtu_i. Berit
fm" m"_S(°'r' W' W' 'alm ' H 'K lumr Ulander: .llaud Enluson_ lit-i Rönnberg. llartfv Haglund.

.-lliur llahlstråm och Raymond Hammarström

.lla ie och Pelle .-lsbrandt i Titllingstis med barnen

Familjen __rttade till .Stockholm l953

Klassmöte l983 pa lattudalsslmlan i Stnïmsund i samband med före detta lclaisläraretrs. John Erilmon. 50- drsdag
Fri: Inger Persson. Jan Backlund. L'lI'l.ar.v.ron. Björn Lundin. John Eriksson. juhilan-n. Birgitta Lögdllerg. Gunnel

Lindström. .-Inn-Katrin Schöön. Eva Baudin. Lilian Blomqi-ist. Barbro .-lmundrson. Inga-Lill Bengtsson. Gunnar .-lxhjen
l:'lt'saheth Sjöblom. .\'t'l.i l;'rtk.sson. Gertrud .-lndersxon. Stalïan Lñå/Å Björn Bmrsson.

Sittande' Ltllebtl Schröder: .-lnders l:'tnars.son. l.'rhan llåggstróm. ('lI'I)ante/_r.son orh Bodil (irahn
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Ur gamla album

4]

Fun: P;-r.\.\nn. .-fs,nuí\_ /ulcu I 945

I-'r r öm' rad;-n ' l'cr-link. Jöns. Kuna. link. lillen. Junu;
F"'h"”'l“Ä'.f"Ö" H'-”'""*l .-hlrul. Pcllr. Jllkurl. Slallun

Slávndv lr r .-lmlvrs Bårkrüm. .Varnn Blnmbvrg. .\|rkc ¿~,,¿/R. ,.m/Ü, M./¿,u_ |,,_L,,.,,/_ ;>..,¿ /,,_L,..,_ __|h._ 1:'/,-,,_ Km.,
Blomberg. Smvn Bärlulnim. Holger ()l.:.mn. John .\':l.m»n

På knä ' Mariin .\lilcacl.s_mn. .-lllan Hillström. Sixten
Blomberg. .-lndvrs Jonsson. Bcrlil llummur

.$°knIk/ass från Slfdlltf I93:
Swgànlvn i bakgrunden

| n __ .___ .I
Rlslumlun-. Ãs/mü\ hur pum 1 \lum-mrlwlcl

I-'r r åvrr ruzlvn Krishna. llum .\l:ku. .S'h'I¿u|. l)nll_r. lrur
l'mln~ rmlvn* (íñran. Kullv Tmnhärk. Jñm_ I-[rik

|7 rn-vr pd Flula I954 li hugg;-r pmIl|u_u-I l95.ï-54



Verksamhetsberättelse 2003

Metlernatalet
tnspgartill alo st. Fran i srltsr vi infart fsrniljeevgin. nten den marlmatlaa sislt av stavsla i rara rasi datta ar- daraa 35 bitrr-
lw- im; mg Mp" 8¿n°mg|gß|m|1_ sta knallar sålde allt möjligt fran skor till grillad kyckling. Pi

fredagskvällen vardet inviglling. Ann Brin Grünewald talade
su-5-ghgg. ån scerlen. och Louise Kritschewsky med kör underhöll med
Arslselten zooa ltsrsent vtnligt ltentrnit till ttnderidegtsrlsete satts usb musilt- Pa samsas talt ulilrmltltls sldslultaraa I-aa
ev Hedvig stiltssen. Ante ltesenlierg. sten sttndqttist eelt Brusrvvitz Vlsaufalultvrltaausrmut Hsrribystßsarrlsa-samt
xttrt sriessen.Teitten.t'rsnttsgensv aentosnielssenarnarn- rum llrlaumridst- lvstasuliliav marssltallsr-
tnd frtnsrltivlilnierfrln Lreelt oli. l=eten till strdntslieltensr
“gm bg, m- ggn egg ¿f|;iv_ men gm mugg, .V pvggpgßo. Den 6 juni firades nationaldagen med skolans karnevalstag
nu-_ lörst ute på samhlllet och sedan nere på l-lerrlbyggården.
aeltenrnenilileveettrlreltsndlsrarett last-laszmterisersd Karisum bjbd vi lrtarius-
av Margareta Andersson med hjllp av Holger Persson. och
|,|¿v gym gem gr en f,-¿m8¿n¿_ Strömslaget skötte traditiorlsenligt midsommarrandet med

dans kring slangen som kllddes av bam och lörlldrar. Louise9,9* ltritseliett-slty nted spelntan ledde dansen. osretter ltjdds ps
sntrepertenltsrlattettnytttsltneltenny vselten rnsled tsvlt sa atb bullar av Kausum utlt Simausuas-
som välkomnar besökarna. Den nya gärdsgården kring
ltentliygdsgarden lslev ltlsr ttnder sentntsren. Den blev litlde Sliijtlmassari slas uw siua liartar ilsa 23iuai usb batls bwatmg" och m|,i|_ till den I7 augusti. Stugvlrdarna har gjort sitt blsta lör att
seeltensltrivtrstttgsn lisr att nyt tsltsteeltsr. sl nn ltallertsltet lturma balla ömt fiir brstiltars-
lörhoppningsvis tln manga ar. Under varen utlördes arbetet
tnedstttitnrtlardigtliatliryggendarlvl/ssvsningensltslllaggs Brrlttarva=ltaribtitjada<lsa30juail>=iHambvstlssirtlsam«l
||_ en föreläsning av Björn Grunewald och Åke Lundgren. Roll'
lljsltner strsrnerstttgsn nttrliltt ett nytt". Msn ltgsdede ne- Waltlamarssau tilltlsladss Ströms lttrlturstilrtmlium-
dersta bottenvarven som var skadade.

vettttdslsveeltsn ltdlls den is-zojttli eeli lsørjsde pa tisdagen
5.-|.,|-ægüyw med lunchunderhallning av Mari Sjölin och Sara Zakrisson.
H¿gn|,y8¿,|5,-:ningen vi|| mh 15,-g||. 85,0.-gom ingommir Under onsdagskvällen underllöll Lars Persson (”husku'n
mk, ¿m_ 91,94 *gg gm Mmm, |,|¿,.|¿,|- mm www. kaer"). Torsdagen ägnades lörsl ål "Miljö-Hälsa-Friskvård”.
rer frin Ingrid Thorvaldsen. milinstnlment m.m. från °°ll Üßl' cli 0"* $°lll Sill" Ûsli PNV0 På till lißl llld
ungmgtgg-i¿t_;5¿|nin8,u|-|¿|i|,p f|-5,, Lïæh Qpamlgduv guy llugspö och även binda en lluga. På kvillen kördes galosch-
strsrnqvist eelt sltsnltt sv Kerstin sriltssen. Gttstsr ”Putte” uwvisuias (ru tw av tavlirissbatarl va Vattudaltm- Familjs-
Lttndltelnts ltvsrlatensltsp. ntøliler eelt retessrnling eelt es das mad talartaialrr var sist umisr frudasaa- Kattra Milltu var
1o.oooltri ltentsntensernt engave ev sven siltstrdrn ndzsooo Pl bastilt ash bamra bjöds vi att uppskattad liravtur i
ltr. cltrister .lensssen eeli anette ltttnsten srlsetsr eliirtnttet Strömsurttls ßrsta bramlbil- Pa lrvillsa ulsvtrlddajazztmiwsa
nted en ltttslegisent eelt retegntrers elle inltentnn iiirenrsl. Mylta Ert armart travlis tratlitiau lirju ”styrltatlassrf sam i iir

gielt rv stapeln pa ldrdsgen. Den innelidll ble unltpress.
M/5svagt. stenly och stockpress. l pausen vardet svenskt rekordlörsök
Den 5 juni gjgumg M/5 5v¿ni|,¿,.,_ pg mm pfwggmins, i markly av hemmadottern Malin Eriksson. För alla bil- och
lrlevdet drinnsveri. seden sltsdetns reperentts. slttll nn uten ms-iatrsssararla vartltt utstllluiris av mataruyltlar- amariltau-
vm km ßf “gig till ”mmm 2004_ ska bilar och veleranbilar. Förslljning av ntnnbröd. kesl och

vannkorvfannsunderbddefredagerlochlördagen.Sönda-
Å"-gmßgg genhadecelebenbesökavNisseSimonssonsomkaserade
ltslls den 19 tnsrs pa relltets l-ltts. svsnte lrerssen lislssde ett um btitama va Ströms Vattuaal- Damttar var dat iuvisaiua av
zs-tel rnedletnntsr vallternnt. orrener trista pa lts eelt .lselt M/S Svarriassa sam au lr i ast uimtasta ltlar altsr fam ars
ltttnes ltvsrtett bjsd pa ttnderliallning. strsnts lletntiygds- rsllaratiuaar- Dasari furtsattr mad ltlst-usb bumluwvisairts-
latenings diplent tilldelades Birger Edelsvard. stig lariltssen Uutlar lisla vaaltaa lilrslram sarvsriua umbartl Pa M/S Svart-
och Sven-Ivar Lindfors. lllßll-

I-lembygdsgardens dag gick av stapeln söndagen den 3 au-
|-|g-|,y'|,'a"|,."|g||yg¿m- gusti.DetvarenvackerdagochStrñmslagetdansademedliv
Aret lidrjtde trtditiensenligt tned sndsltttlptttrveeltsn. sein li- ball lust- Hautvarlt fatuisatt bssltatlai Hjalmar Strtimsrstusau-
rade l0-ars jubileum. Temat lör i år var tomtar och troll. och
lrsrnisllssldrnrltsdetsgitfrsntsltspsrlnsten.l>s|sltnenfrtrn- ll=mbysasf=stbtillsdsu2lausristivauvadausbaaautbr=u
lar csre Ternten ltsde lareningen lcttltttrell ntangrsld sltspst 60-tal matlarbatarr- Drt bjuasva matuab ltatïr samt uutlsrliall-
ett ltlet sem syntlsel lar fred niellen jerdens rellt. vinter- uias av ”Trallltlriusau"- Kvillaa blrv uwsluwsa usb slad-
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Till lörsta adv ent v ar det traditionsenligt "(iammaldags;ul" på Sista helgen t maj hade Köpmannalöreningen hyrt Hembygds-
llembvgdsgarden. Den arrangerades av llembygdslörentngen gården för dans och disco. och den I-I Juni hade L()-facket sitt
och Strömslaget. ßesökama trotsade regnet lör att hälsa pa årliga familjeev enemang.
tomten och köpa tunnbröd. kolbullar samt lä sig en kopp kaffe \'ecka 28 v ar det dags lör l)undermarknaden som firade 20 år
pá Cafe Tomten. med Norra Jämtlands största knallemarknad. Dessutom före-

kom karuseller. liv oli samt dans och disco.

Oitu Imnitvmße
Den 20-2 I mars var del kurs lör lörskol lärare och lagstadielä- Jauklubben har under âret haft arrangemang bl.a. i Cafe Tom-
rare i Siorstugan. Kursen med arbetsnamnet "Tidsresan“. som ten. Kyrkan har även fem tisdagar i Juli manad haft "Stugrnöte"
gick i Lånsmuseets regi. hade lörlagtsnll var vackra hembvgds- i Storstugan med ord och musik. Yiskvällar har ßrekommit
gård. dit även personal fran föreningen var inbjudna. Pa tors- med skiftande artister t samarbete med ABF.
dagen fick deltagama göra korv. kokkött. skedkams. mala salt.
käma smör. grädda vafllor och göra go'ràn. På fredagen var \'i vill med dessa ord återigen nkta vart vamta 'TA('K"! till alla
det föreläsning om v ara matvanor i länet för ca l00 ar sedan. medlemmar och medarbetare. som med ideellt arbete har ställt
Till lunch hade löreningen Kulturell mångfald lagat mat. som upp och hjälpt oss att genomföra ytterligare ett verksamhetsår.
de bjöd pà. .\laträttema v ar manga och slullade fran olika höm
av v ärlden.

Aktiviteter under Vattudalsveckan 2004

Darul Thoniasmn Iiyól/»er Göran Linrlér: Il/n. igång Starke munnen Benny llennberg

Foto: llolger Persson Foto: llolger Persson

ßtliler frán Iomvrx/n'It'n. ett uppskattat inslag! l2uImlal.vi'et'kuri

Foto: .Ian-( )v e Wahlström
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Styrelse och kommittéer
från och med årsmötet 2004

ORDFÖRANDE BYGGNADSKOMMITTF. SKRIFFKOMMFITÉ BYOMBUD
Christer Birgersson Tommy Jonasson. sk Sten Sundquist. sk Bonâset: Birger Edelswlrd

VICEORDF.
Christer Birgersson Hedvig Eriksson Bredkalen: Margit Johansson
Klas Taraldsson Kurt Ericsson Gârdnâs: Gertrud Blornberg

Sten Sundquist Arne Rosenberg Hillsand: Kun Sandberg

KASSÖR
L0'lTERlKOMMl1'|'E Läs-berga: Ebba Bjursrröm
RolfWaldernarsson. sk TILLSYNSKOMMITTE Renan: MajLis Zakrisson

Urban Olofsson inga-Britt Olofsson Berit Waldemarsson. sk Risselas: Vakant
Anette Runsten Astrid Sundquist Stan1sele:Mar1aBergströrn

SEKRETERARE Gertrud Sundin Strand: Gertrud Sundin
Lars Edin

LEDAMOTER

VALBEREDNING Södra Öhn: Inger Svanberg
PROGRAMKOMMITTÉ Styrelsen Tullingsas: l~lel\-ig Näslund
Roll'Waldemarsson. sk Vágdalen: Ulla Johnson

RolfWaldema|sson Hans-Erik Dahlgren REVISORER Ãlghallenz Inger Welumstein
Sven Ivar Lindfors Gunvor Göransson Egon Forsberg. sk Ãspnâs: Monica Espr-all
RoIl'Sandemo Ingrid Jonsson Bruno Svensson Öhn: Bo Danielsson
Anders Andrée Jörgen Olofsson Öjarn: Gösta Karlsson
Birger' Édtlswird ERSÄTTARE

ERSÃTTARE
Anne Dahlgren
Ingrid Jonsson
Claes Lindblorn

Kun Ericsson

HEDERSLEDAMOT
Gunnarüranströrn

Anette Runsten

Ny ordförande Bortgdngen medarbetare

ll0

Christer Birgersson Gunnar Brorsson
ni-ningen: nya ordförande I9l4 - 2004



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning 2003 Balansräkning

lntlkter Tillgångar
sursmsboken 9o.92|m Qmgmmggmggnm
Ovfis ßrsatjmng zznato Km mt. postgam ammo
Lottetier 32.99-411) Garnlins fond l5236.80
Slöjdmlssa 54.24-till Konfristig fordran 2.765.00
Medlemsavgier 39.665.lD Upplupna lönebidrag 43.lXX).llJ
Sommarvecka 48.7l3.50 Boklager 20.(ll).lX)
Hyresintikter $4.375.lD Samlingar _2§,Dm
Minnesfond l6.78$.lD Summa omsâttningstillgångar 224.95|.l0

Glvr Bl-103-00 Anßuninaatillstnsar
Kmmmlbids lâmm Fmigtmm z;z4.2=3z teo_soo.oo

Summa rörelseintlltter 406.536.60 Nya baltstugan 68.l79.00

Bidrag till arbetskrall 676. l93.00 Bustugan 52.0l4.00
Rgnggingikgcf 225 55 Fastighet 3:3 SJ Magasin 48.000.00

|_0g3_025_|5 Inventarier 73.8ll).00
Avskrivning inventarier -73.8N.(l)

Kggjg- Svaningen 8.000.00

Strñmsboken tryckning 67.4(l).(l) Svaltingens bevarande I999 l7.708.00
|_°m|-ia-_ “mf |¿442_m St-aningens bevarande 2000 732-15.00

Summa-vætg 3_|3|_m Sw-aningens bevarande 200| -47.837.(X)

5|,v8i|\“_;,|j. gggqom Svaningens bevarande 2002 |89377.50
|=5f|,m|m_ mq|_.inv@nw-5,; ¿6_345_m Svaningens bevarande 2003 l6t.l68.50
Rep. och underhåll 42.250.N BM 2|3 Bkl* 40-un-09
omploralkomaau msvsm ^vS|=fi~mis bßklwff -40-000-00

Traktorkostnader 896.00 Ki°$|==f 74-3 I4-00

|<°m«.r=|=.r=xtam ensam Avkfivis kiwk az-t.m.m
Fgsunppmmia- 737390 Summa anläggningstillgångar 73035500

Fofeningmginer 4.-104.00 Summillsinw 955-106-I0

Främmande tjänster övrigt 7. l05.ll)
Övrig, gosmgl- mum Skulder och eget kapital
Summa rñrelsekostnader 4! I.5l6.00 Slitllíl
Löner och personalkostnader 5 I0.850.60 Pßßlß Skll' 3-924-00

Ramettosmdef 1 11.31 Uwlutm wmßtvflöw 7-000-00
Avslgrivninggy stgnm Upplupna arbetsgivaravgiller 5.l20.00

Summa kostnader 976.283_97 lnterimsskulder 32.23.!!!
Am; mmm _|_Q§l4_|___|_g Summa skulder 66.5-38.00

|.oa3.o2s.|s Eaetlsauital
Ingående kapital l I I 782.0l6.92

Årets resultat mmm
Summa eget kapital 888.758.l0

Summa skulder och eget kapital 955J06.l0
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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 Gärde och utgjorde i 25 år

en naturlig samlingsplats. Sedan I957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanföns.

Platsen är i dag ett av onens naturskonaste områden och besöks flitigt av _- v" turister

som onsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår. som på olika sätt stödjer

' såal

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 medlemskap din hemb_vgdsjörem'ng.'

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 hembygdsföreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Ströms Hembygdsförening
llentbygdsgården N03
833 35 STRÖMSUND
Telefon 0670-6I ll 32. Postgiro 2 43 30-3

ll; Brolins Ulïwel AB. Stockholm 200-I






