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Förord

Välkomna till årgång 33 av Strömsboken - Tidsbilder från ett svunnet Ström och till vår spegling av 1959

och 1960. Hos en del av våra läsare väcks säkert minnen, och man tänker: ”.lavisst, så var det ju.” Vår
yngre läsekrets, som glädjande nog blir större och större, reagerar antagligen med ett: ”Jaså minsann, var
det så? "

Vår centralort fortsätter att expandera, tyvärr dock delvis på bekostnad av byama. Trots det sker även där
förbättringar, som att vatten- och avloppsfrågan löses i Gubbhögen och Hillsand och Alavattnet får
väglyse, för att nämna ett par exempel.

Apropå byama - kanske känner några igen sig i Ulla Olofssons uppsats om sin uppväxt i en by på 50-talet.

Volvo uppför sin stora verkstad, och ett nytt HSB- hus byggs vid Bredgårdsgatan intill Grand Hotell.
Dessutom tillkommer många villaområden t.ex. utefter Vallgatan och hela kvarteren lllem och Uttem.
Gärdnäs får ett kombinerat kapell och församlingshem, och Svaningegården invigs.

Vemod kärmer säkert många, då det ståtliga Lutherska missionshuset från 1907 rivs. Glädjande däremot att

"Café Tomten" kunde bevaras och flyttas till Hembygdsgården.

TV gör ett försiktigt intåg och strömsboma kan gå på teater på nya Saga. En konkurrens om själama blir
oundviklig.

Många firade födelsedagar. Här några exempel:
Grand Hotell 50 år.

Husmodersföreningen och Lottakåren 25 år.

Hantverksföreningen firade både 40- och 75 år samtidigt. Inte dåligt.
En födsel också: Strömsund får sin Lion-club.

En kometkarriär av sällan skådat slag gjorde skrinnartösen Elsa Einarsson. Blott två år från första tränings-
passet blev hon erfaldig svensk mästare och dessutom uttagen att delta i både VM och OS.

Slutligen måste här uppmärksammas succén med Jamtlikvällama på Hembygdsgården, med besök av

sådana storheter som Max Hansen, Charlie Norman och Alice Babs m..

Ja, kära läsare - Bläddra vidare nu! Ni kommer förhoppningsvis att observera vår medvetna satsning på

fler bilder, något som underlättats genom vårt samarbete med projektet "Bildvården". Vi vill också rikta ett

Tack till pilotema Kjell Wikberg och Sven-Erik Pira som tagit våra fotografer upp i luften samt alla läsare,

som generöst lånat oss sina bilder.

Kurt Ericsson
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Kv över Kärrnäser

Folkmängdsuppgifter 1959

Folkmängd: l Ström vid årets början: 6.608 personer. därav Folkmängd: lAlanäs vid årets början: 1.645 personer. därav

3.464 män och 3.144 kvinnor. Födda: 39 gossar. 42 flickor. 891 män och 754 kvinnor. Födda: 22. därav 14 gossar. 8 ickor.

lnyttade: 334. därav 167 män och 167 kvinnor. Utyttade: lnyttade: 61. därav 29 män och 32 kvinnor. Utflyttade: 107.

310. därav 150 män och 160 kvinnor. Döda: 64. därav 43 män därav 61 män och 46 kvinnor. Döda: 13. därav 6 mån och 7

och 21 kvinnor. lngångna äktenskap: 35. Folkmängden vid kvinnor. lngångna äktenskap: 5. Folkmängd vid årets slut 1.608.

årets slut 6.649. därav 3.477 män och 3.172 kvinnor. därav 867 män och 741 kvinnor.

Församlingens äldsta invånare: änkefru Katarina Magdalena Församlingens äldsta invånare: Änkefru Bn'ta Edlund. född

Degerman. f. Mattsson. Tullingsås. född den 1 1 januari 1864. Johansdotter. Havsnäs. född 11 maj 1864.

Lovande spel när Strömsund fällde Spånga 2/1 1959 I S"öms""ds missi_°"sh"5
Strömsund mötte på fredagen Spångasjunioreri en vänskaps- hadelhelgmndet sm upptakl reda" Söndage" före jul' då en
match i ishockey som hemmalagetvann med 8_4 (|_|_ 4_l_ 3_ trevlig söndagsskolfest hölls. Bamen framförde under lära-

2)_ Det gavs och togs rätt friskt från båda hå"en_ men domaren nnnan Sara Tåqvists och kassör Nat. Svenssons ledning' ett

Robert Nilsson lugnade bestämt och säkert ned stridens hetta Vackeft Julspelj Um" annandagen höns en välbesökt Wi'
genom en 5_min_ utvisning för en Speme från vardera |aget_ gudstjänst. då distr. förest. Gunnervall och Engelmark predi-

Nils-Olov Mårtensson. .lan-Erik Eriksson och C lyde Tures- kade'

son gjorde två mål vardera och RolfKarlsson och Bengt-Olov
Andersson var sm LampkrossningiStrömsund

Ett par ynglingar i 16-årsåldem överraskades av polisen då de

på nyårsaonen var i färd med att krossa lampor i samhället.

Lampkrossning är en populär "sport" för en del strömsunds-
Sagß ungdom, men i och med att två av dem kunde gripas. hoppas

Sickan Carlsson och Gunnar Björnstrand man HU 811 0f0gCï är Över-

i SF-filmen

Du är min äventyr STRÖMSGÅRDI-:N
Lördag den 3/l och Söndag 4/l Lördag den 3/| k|_ 2|_0|

- Bfmillåf - SENSATIONSBANDET ÅKE ._|öNssoNs. Hämösand

Kl. 23 JAZZKONSERT i teaterlokalen.
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Flatas dag på Fyrvalla Elsa Einarsson blir ännu bättre
var det i högsta grad på söndagen. Det började på middagen. - Det mest lovande jag sett. var bl.a. Thore Mannebys kom-
då Elsa Einarsson på långrör slog distriktsrekord och endast mentar om Elsa. sedan hon på två tävlingar under tre dagar
var sex tiondelar från svenska rekordet på 500 meter. Den käcka slagit tre distriktsrekord.
strömsundsickan spås en lysande framtid som skrinnare. och ls och temperatur var bättre nu än vid söndagens tävlingar.
har stora möjligheter att bli en damskridskons Sigge. På kväl- Damema fick inleda med sina 500 m. där Maud Waldemarsson.
len demonstrerade Strömsund segerrika skär även med hockey- Strömsund i andra par klockades för fina 56.0 som gav en

rören. Den andra nalmatchen mot Boston vanns med 5-4 och tredjeplats. l tredje par kom så Elsa Einarsson. som gjorde ett
dänned får atagänget anses klart för div. ll-kval. jämnt och fint lopp. med putsning av hennes ej godkända
- Vilken nervpers, tyckte Strömsunds lagledare "Jösse" Jöns- rekord med två tiondelar(5 I .2).

son, som nästan svettades i den bistra kylan. Vi har alltid ha Elsa startade på I .500 utan större begrepp om vad hon tålde. l
svån på Fyrvalla. Nu släppte vi till öppningar för lättvindigti sin utsökta stil presenterade hon varvtider som visade mot
början av matchen, och vår unge målvakt Leopold Adolfsson svenska topptider. Utan att ta ut sista kraförrådet. gjorde
gjorde ett par missar i nervositeten. Strålande av honom att hon 2.53,3 - en tid som med drygt tretton sekunder underskred
komma igen så nt i andra och tredje periodema. Eñer den här hennes förra D-rekord och som förpassade Christina Scherling.
segem kan man väl andas ut. och om ingen katastrofinträiïar. Kvarnsveden. till andra plats i riksstatistiken. Maud
så är vi väl kvalklara nu. Waldemarsson gjorde med sina 3.06.8 ett fint lopp och blev

trea även på denna distans.
LIIISCI kmmßl' från IIOI'I'8 Jämlllld Skrinnamas andra DM-dag blev helt Elsa Einarssons. På I .000
Skrinnarkometema kommer från norra Jämtland. Först Sigge m klockades hon för en tid av svensk toppklass, I _47_2_ och på
från Alanäs, Sedan Elsa från SlI'ÖmSUnd. H0n Cl( långföl' av 3,000 m, där hon gick “på känn" var hon endast drygt tre
pappa taxiägare Einar Andersson till julklapp i fjol. Någon må- sekunder från Scherlings årsbästa med sina 6.l6.4. Båda ti-
nad senare knep hon två DM, hann också med att känna på dema är givetvis nya distriktsrekord. Maud Waldemarsson
norrländska eliten i Sundsvall och insupa massor med instruk- blev trea i båda loppen eer Castors Maylis Rombo
tion av sin slavdrivare Dan Bcrglin. Vad ska det bli av henne,
undrade man litet till mans i fjol. Nu vet man besked. Hon blir
Sveriges första damskrinnare av intemationellt snitt! Även
med ryska mått mätt. Så kan det gå när man hittar rätt idrott.
Elsa kom ju fram som friidrottstös. men nu tar hon fria idrotten
som förträning till skrinningen. Hårt och målmedvetet har det
tränats i höst - tillsammans med grabbama - och november-
veckan i Vålådalen under Hjallis prisar hon högt. Mera sån°t!
Och det råder ingen tvekan: Hon åker direkt in i landslaget. I 7-
åriga Elsa på televerket i Strömsund.
Elsa Einarssons tid på 500 m - 5 l .4 - är norrländskt rekord för
damer. Den förra noteringen hade lnger Brusven från Sand-
ame med 52.0 och den sattes 4 febr. 1956 vid dam-VM i Bor-
länge. alltså för nära tre år sedan. Elsa åkte i fjol som bäst 53.8
vid två tillfällen. varför förbättringen är anmärkningsvärd. Men
det torde inte stanna vid dessa siffror - enligt uppgift har hon
nämligen på träning tangerat Christina Scherlings svenska re- Fr. v. Gunhild Eriksson, Guj Brorsdorrer. Maud
kord 49.8. Man kan alltså vänta sig en hel del intressant i vin- Waldemarsson. Elsa Einarsson och tränaren Dan Berglin
ter.

Älg gick ner sig på isen i Täxan
Föd@|§@d3gn|- 7/| 1959 Skogsrättare Gunnar Axelsson i Täxan fick vid 2l-tiden på

so är fyller den s as frn oöiin Jönsson, maka nu iantbr. vaiter onsdagskvällen lov att Skjuta en älg- Som gått ned sig på isen
Jönsson Renån utanför täxanlandet. Algen hade då legat i det iskalla vattnet i

nännare sex timmar. utan möjlighet att ta sig upp. Då Axelsson
observerade djurets situation underrättade han strömsunds-
polisen. Tillsammans försökte de bistå djuret. men ansträng-
ningama var förgäves. då isen varken bar eller brast. Efter
era timmars arbete befann de sig cirka 50 meter från älgen.
och Axelsson kunde trots mörkret med hjälp av kikarsikte träffa
älgen. och dänned bespara den ytterligare lidande.

Begravningar
l söndags jordfästes i Ströms gravkapell f. lantbr. Otto Ottos-
son. Bredkälson. Ofciant var komminister Lars Lövsund.
På trettondagen jordfästes byggnadssnickare Johan Emanuel
Johansson på Gärdnäs kyrkogård. Ofciant var komminister

Gölin Jönsson med barnbarnen Bo och Chrisrer W Lars Lövsund.
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Födelsedagar 9/l 1959 Tulllngsåsväxeln nu automatiserad
95 år fyller den I lds änkefru Katarina Degerman, född Matts- Makama .löns (77 år) och lda (73 år) Andersson i Tullingsås
son, maka till ångbåtsbefälhavare Johan Degerman, ålder- har sedan ett par veckor tillbaka lugnt och skönt omkring sig.

domshemmet. Tullingsås. - Men långsamt också, säger fru Andersson. Det är så ovant.
Makama Andersson har under l 7 år svarat för tullingsåsbomas

viga teleförbindelser. Fru Andersson har skött televäxeln (ett 50-tal
Träm-b_ Hem-jan Hojger 5;yf_ Näsvikem och handejsbin-äde; abonnenter), medan maken Jöns fått gå med bud till alla de

Birgit Eriksson. Fjällsjö. vigdes på trettondagsaonen i Ströms Snm Saknar ï°|ef°n l Tullingsås-
kommgnismgård av komminisger Lars |_5vsun¿_ Strax före jul blev Tullingsås automatiserat. och dänned blev
Hr |-|e|ge pettersson och He|ga 1,-ene Hanssom båda från Aja- makama Andersson s.a.s. överödiga. Mor lda behöver inte

näs, vigdes på trettondagsaoneni Ströms komministergård längfe Säga ”Tullingsås” lm gångef Om dagen Och 'naken
av komminister Lars Lövsund. -'Öns inte länge SP|'ln8n med bud-

- Men det var roligare som det var förut, säger de båda. Nu
ringer telefon bara en gång var tredje dag.

Ü::¿zE::l:dr:::k§:?:';t:r1a:a'::3ng:|: íggâaezsrtålšot högre Då Anderssons 'fkopplades blev de föremål för hjärtliga
arbetsbörda tidigare år. så har antalet utredningar ökat hyllmngar. Tullingsås samtliiga abonnïnteir hade samlat ihop

väsentligt. l957 hade man 53 anmälda stölder mot I l7 under :?iS:e::¿någhå::'r:::eï::¿ gruggšïnïleïl genom telekom-
fjolåret. En mindre ökning noteras även vad beträffar diarie- '

förda övriga strafflagsbrott. S.k. bagatellförseelser som fylleri, /_ \
paråkning på cykel m.m. sjönk däremot från 27l år l957 till 225
i fjol. År l958 omhändertogs 29 fyllerister. Under rubriken öv-
riga förseelser, d.v.s. bränder. alkoholmissbnik m.m. hade man
år l957 47 brott och under fjolåret 78. Att arbetsuppgiftema
ökat beror till viss del på fångvårdsanstalten i Ulriksfors.

Ströms sjukvårdsinrilttningar (
Det sammanlagda antalet vårddagar steg under l958 till 28.727
från 28.025 under förutvarande år. Totala antalet vårdade pa-
tienter var under året 861 och kvarliggande patienter vid års-
skiftet l958-1959 var 75.

Vigde
Chauör Martin Wikström. Ulriksfors, med maka Sonya, född
Glantz. Vigsel i Ströms komministergård av komminister Lars Jöns och [da Andersson
Lövsund.

Födebedagar
Till salu 80 år fyller den 15 ds f. kronojägaren Nils Gustaf Nilsson,

VOLVO PV 444 Hillsand. Han är född i Strömsund men kom i bamaåren till-
-51_ köj-k|af och Skamá |959_ sammans med sina föräldrar till Hillsand. Sedan han åren 1908

Säües för 2_9()();__ och 1909 genomgått skogsskolan i Bispgården ck han an-
' ställning inom statsverket, varifrån han avgick som pensionär

Bllbolaget år l939. Han hade då varit kronojägare i renbeteslandet inom
s"6msund_TeI°f°n 264 Få elber ets bevaknin strakt men bodde i S'ulsåsen l939
Bergström efterfrågas, g g _ g ' . . J '

host tel 813 yttade han åter till fädemegården 1 Hillsand.
' ' ' 80 år fyller den l7 ds f. lantbr. Mikael Nord. Södra Öhn.

Stlr:n':>'i1:tdöl?å:;nii1m:ts(:g:hÉiIetr::tnvinna över åstande L000 rem" drivs i “sörja längs Ströms vamldal
Järpen vad söndagen: div 3-iïhockeymatch på Tmgvšna i fun E" '°"hj°'d °'“ °"k“ 'wo dj" ä' på Våg an dvas 'ä"gs

' V l S " d h H l h k _

BgnåßolïfíïlzïrsšorgngiIïsílåzrèñkssoïl le Salgísesågjåï Åhrén, Gäddede, omtalar att företaget nu är vådligare än på

' ' _ ' ' ' mycket länge. Föret är det sämsta tänkbara. isen är på sina håll
'Säll etâeläkon avdLars Edm' Lugn och säker domare var O' rena snösörjan, vilket gör att allt inte kommer att gå planenligt.

un ' stemm ' - Vi är emellertid tvungna att ta oss ner redan nu. inte minst
'_-“He med tanke på att vi nu har god hjälp av månskenet. säger han.

En Son Vad som bekymrar hr Åhrén är dock inte enbart det ogynn-
U“a_Brm och Pepsmm Öhman samma föret. På sina platser är hundama svåra att tas med,

f Christenson och han betecknar dem som de svåraste hindren. En bättre

štrömsunds BB den l 4/1 1959 tillsyn över hundama i denna och nästkommande vecka vore
' av stor betydelse.
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Dödsfall 16/1 1959

Alanäs församlings äldsta invånare. änkefru Brita Edlund. född
Johansdotter, Havsnäs. har avlidit i en ålder av 94 år. 1 tidi-
gaste skolåldem utackorderades hon till en lärare i Ström-
sund, och ck hos honom tjänstgöra som bampiga jämsides
med skolgången. 1 17-årsåldem hade hon tjänst på en större
gård och skötte då bl.a. ladugård med 17 kor och andra kreatur
helt ensam. 1 20-årsåldem ingick hon äktenskap. ett äktenskap
som varade tills maken avled 25 år senare. De senaste 14 åren
hade fru Edlund vistats på ålderdomshemmet i Havsnäs.

Jordbmksarb. Torsten Daniel Norström, Havsnäs. har avlidit
47 år gammal. Han var född i Norråker men kom för 13 år sedan

till Havsnäs, där han började en anställning vid ett jordbmk.

Läg.äg. Nils Månsson, Ulriksfors, har avlidit 58 år gammal.
Han var född i Fjällsjö kommun men flyttade till Ulriksfors
1923, då han ck anställning vid dåvarande sultfabriken. Se-

dan 1948 var han anställd vid Krångede Kraft AB.

Murannästare Jöns Walfrid
Sundkvist, Havsnäs, avled i

onsdags i en ålder av 73 år.

Han var infödd havsnäsbo
och var under hela sin lev-
nadstid sin hembygd trogen.
Den avlidne hade allt sedan

ungdomsåren arbetat inom
byggnadsbranschen. Han
hade också sedan unga år ett
eget jordbruk. Sundkvist var
en passionerad jägare samt
fiskare.

Jöns Walfrid Sundkvist

Tinget i Strömsund
En bilist, som bakifrån påkört en cyklist på vägen mellan
Tullingsås-Strömsund, frikändes då det inte ansågs styrkt att
baklyset till cykeln fungerade. Bilisten ålades dock ersätta
cyklisten med 34 kr. Cyklisten äger också rätt att senare föra
talan om skadeståndsanspråk.
25x7 kr kostade det för en motorcyklist som touchat en bil i

korsningen Brogatan -Bredgårdsgatan.

FAMILIA
stickmaskiner demonstreras.

Upplysningar ang. köp, hyra eller stickkurs med fri maskin.
MÄRTA ERIKSSON Strömsund - Telefon 188

Ströms socialdemokratiska kvinnoklubb
har valt Bendikt Johansson till ny ordförande. Hon eerträdde
Helfrid Jonsson, som vid klubbens årsmöte häromdagen
avtackades med blommor.

Födelsedagar
75 år fyller den 20 ds fru Anna Maria Strömberg, f. Pålsdotter,
Öjarn. Eer giftermål med Hans Strömberg etablerade makarna
på 1920-talet en affär som numera drivs av en son. Fm Ström-
berg var i yngre dagar aktiv inom Fosterlandsstiftelsen.

10

Hundar jagar rådjuri Ström
Den djupa snön och den stränga kylan går hån åt rådjuren i
norra Jämtland. l strömsundstrakten har man hittat flera döda
rådjur i skogen. Av spåren att döma har de flesta jagats av
hundar. Rådjuren har även mycket svårt att hitta föda på
grund av den djupa snön. På Näsets gård i Ström har ett rådjur
och en killing en längre tid varit dagliga gäster, men på sön-
dagsmorgonen hittades killingen död i en höbod. Troligen har
den förätit sig på höet.

Dödsfall
Fru Dagmar Rådström, Östersund, har avlidit 38 år gammal.
Hon var bördig från Öjam.

Födelsedagar
50 år fyller den 20 ds chaufförAlfred Lindström, Strömsund.
50 år fyller den 20 ds köpman Olle Magnusson. Strömsund.
Han är infödd strömsundsbo. Hans stora intresse har alltid
varit idrotten och inom IFK har han nedlagt ett gott arbete,
och har också blivit uppskattad däreer. En längre tid var han
fotbollsdomare och har bl.a. fått Jämtland-Härjedalens fot-
bollsförbunds 10-årsmärke för sina tjänster. 1 yngre år tjänst-
gjorde Magnusson på

båten Vrrgo som då trafi-
kerade Vattudalen. Han
arbetade som däcksman
i åtta år innan han bör-
jade en anställning som
chaufför och lagerarbe-
tare vid dåvarande lsak-
sons AB i Strömsund.
Sedan denna firma år
1955 flyttade sin verk-
samhet till Östersund,
harjubilaren tillsammans
med sin fru förestått en

möbelaffäriStrömsund. Ûye Magnusson

Strömsund tar upp curling
Häromkvällen samlades några
curlingintresserade. varvid man
beslöt att sopning skulle äga
rum varje “köldfri“ tisdag och
fredag. En landisbana har iord-
ningställts invid elverket. och
totalt räknar man med att ett 15-

tal personer skall möta upp på

kvällama. Eldsjälama bakom
curlingklubben (som bildades i
fjol vår men som bildligen legat
på is) är hrr Måns Zakrisson,
Harry Eriksson. Gunnar Fahlén
och Gunnar Grahnström. Har;-v Eriksson

Födelsedagar
80 år fyller den 21 ds lantbr. OlofPersson, Tullingsås. Han är
bördig från Ström och har allt sedan ungdomsåren bott i
Tullingsås, där han ägnat sig åt jordbruks- och byggnadsar-
bete.



Födelsedagar I9/l l959 SM-framgångar för Elsa Einarsson
50 år fyllerden 2l ds fru Aina Nyman, född Persson, Högbynäs. Den nya, jämtländska skrinnargenerationen slog vid helgens

Hon förestår en kaférörelse i Högbynâs. svenska mästerskap ut i full blom. Elsa Einarsson, erövrade i

50 år fyller den 23 ds fru Ingeborg Mattsson, född Lithander, sin första start i större sammanhang titlama på 500 och l.000
Siljeåsen. Fm Mattsson har sedan år 1947 förestått telefon- m. Hennes imponerande åkning vid Dam-SM på Nackstaplan
växeln i Siljeåsen. i Sundsvall, gör att hon är ett givet blågult landslagskort mot

Sovjets världselit på Fyrvalla i februari. Förutom de två
SÛTÖIIIS SM-KONG! NOV Vlflllí llyllld guldplakettema kunde Elsa packa ner en silverplakett och en
Det var en glädjestrålande Elsa Einarsson, som på måndags- årdeplacering i bagaget. lden sammanlagda poängställningen
kvällen fick motta hyllningar på hemmaplan. Den Charmanta fick hon dock stå tillbaka för fjolårets fyrdubbla mästarinna
skridskotösens prestation i i Sundsvall i veckohelgen hade Scherling. Dessutom tilldelades Elsa på söndagskvällen pri-
inte gått samhället förbi. Strömsunds första SM-virmare - och ser till rävmgamas största även-agkning
i dubbel bemärkelse därtill - blev föremål för samhällets och

kommunens hjärtliga uppskattning. Hon tackades i vanna or- Dödsfall
dalag vid en speciell högtidlighet i Strömsgården. Då pam- Fru Kristina Hansson, Född Andersdotter, änka efter Hans

pama i bygd och kommun uttryckte sin fulla och innersta be- Hansson, Öjam, haravlidit 83 år gammal. Hon var född i Ålåsen.

undran för Elsa och hennes storartade framgångar, tårades Redan vid tio års ålder ck fru Hansson ensam tjäna sitt leve-

fler än pappa Einars ögon. Och skrinnartösen som gjort en bröd, då som bampiga och bara några år därefter blev hon

sådan kometartad karriär på de i dag riksbekanta julklapps- fäbodjänta, ett arbete som var hårt och krävande för en flicka
skridskoma tycktes vilja ta hela Ström i famn. Hon var över- i uppväxtåren. 20 år gammal giñe hon sig och blev bosatt i

lycklig, lika lycklig som tränaren och marmen bakom framgång- Öjam. Elva bam har hon fostrat.

ama, polismannen Dan Berglin. Hon blev med ens hela Ströms,

ja hela nona Jämtlands stora, lilla favorit. Själv tyckte hon inte FIRMA ÖVER'-'ÅTES
att hennes insats var så stor att den var värd att göra något Undeneeknad i“eheVe|'e eV fme Bfödemd Med-*Selle

väsen om, och de storstilade hyllningama kom för henne som Smídewefksïdd- Sïfömsund» fel' häfmed meddela en jag
fujjstämjgga Övefmskngngan denna dag överlåtit min finna till Bergman och Texmo.

på mnnmgsmiddagen, pá aj-bem på mjegnfsmionen i Ström- Det förtroende som visats mig från mina kunders sida ber

sund, gratulerade alla arbetskamraterna den populära l7-åriga .leg Ü" dem en få ffemföfe en hlåfdlgï ïdek ïßjdg h°PPa5

telefonissan, och telekommisarie Gösta Nilsson i spetsen för en Samme ßmeede kemmef min eemädefe Ü" del-

sina anställda, överlärnnade blommor och höll tal. Senare på Stfdmsdnd den 23.leUa1'i [959-
kvällen deltog kommisarie Nilsson även i hyllningama på MÅTTMS MÅTTSSON
Sn-5msg¿n«jen_ och cm- vände han sig ti" Dan Bergjin Och gg,-_ Hänvisande till ovanstående får vi hälsa såväl gamla som

såg även honom med en blomsterkvast. - Dan är helvass, “Ye ldmdef Välkdmne- Vå mål är» ad beiläe ldmdeme Ü"
tyckte den glade telechefen. På Strömsgården rådde hög fest- defes fulla belåfeheï-
stämning och föremålet för festen ck ”utstå” mycket innan BERGMÅN dell TEXMO
allt var överstökat. Ett 10-tal blomsterbuketter, IFK Suömsunds

förtjänsttecken i guld - klubbens högsta utmärkelse - samt originell tifeeeddl'
massvis men vackra taj ingick 5 ny||ninga,na_ Municinnp Sitt livs originellaste skjuts gjorde taxiägaren A.O. Tallqvist,
fujhnäknges nrnßnnnne Ajgnt Ejiasson och knnnnnna|nämn_ Strömsund, härom kvällen. Passagerare i bilen var en renko,
(lens nnjßmnne p_M_ Jönsson bemnane vnken stor nynn Ejsa som kommit på efterkälken vid samesläkten Åhréns rendriv-
och hennes s|n-innm-knmnner och nånn,-e gjnn mr Snömsunn ning. Renkon hade inget emot att åka bil de två milen mellan
i och men SM_n.nmg¿nga,nn_ _ Ni na, nu nenen sa ne och Klövsand och Bredkälson. Tvärtom, väl framme bland de

undenmdmer onsrmreae Elsa iyckami ivrvr i sovjer och os övriga femma var det med nöd och näppe de två Samßys-

i Kalifomien. ldrottsföreningens talan fördes av Karl-Erik Üßam 0Skl' Och Ante Åhrén ck den fyrbenta passagera-

Oscarsson, och han nåneknde nn den “ngn sknnnm-Seknnn_ ren att stiga ur bilen. Renkon är synnerligen värdefull, efter-
ens fmmgnngnr nnns tack Vare Dan Bergjins unnoffmnde nn som den är ett av ledardjuren för renhjorden. Priset för ett

bete. Totalt deltog ett 50-tal personer i festyran på Ströms- ledefdjuf UPPSkde5 Ü" emkfig 500 kf-

gården.

nü Födelsedagar 26/ l 1959

vår dotter Catrin 80 år fyller den 27 ds ånkefru Anna Stina Kock, född Nonnan,

ingrid och Anders Haggiov-wiksmsm Risælås' .
Havsnås 80 år fyller den 28 ds änkefru Eva Erika Edlund, född Anders-

Strömsunds BB son, Svaningen. Hon är född r Lrllvrken. Eñer giñermål kom
hon till Hammerdal, och var sedan under en längre trdspenod

Kattens lek med råttan l Strömsund bosatt i Norrbotten innan hon återigen flyttade till Ström.
Strömsund avfärdade ganska lätt gästande Hackås, och vinst- 50 år fyller den 29 ds fru Jenny Sundberg, född Hoff, Sörvik,
siñioma blev 24-3 vid söndagens ishockeymatch, som spela- Alanäs.
des i 20 graders kyla inför lägsta publiksifïran hittills. Av må- 50 år fyller den 29 ds skogsarb. Martin Wallberg, Svaningen.

len gjorde Rolf Carlsson 7, Clyde Thuresson 6, Bengt Olof Hanärfödd i Ringsjöhöjden men kom som ung till Svaningen,

Andersson och Nils-Olof Mårtensson 4 var samt Anders Er- där han sedan många år tillbaka är anställd vid Holmens bruk
iksson 3. och nu tjänstgör som arbetsförrnan.
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Fortsatt Flata-promenad men tapper Nlllden-kamp l-lembygdsföreningen i Ström planerar lekpark för hamen

Strömsund bättrade ytterligare på sin målskillnad, (f.n. är siff- Fast verksamheten inom Ströms hembygdsförening var syn-

roma ll3-2l efter nio matcher.) genom att vinna över gäs- nerligen livlig 1958, vilket framgår av verksamhetsberättelsen,

tande Nälden med ll-2 vid söndagens ishockeymatch i div. 3, så blir det ett ännu intensivare arbete som skall utföras under

ett resultat som säger allt om styrkeförhållandena mellan de innevarande år. Föreningen planerar att anlägga ett område

båda lagen. Målgörare: Jan Erik Eriksson 3, B-O Andersson 3, för lekpark för de allra yngsta, och lekparksområdet blir givet-

Anders Eriksson 2 samt Göran Amcofï, N-O Mårtensson och vis beläget inom stadsäga I64, d.v.s. hembygdsområdet.

Peter Wikström ett vardera. En fäbodstuga från Ãspnäs skall uppföras och stängslas in,
och likaså skall uppföras entréportar till området. Stora planen

Årshögtid i 'lïilllngsås 27/ l 1959 inom området skall planeras och snyggas upp med träd-
hölls i lördags och söndags av därvarande Lutherska missions- planteringar, sådd m.m. och elektriska installationer skall gö-

och ungdomsföreningen. Förhandlingsmötet hölls på lördag ras i Elisegården. En serveringsbar som uppförts, har rönt stor

kväll hos frk. Britta Eriksson. l styrelsen omvaldes de avgå- uppskattning bland besökama. Så gott som samtliga byggna-

ende Olof Månsson, Olof Persson och Märta Månsson. I der inom området har renoverats och är i det nännaste klara.

söndagsskolan, som på nytt skulle upptas, valdes Marie Hem- Av den ekonomiska redogörelsen framgår att 1958 blev ett
mingsson och Britta Eriksson som ledarinnor. synnerligen givande år. Föreningen resterar inte med några

skulder trots den intensiva byggnadsverksamheten. Detta får
FastlghetsägareiUlriksf'ors ersattes för minskad trevnad givetvis ses i bakgrund till att många organisationer, bolag
l sin deldom angående skadeersättningar i samband med och enskilda skänkt bidrag,
Faxälvens reglering, har vattendomstolen bl.a. tagit upp de

a"SPfak 5°m afa Sakaßafe ffamm- Pa gflma av föffullg Strömsunds tionde raka på säsongens basta is

Och minskad "'°V“ad Vid SWÖNS Vamldals Vansïfa UÜOPP i Det var givetvis aldrig något tal om åt vilket håll segem skulle
Ulriksfors. Vattendomstolen har därvid utdömt en avräknings- gå, när Strömsund på tisdagskvällen mötte lFl( Östersund i

efsaïmig aV 1 -000 kf Paf fastighet- sin sista div. 3-hockeymatch för denna säsong (och kanske på

ett bra tag), men östersundama kämpade emot så gott det gick

Saföm ÜÜÜ Ü landat med la" Ü" C89' hem mf P°|l5l°|1a|' och lyckades hålla siffroma nere vid 9-0, varav ”Sola” och
l959 bill' CI! ål' S0m föl' Sll'Öl'l'lS Vld|(0Il'lm8lldC l hög grad gål' l Lasse Edin gjorde två vardera,

åldringsvårdens tecken. Man har beslutat att intensifiera hjälp-
verksamheten för kommunens pensionärer, och det är då när- Födelsedagar
mast fråga om bostadsförbättringar. Som första kommun i lan- 50 år fyller den 3l ds tvillingsystrama Hildur Mitchell-Ny-
det har Ström beslutat, att där behov föreligger, låna ut högst ström, gift med redaktör David Nyström, Lycksele, och Rosa

3.000 kr ränte- och amorteringsfritt under en 10-årsperiod. Mitchell-Pålbrant, gift med folkskollärare Edvin Pålbrant,
Hjälpverksamheten innebär att kommunens gamla, om de så Jättendal. De är bördiga från Ãspnäs.
önskar, har möjlighet att bo kvar i sina respektive hem.

En av de lånesökande är 71-årige Jacob Munther i Strand. l
hans fall betyder lånet, såväl det statliga som det kommunala,
att det mycket väl kan komma att utbetalas. Munther byggde
sin fastighet för 23 år sedan (l936) och har sedan dess inte
renoverat. Han bor tillsammans med hustru och son som har
invalidpension. De saknar alla modemiteter. Vatten får de hos

en giannfamilj 200 meter iån. De hämtar en kruka var morgon
och kväll.

Strömsunds skolbam är med l artighetstävlan
Också Strömsund är med i den "artighetstävling" för skolbam
som startats av Rotary. Bamen i 3:e till 7:e klass i de obligato-
riska skoloma i Ström deltar fr.o.m. söndag och t.o.m. termin-
ens slut i tävlingen. Tre av de duktigaste och artigaste för
varje vecka kan också glädjas åt ett skriftligt bevis på detta.

De får ett vackert diplom. De 5 rotarydistrikten i Norrland har Fyra generationer Mitchell samlade i Aspnäs år 1962.

tagit initiativet till tävlingen, vilken omfattar de större kommu- Fr. v. Monica Winbäck (dofter till Rosa). Martina Mitchell.
nema i Norrland och är avsedd att bidra till ungdomens fost- Hildur Mitchell-1\{vsrräm, Rosa Mitchell-Pålbram med

ran_ I Strömsund utsågs en kommitté ur Rotary som häromda- barrlbarnef Jens Winbäck. Siffande Kristina MifChel1 (mor

gen diskuterade tävlingen tillsammans med lärarrepresentanter. Ii/1 Martina. Híldllf 00/1 ROSG)

De var positivt inställda och skall tillsammans med kommittén
betygsätta ungdomamas göranden. Examensdagen får den Ingen vintervilg till Öhn
icka och pojke som uppträtt bäst var sitt par långrör. De dåliga isama och den myekna snön torde betyda, att de

motoriserade Öhnboma i år inte kan räkna med någon s.k.

Lövsund kyrkoherde vinterväg, utan att de som vanligt får vänta på att bli fäijade en

Till kyrkoherde i Ströms pastorat utnämndes i fredagens kon- gång i halvtimmen. Det kraftiga snöfallet, som kom i samband

selj komminister L. E. Lövsund. med första kylan, gjorde att isen inte frös till ordentligt.
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Harrsjöbor nära innebrännas i barack 2/2 l959 landstinget förlägger en lanthushållsskola till Strömsund. och
Tre harrsjöbor. skogsarbetama Rune Strand och Gösta Eriks- att gymnasiedrömmen blir en verklighet. Skogsbruksskolan i

son samt kraftverksarbetare Sixten Eriksson. var nära att inne- Vågdalen. som nu står rustad och klar. hälsar vi med glädje.
brännas. då den matsalsbarack i Risede. som männen befann Sigfrid Jonsson fick fullmäktiges förtroende på nytt och om-
sig i. fattade eld natten mot söndagen. Sixten Eriksson. som valdes. liksom vice ordföranden Per Johansson. Gubbhögen.
var på tillfälligt besök hos sina kamrater. vaknade vid 4-tiden

aV an rdmmer Var rÖkr}'"r- De fre mannens ansrrangnrngar an Enlig! en n_\[/örordning i Nicaragua är det tillåter/ör kvinn-

bostadsbaracken. som blev helt jämnad med marken. tillhörde
släcka elden var förgäves. Den kombinerade matsals- och /iga ,-,',me,, 0,, ,-,'_,«/fa sin ålder ,' domarens Ö,-a_

Helmens Bndf AB- Under slaeknlngsareerer rakadeÜÖsra Eriks' Systemet i Ström säljer för 200.000 kronor i månaden
sen bränna sig Pa ena nanden- ddek inre anvarngr- Branden - Som vi förutspådde vid öppnandet i decemberi fjol. så blev
bleV expldsmnsanad- den bara nagra minuter ener der man' strömsundsbutiken välkomnad inte endast av strömsbor. sä-
nen lämnat baracken. var den fullt övertänd. Alanäs brandkår ger chefen för Systembojaget i Strömsumj Danie| Hedjumj
larmades- den den lyekades radda ïre rnnlnggande mindre ba' De många bussförsändelsema till grannkommunema visar. att
raeker- Inger |ÖSÖff kunde fädd8S- 31-8- brann CH m0r0rSag personeri Frostviken. Ramsele. Tåsjö och Hammerdal utnytt-
samr manga andra Vardernna VerkrYg- jar strömsundsbutiken i den utsträckning vi väntat. Vi räknar

emellertid med att försäljningssiffran skall uppgå till omkring
lsneekey 200.000 kr per månad. Som jämförelse kan nämnas att den s.k.
5*/eg Var man enans mm Strömsund r senldrsemlnalen l A-butiken i Östersund under december månad i fjol sålde för i
hockey-DM. Slutsiffroma blev så övertygande som l3-2 I-umtaj |_g mjoner kmnon
Hemmalaget gjorde en helgjuten match. och det märktes att
C lyde Thuresson återkommit i laget. Den grabben är en fröjd 5"-ömsbo ck 3,-men avkppt under jasming

rdr Ögat- saker Pa skrrdskdma den rramnlslg sem ra- Hemmansägare Erik Flodman. Muråsen. råkade på tisdagen ut
Malgdrareï C|Yde Tndressdn 4~ Relrcarlssen den N'0 Mar' för en svår olycka. då han var sysselsatt med lastning av tim-
renssdn 3- B'0 Andersson 2 den N'E Enkssdn 1- mer på en släpvagn. Han fick högra armen mellan valsen på

motorspelet och wiren. med påföljd att annen klipptes av mel-
lan handleden och amibågen. Flodman fördes först till sjuk-
stugan i Strömsund och sedan till lasarettet i Östersund.
Olyckan inträffade på en väg mellan Muråsen och Håxåsen.
Trots de svåra smärtoma var Flodman vid sans hela tiden.
Flodman är drygt 50 år och redan invalidiserad i den vänstra
annen.

Strömsunds- och Ulriksforspuckare i Pressens lag
Pressens UK har tagit ut laget som skall möta landskapslaget
i ishockey den l0 febmari. Från Ulriksfors medverkar LeifOs-
carsson och Per-Anton Persson. som ska ingå i tredje kedjan.
Av Strömsunds spelare har en backplats tilldelats Nils-Erik
Eriksson. och i första kedjan skall Anders Eriksson. Nils-Olof
Mårtensson och Rolf Carlsson ingå.

Bredkälenbo skadad vid traktorolycka
Hemmansägare Gunnar Brorsson. Bredkälen. vari lördags ut-
satt för ett olyckstillbud. Han råkade med sin traktor köra av

en bro och var ytterst nära att hamna under fordonet. Det var
tack vare släpvagnen. som Brorsson undgick att bli allvarligt
skadad. Släpvagnen hakade nämligen fast intill plogkanten.
så att endast traktoms framända tömade mot marken. Brors-

Myggkedjan i IFK Strömsund 1959 son fick en del benskador och sändes till sjukstugan..

Fr. it Jan-Erik Eriksson. CIyde Thuresson och RolfCarlsson
Festlig fettisdag

Kommunalfullmäktige Festligare än på månget år blev fettisdagen i Strömsund. Det
-Vi har många betydelsefulla frågor att ta ställning till under var som vanligt lottakåren. som stod för arrangemangen i

den kommande perioden. sade fullmäktigeordföranden. riks- municipet. och liksom tidigare hade praktiskt taget alla ström-
dagsman Sigfrid Jonsson. Strömsund. då han på söndagen sundsbor mött upp till festen. l biograflokalen och danslokalen
hälsade fullmäktigeuppsättningen. däribland l0 nya. välkom- i Strömsgården var det absolut "packat". Speciellt uppskattat
men till första sammanträdet för året. Sysselsättningsproblemet blev programmet rubricerat “Drottningar genom tidema“. Det
är prekärt. men med gemensamma ansträngningar får vi hop- var medlemmari den livaktiga lottakåren som “mannekängade".
pas att så småningom kunna nå ett resultat. som förbättrar och även konferencieren var en lottamedlem. “TT-nytt från
läget. sade han. Riksdagsman Jonsson avslöjade även. att Flata“ var ett annat trivsamt inslag. Lotteri och tombolor fanns
man från kommunalt håll ännu inte gett upp hoppet. om att naturligtvis också.
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”Låt pengama rulla - de kommer tillbaka”
I lördags avgick Sven Åström från sin post som kamrer och

kontorsföreståndare vid Svenska Handelsbankens kontor i

Strömsund. Han hade då gjort en 41-årig bankmannagäming
vid samma företag, och dagen till ära blev han förstås avtackad

och hyllad. Direktör Emst Gaulitz, Östersund, tackade kamrer

Drömmar om bro till Öhn
Planema för en bro över Öhnsundet håller nu på att ta fastare

form. Om allt vill sig väl, kan öhnboma redan nästa år räkna

med att brobygget påbörjas. Om bron blir ett s.k. beredskaps-

projekt, bör den bli klar inom en inte alltför avlägsen framtid.
medan den annars kanske inte blir ett faktum förrän om många

Åström för de 20 år han tjänstgjort i Strömsund och uppvak- år.

tade med blommor. Kamrer Åström har tidigare arbetat inom
Handelsbanken i bl.a. Västerås och Gävle. Under de 20 år

Åström vistats i Strömsund, har han lärt känna bygden och

lärt sig växa tillsammans med den. Han känner sig som en

urjämte, hur mycket hälsing han än är. Han gläds åt utveck-
lingen i Strömsund, åt den explosiva utveckling som ”Jämt-
lands andra stad" gått till mötes, och han har därför bara gott
att säga om samhället och dess styrande och ställande. Men
en sak vill han gäma framhålla, nämligen Ström som turistort:
”Det görs alldeles för lite för Ström som turistkommun. Propa-

gera för Vattudalen, och ni kan vara tämligen säkra på att dol-
Iam kommer. Som bankman eller f.d. bankman börjag veta det.

STROMSUND m. o.
Tomglas, jäm, metallskrot, traslump, stickylle m.m.

s1'RöMs s|<RoTAi-'FÅR
Telefon 589, Strömsund.

Ring så hämtar vi!

Ishockey
Ulriksfors vann sin första kvalmatch till div. lll-ishockeyn, ge-

nom att på söndagen slå Trångsviken med 8-4. Ulriksfors har

två bra spelare i "Perra" Persson och LeifOscarsson, centrar i

var sin kedja, men ingen av dem odlar dock lagspel i någon

h" dBä b k RlfVld hRLåt pengarna ru"a_de kornrnertinbakaas 0gl'C gfa . SI3 GC Pal' Val' 0 8 Cl'l'lal'SSOll OC UIIC

Bankkamrer Sven Åström hârankerad av
hustrun Gunvor och källarmästare Folke Hopstadius

Ström gör ett sista försök att få järnvågsgenomfart
Det i många år omdiskuterade jämvägsproblemet i Strömsund

håller återigen på att aktualiseras. Hoppet om att få Strömsund
som genomfartsled för tågtrafiken har ännu inte övergetts. De

kommunala myndighetema tänker göra en sista kraftansträng-
ning för att få SJ och statsmaktema intresserade av en om-
läggning av jämvägens dragning. Man anser såväl allmänt
som från kommunalt håll, att jämvägsleden är horribel som

den nu är. Enligt kommunalnämndens ordförande P.M. Jöns-

son finns det planer på att tillsätta en kommitté. Han säger:

"Frågan skall upp i kommunalnämnden inom kon. Vilket resul-

tat kommittén kan komma till, törs jag inte sia om ännu. Då SJ

uppvaktades för sju år sedan, fick vi ett negativt svar.

- Nu har vi argumenten, säger man från kommunalt håll. Be-
folkningsunderlaget och utvecklingen för övrigt har gjort, att

vi odiskutabelt är det samhälle i Nordjämtland, som är i behov
av att bli genomfartsled. Ett jämvägsprojekt skulle också un-
der lång tid lösa den rådande, och som man tyvärr får befara,

ihållande arbetslösheten inom kommunen.

Dödsfall
F. byggnadssnickaren Erik Nilsson, Harbäcken, Strömsund. Ana Poppe_beun¿mre blir rikligt belönade!
avled i söndags 88 år gammal. Han var född i Laxsjö.
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Persson

Dödsfall 12/2 1959

Änkefru Julia Wikström, Lövberga, har avlidit 74 år gammal.

Efter giermål bosatte hon sig omkring 1930 i Risselås, där

hon stannade till några år eer makens död. De senaste åren

bodde hon på ålderdomshemmet i Tullingsås.

Strömsundsbo blir textilkonsulent
Den 1 mars lämnar köpman Tage Månsson Strömsund. Hr
Månsson, som är 32 år gammal, är sedan många år tillbaka chef
för finna Månsson och Olsson i Strömsund. Den befattning
han nu skall tillträda, är en tjänst som konsulent vid Textil-
handlamas förbund i Stockholm. Lägenhetsfrågan är klar, och

hr Månsson åker till kungliga huvudstaden om ett par veckor.

Det blir nu nännast hr Månssons systrar som övertar chefs-

skapet för strömsundsfinnan. Det är fruama Eva Myrén och

Ingrid Åkennan. Butiksföreståndare blir Göran Grindefors.

Dödsfall
Änkefru Margareta Taraldsson, Risselås, har avlidit i en ålder
av 82 år. Hon var född i Ramsele, gifte sig i unga år, och några

år efter sekelskiftet kom hon till Risselås, där hon sedan dess

bott.

Unga Ömar får avdelning i Strömsund
Vid ett möte i Strömsund härom kvällen beslöts bilda en avdel-

ning av Unga Ömar. Ombudsman Evald Wallström, Stockholm,

medverkade med ett anförande om Unga Ömars verksamhet.

Till interimstyrelse valdes Helfrid Jonsson, Bendikt Johans-

son, Brita Thelenius och Maj-Britt Lindström.

Saga Strömsund
Nils Poppe & Harriet Andersson

Flottans överman
Fredag -lördag kl. 19.30

Söndag kl. 15.00, 18.00, 21.00

- Bamtillåten -

Bambilj. endast sönd. kl. 15.00



Nordjlmtsk livsmedelsbuss kör trots veterlnärförbud Över l00 deltog på lräldramöte i Ströms samreal
Hälsovårdsnämnden i Gäddede och länsveterinär Eric Lilje- Ströms samrealskolas föräldraförening hade på söndagen ett
blad i Östersund har gått in för att sätta stopp för alavattnets- synnerligen välbesökt sammanträde, i vilket ett l00-tal perso-
handlaren H. Wiiks ambulerande livsmedelsbuss. Sedan ett år ner från samtliga nordjämtländska kommuner deltog. En in-
tillbaka har hr Wiik svarat för livsmedelsförsäljningen i vissa tressant och livlig diskussion följde på ämnet ”Bör bamen
avlägset belägna byar inom Frostviken, men rörelsen håller nu hjälpa till i hemmet?” En mamma ansåg t.ex. att bamens läxläs-
på att äventyras. Livsmedelsbussen har varit föremål för in- ning var så tröttande, att de gott och väl kunde få ledigt från
spektion av länsveterinär Liljeblad, som då anmodade hr Wiik annat arbete. Hon menade, att hemarbetet för mödrama oña
att omedelbart upphöra med den ambulerande försäljningen. var uppiggande och fick till svar från en annan dam “att det är
Hr Wiik har emellertid inte respekterat förbudet, utan kör- just för att det är uppiggande som bamen skall hjälpa till i
ningama, som sker fem dagar per vecka, fortsätter. Han säger: hemmet". Man diskuterade även betygssättning för första ter-
”Vi begärde ett skriftligt förbud, men blev nekade detta utan minen, men här var samtliga tämligen eniga om att betyget för
motivering. Vi fick bara en muntlig order att sluta med försälj- denna termin absolut inte skulle slopas. Föreningen beslöt att
ningen. Det sades, att bussen inte fyller livsmedelsstadgans vid vårterminens slut skänka ett uppmuntringspris till den
krav, och detta trots att hälsovårdsnämnden i Ström uttryckli- icka och pojke, som uppträtt trivsamt och hyfsat. Lärare och
gen sagt ifrån, att bussen är ändamålsenlig, samt att bussen är elever utgör jury. Ett piggt och trivsamt underhållningspro-
inregistrerad för varutransport. Det är f.ö. länsveterinären själv gram följde. Ulla Granqvist spelade piano och Anita Johans-
som undertecknat registreringspapperen. Inte heller finns några son och Else-Mari Ahlkvist svarade för sång. Kaffeservering,
klagomål från våra kunder, tvärtom. Sedan vi började med för- lotteri och film avslutade föräldramötet.
säljning per buss, har vi blivit mycket uppskattade. Vi kör på
byar som saknar affärer, och anser oss därför upprätthålla god

. Artighetstävlingservice." _ _ __ ,, _

”Att vi skulle missköta rörelsen är väl en malplacerad funde- llšyckaïïl 'wet kan niåçga gånåger hangaåam pâfm manrïr img'
_ å . 0. etta ar man tagit asta p uppe i _ata, ar en a ig ets-gmägt: 9šS8?.msä“mngen Ökat från 6 000 kr år tävling bland elevema i klassema 3-7 i de obligatoriska sko-

Ioma har anordnats av Strömsunds rotaryklubb. Stor succé.Länsveterinär Liljeblad säger, att han ej kunnat godkänna vani-
bussen. Den motsvarar inte kraven. Något mer vill han för
dagen inte säga. Det är hälsovårdsnämnden i Ström som utfär-
dar årstillstånd för hr Wiiks ambulerande försäljning. På mån-
dag sammanträder nämnden, och då skall bl.a. denna fråga
upp till behandling. Ett nej kan definitivt stoppa hr Wiik, medan
ett ja med all sannolikhet innebär, att folket i Sjouten, Sjulsåsen,
Inviken, Storvattnet, Trångmon m.. platser även i fortsätt-
ningen får handla ur matvarubussen.

Födelsedagar 16/2 l959
80 år fyller den 18 ds fru Gertrud Jonsson, född Joelsson,
Näsviken, Strömsund.
75 år fyller den I7 ds fru Anna Eriksson. född Jönsdotter,
Täxan.

50 år fyller den I 7 ds fru Anna Fransson född Granath Ström- Per J0ha"ss0"' Erik Hansson' Olle “göbeæ och Tommy
Sund_ Johansson

Bland dem somfåltpris ärfr. v. Per Grahnsrröm,

SITÖIIIS RI-F MI-[Fi Strömsund ek ny ordförande
l'lÖll l |Öl'd8gS åI"SmÖlC l SITÖITISUHCL Eel' 0mV8l GV Wå l6dal'l1Ö- Norra Jämtlands |0ka|aVde]njng av MHF hade på söndagen

ïef 50"* Smd l mf 3" aV8å~ ck $fYf°|5°“ fällande Smmasäïï- årsmöte i Strömsgården. Birger Edlund nyvaldes till ordfö-
ning: Svante Svensson, Strandliden, ordf., Gunnar Brorsson, rande eer Ragnva|d Löfström, som avböj; 516,-va|_ Av avdej-
Bfßdkäl. ViC6 Ordf.. Ni|S NÜSSOI1. Sïfalldlid. Skf-.AHÖCYS ningens verksamhetsberättelse framgår, att man kommer att
Göransson, Gärde, kassör samt E.N. Eriksson, Ulriksfors och Satsa hån på ungd0m5a|-bem, i första hand med mnvikgen på
Gösta Nord, Södra Öhn. nya ungdomsgården, som årsmötet beslöt döpa till MHF-går-

den. Där skall bl.a. anläggas bågskyttebana, golfbana samt
^"b“"°k°"'m"“°" i S“'5m5"“d motorbanor. Avdelningen består av 169 medlemmar samt
°"“'ald° vid årsmöte På lördag” mdmfande" Sigfrid -|°"5' ungdomsavdelningen, 80 medlemmar. l styrelsen ingår, för-
s°“ Samt kassör” Gösta Ha"55°"- S°m båda 5'°d l mf an utom Birger Edlund, även Sven Karlsson, Sven Nordling, Rein-
avgà- Iövfigl består Styfdsen av Vice °rdß':a"de P-M~ -wns' hold Jonsson, Gustav Modin, Bror Eriksson och Harald
son, sekreterare John Anderzon samt fru Valdis Holm. Reviso- 1-he|enius_ Ungdomsmjare är Ewe Rai]-¿o_

rer är Bendikt Johansson och Bror Nilsson.

lshockeyresultat Wiiks varubuss i Alavattnet
Div. 2-kvalet: Heffners - Strömsund 4-4 besiktades av Ströms hälsovårdsnämnd på måndagen. Nämn-
Div. 3-kvalet: Sveg- Ulriksfors 6-3. den hade inget att erinra, utan fann bussen i ypperligt skick,
(Sveg blev med det resultatet klara för trean.) vilket medförde. att hr Wiik fick sitt andra årstillstånd.
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Nytt 4-våningshus i Strömsund klart Nytt skrinnarlöfte i Strömsund
Måndagen blev en glädjedag för 12 familjer i Strömsund. Då 15-årige Bosse Ollander har under sin första säsong vunnit

stod nämligen HSB:s 4-våningshus färdigt och de l2 lägenhe- rubb och stubb på hemmaplan, dessutom vann han vid Skol-

tema var klara för inflyttning. Lägenhetema ärom cirka 65 kvm DM i Östersund sin grupp övertygande. l "Stall Strömsund"

golvyta, fördelade på 3 rum och kök. De är belägna i de tre tror skrinnarsektionen fullt och fast på Bosse, och det finns
översta våningama, medan bottenvåningen, som också är ut- ingen anledning att betvivla deras optimism: Han har nämli-

byggd mot Grand Hotell i en enplansdel, disponeras av Sys- gen på 500 m gjort 48,6 på medelmåttig, nästan dålig is.

tembolaget.

HSB - huset. Fototån 2006

Gudstjänsti Långåsen
Långåsens by ck i söndags uppleva något, som aldrig förr
hänt i byns historia. då pastor Sture Hägglund var den förste

präst som åkt bil till Forsmarks gård, där han höll högmäs-

sogudstjänst. Allt folk i byn hade infunnit sig.

Gamla Saga blir hantverkshus
Ett gott initiativ i saneringsarbetet i Strömsund tog fabrikör
Anton Andrée. då han i ol höst köpte och lät restaurera f.d.

Sagabiografen i municipet. Resultatet blev gott, och nästa

vecka är Strömsunds första s.k. hantverkshus en realitet. Gamla

Saga kommer inom en snar framtid att rymma ett flertal småfö-

retagare. Ägaren själv. Andrées Motortjänst, flyttar in sin finna
till källarvåningen, medan lokaleri andra våningen skall dispo-

neras av hr Sixten Hansson, som då sätter igång sin tapetse-

rarverkstad i större skala. Redan på lördag yttar Jämtlands

Strömsunds vlllslwlllll l7/2 l959 Maskinaffär in i bottenvåningen. Man får då ypperliga verk-
som har en avverkningsförmåga om gott och väl 2 miljoner stadslokaler, lagerutrymmen, kontor samt möjligheter till ut-

llllq mjöl pel ål' llal Sedan ell lld tlllbaka ell lllldellllmd dlslll' ställning av bilar i fönstren. På söndag har Maskinaffären vis-

bllllollsappalal' Numera sköt" en lållglladale mlllsponell ål ning av bilar i sina nya lokaler. Det finns plats för ytterligare
kvamen. På måndagen kom t.ex. tusentals kilo spannmål från
Sydsverige, och på sin färd norrut fick långtradaren lika stor
mjöllast från kvamen. Långtradaren, som kör mellan Ystad och

hantverkare i gamla Saga, men vilka det blir, vet man inte ännu.

Födelsedagar

Haparaïdïl' Ska" besöka Strömsunds valskvam en gång var 50 år fyller den 22 ds fru Maja Johansson, född Svensson,
f' . .

Jonon e ag maka till Johan Johansson, Strömsund. Hon är född i Mattrnar.

TISDAG:

Sßmlf - Kmß - Krnvkßkßr söndag den 22 febnki. 17.00

Gunnar Simonson

Strömsund
- kvaliteten på toppen -

-priset i botten -
Telefon 64 och 404

En imnninut am fun nu mines nam - av .mount Strömsgården Strömsund
Kvalmatchen mellan Strömsund och Åsele spelades på mycket Skrirmar-bal
dålig is, och spelet blev därför chansartat, men båda lagen KL 2245 SCEN5|-|0Wi1'ea;e,-n
bjöd trots detta på en spännande och juste match, som f.d. Lördagen den 21 feb,-ua,-i k|_ 21.01

strömsundsspelaren Bertil Jacobs, en minut före full tid, av- Åke Jönssons
gjorde till gästemas fördel. Slutresultatet blev 3-4, och mat- 7 vkinda nnre
chen spelades inför säsongens största publik. cirka 500 per- Söndag 2l_24 WESSÉNS
soner.
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Fastän i ungdomen hårt drabbad av en ögonsjukdom, har hon

Salt äsk ”amerikanskt” 6:20 alltid behållit sitt goda humör. Efter sitt giftennål köpte ma-

Falukorv 4:00 kama Johansson en fastighet i Strömsund, där hon har rum för
Rensadel 6:20 resande.
Sveciaost 5:00
Specialkaffe 9:00 -- --Norrlandska Masterskap

Salt strömming 1:05 på skridslm mr DAMER
Figgm-(ärm 3;00 Lördag den 2l febr. kl. l5.00, 500 o. l500 m.

Söndag den 22 febr. kl. 13.00, l0()0 o. 3000 m.

|sHoc|<Ev_ kvalnmh nu Div. 11

soLLi-:Fri-:Å-s1'RöMsUND

Lördag en 2l febr. kl. l9.30
KoNsrÅxNING
l~le'nersgruppen

I I personer bl.a. svenske mästaren R. WIKLANDER



Postmåstar'n lämnar Ström efter tio år Bejublad kvalseger mot Sollefteå

Hur mycket bleking han än är. och hur mycket ångennanlän- Glädjeyran tog sig rent sydländska former både på och vid

ning han än skall bli. så har han sitt hjärta och sin själ fast sidan av Strömsunds ishockeyrink. efter hemmalagets vinst i

förankrade här i Strömsund. Det är Linus Hansson. 58-årig den mycket dramatiska kvalmatchen mellan Strömsund och

postmästare i Strömsund. som ingressen vill beskriva. Han Sollefteå. Ur siffror kan det mesta tydas. så även den här

kom från östgötastaden Linköping. där han var verksam som gången. eller vad sägs: slutresultat 8-5. periodsiffror l-I. l-4.
driskontrollör. Han kom egentligen för att stanna. och under 6-O. Dramatik i allra högsta grad!

de tio år han varit verksam i Strömsund, har han inte ens i

tankama lekt med. att han en dag skulle ytta. Elsa och Maud bäst i Norrland
- Mina tio gladaste år har jag upplevt i Jämtland. säger han. vid publikdragande NM-tävling. Strömsund har hañ en stor

Postmästare Hansson lämnar alltså tjänsten i Strömsund den idrottshelg. kanske den största hittills i den nordjämtska

28 februari, för att ett par dagar senare tillträda samma befatt- centralorten. Det blev idel fullträffar för arrangörsklubben IFK

ning i Hämösand. Strömsund, såväl arrangörsmässigt som rent sportsligt, såí säkert kommer strömsundsboma att länge minnas dagama 21

och 22 febniari l959. Först damemas norrlandsmästerskap på

skridsko med tre individuella segrar av fyra möjliga (den hårda

vinden fångade Elsa så hon åkte omkull i l000-metersloppet),
samt i den inofficiella tävlingen om sammanlagd poäng, de två
främsta placeringama. Därefter följde ishockeykvalificeringen
till div. ll. och även här blev det seger för kamratföreningen i

Strömsund. När därtill klubbkassören fick räkna in många prass-

lande sedlar i kassan, så nns det väl inte så mycket i övrigt
att önska. Isen var utomordentligt bra. men den nästan orkan-

artade blåsten gjorde att absoluta toppnoteringar inte nåd-

des.

Till nya lokaler
Saltins Elektriska i Strömsund yttar omkring den I mars. lnne-

havaren. ingenjör Sture Saltin. berättar att han då inte bara

skall syssla med installationer utan även ha radioförsäljning
och mycket mera. De nya lokalema är belägna i samma fastig-
het som Dufbergs konditori. som f.n. håller på att renoveras.

lngenjör Saltin har nu sin rörelse inrymd i en källarvåning långt

från municipiets city.
Konditoriidkare Börje Arvidsson i Strömsund har i mitten av

mars sina nya lokaliteter klara. Hr Arvidsson har haft sin rö-
Postmästare Linus Hansson pa sm nya posrkonror 1956 relse Vikmde en tid_ men då han på nya nu bjuder Sina gamla

Femüofyn år frisör 20/2 1959 och Snya gäsiter Éälkomna. gör han det | trivsamma och

det räcker, tycker 68-årige Kalle Hofverberg i Strömsund. Nu nyre aurcm C 0 a er'

har han för avsikt att dra sig tillbaka från sitt ämbete och ge

plats åt sonen, frisör Gösta Hofverberg i Stockholm. som läng

tar tillbaka till hembygden. Kalle Hofverberg är född i Öster- I

sund, men har jobbat i Strömsund i 45 år, därav 22 som egen '

företagare i frisörbranschen. Sonen Gösta övertar rörelsen så

fort han bytt bort sin stockholmslägenhet mot en dito i Flata.

Födelsedagar
75 år fyller den 24 ds fru Hilma Viklund, född Nilsson, Ström-

sund.

Ny ordförande i Ströms Resoklubb
valdes vid årsmötet. Det blev konton'st Erik Nordén. l övrigt
består styrelsen av Birger Bardosson. Karl-Axel Söderström.

Jonas Ollander, Harald Larsson, Börje Sandström samt K.E.
Edlund. Revisorer blev Daniel Engenström och Karl Olowsson. Börjes Kqlë

Skridsko Födelsedagar

Bo Ollander blev sammanlagt tvåa i skol-SM. Pojkar C, på 50 år fyller den 26 ds byggnadsarb. Uno Hamqvist. Ström-

Fyrvalla. eer att ha tagit tredjeplatsen både på 500 m och sund. Han är född i Havsnäs. men har från l952 bott i Ström-

l()00m. sund.
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Sjukgymnastik 24/2 l959 -nu snln
har strömsboma nu mö'li etattfäsedannå da ar. Ströms _ _ _

.nkvå d .nränn nânglhnränntenn fänïgnnâ dena Strömskommunkormnerattförsäljaettantalenfamiljshus
sj r si ingar y _| g - . .

bit, och innehavare av demia tjänst är fru Aina Stålbrand, som beläåna "rm ïvnagårlïllllïçil ïltröm.sum:¿lHuS.en “der
upp ran eoc as iin yttnings ara i apn resp.

närmast komme”-rån Varberg' okt. månad l959. Bostadslågenhet om 3 resp. 4 nim och
V d kök jämte förrådsbyggnad och kallgarage med uttag förig e
Montör Jonas Valdemar Söderberg, Kyrlnåsjö och fröken Ann_ motorvännare. Husen äro källarlösa och utrustade med

Marie sirnndn, Liiiviken, vigdes i idrdegs i Aienas prästgård °ll°°ld"_l“_g- kylskåp av 'VP "B °ln°S'- 'Ya““““l“l“- _

av k knlnnne Tnlls l_lnlSlns_ Köpeskillingen utgöres av_kommunens självkosmadspns,
yr som f.n. beräknas uppgå till c:a kr 57.000 för den mindre

Avskedsnylnnngar l Alanis lígenhetstypen och cza kr 59.000 för den större typen.

l samband med att kyrkoherde Talis Halsius avtackades av
församlingen på söndagen, blev även fru Elin Halsius hyllad.
Hon har det senaste året upprätthållit kantorssysslan och va-
rit ordförande i kyrkliga kvinnoförbundet iAlanäs.

Vid postfolkstrllfïen i Strömsund
avsade sig ordföranden i deras Strömsundsavdelning, diligens-
förare Erik Hemmingsson, uppdraget. Han har varit förening-
ens ordförande sedan starten I944. Ny ordförande blev nu
diligensförare Thure Larsson, Strömsund. och ny vice ordfö-
rande efter postmästare Linus Hansson blev posttjänsteman
Al'ed Thom, Strömsund. l övrigt består styrelsen av Olle
Lindqvist, sekreterare, Thyr Olsson, kassör samt Jöns Olof Kvarter? ”lemád. karsníngen
-l-allqvlsn Gardmsvagen - Angsgatan

Födelsedagar
Alanis Östra RLF-avdelning 80 år fyller den l mars predikant SvenAlbin Svensson, Ström-
hade i söndags årsmöte med filmvisning, föredrag av ombuds- sund. Han är född i Hillsand, där han bott största delen av sitt
man Nordell och musik. Till styrelse valdes Olle Palmqvist, liv. För ett år sedan bosatte han sig i Strömsund. Han har
Anders Lindholm och Frans Palmqvist. Revisorer Nils sedan många år tillbaka varit predikant i Evangeliska
Bjurström och Volmar Sundkvist. Fosterlandsstiftelsen.

Svemnen ,t¿m¿e b|i“m|ewnnnol. Qrömsbo bötade Iörvillnndeavpensionöndöd

Tinget i Strömsund på söndagen upptogs till största delen av Den enadflnl- Sdln l ndvelnnel' l958 Pakdlde en Pensldnaf l
ett mål mellan en blivande svärson och svännoder. Mannen Ulflksfdls Sa an denne senare avled» Sldd alalad ln' Vallande
hade instämt sin blivande svärrnor med ersättningskrav för 'lll annans ddd- Cnanndfen ddlndes llll l0Û dagsbdlefa 6 kf-
niiiaiiigr arbete på en mindre srnåbrnk i Hnvsnäs under nden Vid Kviåii li<i° ° biiisi Sim iöfßiiii bakifrån Påköfi en
1952-1958. Han yrkade ersättning med sammanlagt 9.460 kr, nasleklpaße- 50111 Saknade SåV5l l)'S° 50"! reflexer- Blllsien lll'
men genom vissa ßrmånel. som han uppblll-ll nedsanes be, kändes och tillerkändes 500 kr för täckande av bilens

loppet till 4.295 kr. Något giñermål kom aldrig till stånd, och lepalalldnskdslnaden llaslkdfalell Skall Svala ldl skadeslan'
det var efter brytningen, som mannen inståmde sin f.d. bli- del den dessnldnl ndla 50 kn
vande Svämloeen Dom fa||el Sellal.e_ Efter tingsförhandlingama hade häradsrätten stor tack- och

avskedsfest för landsfiskal Uno Lange. Han yttar nämligen
J cnbs nte n I nnwñün mm” den I april till Hässleholm, där nya arbetsuppgifter väntar ho-

Efter en oäinldlllilgtgpsånnlriaålnlderholmgång i div. 2-hockeykvalet nom' Man avskcdshyllade landsskalen reda" nu' eersom
mellan Åsele och Snömsnnd nå onsdagskvällen kunde Åsele det_var sista gången rättens ledamöter var samlade före den l

med möda hemföra en 2-I-seger. Publikrekord noterades med alml'
800 personer, varav 150 var tillresta strömsundsbor. RolfCarls-
son gjorde Strömsunds mål, Egon Eriksson och Dan Nordin Sagg S"-5m,um|
var sitt för Åsele, den eenareieer framspelning av Bertil Ja- Nordisk Tnnenlm nresennnnr
cobs, som alltså åter st_|älpte Flata . Selma Lagerlöfs

KöRi<ARu:N
Nya Iedm i Strömsund med Georg rent, une Jeiireiissnn, Edvin Adeifssen
Frälsningsannéns kår i Strömsund har sedan ett par dagar till- och Anita Bjöl-k
baka ny ledare. Det är Siv och Wåge Skoow, som närmast Fredag och Lördag k|_ |9_30
kommer från Varberg. Vid välkomstmötet för makama Skoow Söndag k|_ 1 g_00 och 2 | _00

deltog bl.a. divisionschefen brigadör Greta Lindell samt kap- _ Bamgl-bjueen _
ten Gotthardson, Hammerdal, som hälsade välkommen på ”En ston,-md HLM" Robin Hood 5 5_T_

grannkårens vägnar.
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Dödsfall 2/3 l959 Byggnadsarbetarnas avd. 441 iStrömsund

Fru Anna-Lisa Funseth, Strömsund, avled i torsdags i en ålder har haft årsmöte. Arbetstillgången har varit god för träarbetama

av 81 år. Hon var född i Gärde. Efter giñennål med skogsarb. men däremot inte för grovarbetama. Ur arbetslöshetskassan

Hans Funseth år 1902 slog sig makama ner i Strömsund. Den har utbetalats 54.250 kr, vilket är det största beloppet hittills.

avlidna har fostrat tio bam. Styrelsen fick följande sammansättning: Erik Adolfsson, ordf..
Bror Nilsson, kassör. Per Wänberg. Lars Holmberg, Alvar Mår-

EIS!! Elllrssll SOIIS80Ilel| VM-328 tensson, Per Israelsson, Holger Eriksson och Sven Persson.

på skridsko i Sverdlovsk. Ryssland. Hon körde sina 500 m på Till revisorer valdes John Pedersen och .lohan Lindgren.
utmärkta 48,4 » ~~ -
Resultat: j I
l. Tamara Rylova, Sovjet och S. Kondakova, Sovjet 47,5 '

3. Elsa Einarsson, Sverige, Lydia Skoblikova, Sovjet

och J. Sihvónen, Finland 48,4

6. lnga Artamanova, Sovjet 48,6

Dystert för Strömsund - 5-4 svängde till 5-6
På överraskande bra is spelades ishockeymatchen i kvalet till
div. 2 mellan Sollefteå lK och IFK Strömsund på söndagskväl-

len. Sollefteå vann med 6-5, men segem var inte lâttköpt, och

det var först 50 sekunder före nll tid som matchen kunde
avgöras.

Gör sju storkommuner av hela Jämtlands län __
”Vi måste ha större kommunkollektiv. Aweckla småkommun- Harry Forsberg eeh Er,-k mio/fsser, r,-/1 höger med en

ema och dela in Jämtlands lån i ett fåtal enheter. Utvecklingen medey av pe/kers Hus

går framåt inom de flesta områden, och det är därför ett livsvill-

kor âniïsione ßïmåàiommunznja att däbildas “sne aim- Bygdegårdsförening i Havsnäs skänker tomt för skolbygge

ter' 0 F t.w som an ånga me Hm/cc mgenoc som an Havsnäs bygdegårdsförening hade årssammanträdeisöndags

hävda slg I k°nk.urrenf_cn' -- _ med god anslutning. Till styrelse valdes Bengt Knutsson,

Detärkommumlmgenjor Elmarostberg I Strömsmuhsom ímm- Gottfrid Sundqvist, Holger Näslund, Karl Olof Persson, Erik

för sma Synpunkier' Håll: ät: mmfrad nordjämtc oc ver sam Bergkvist, Anders Lindholm, Ebbe Eriksson och Salomon
som kommunalingenjor i Stroms kommun, ledamot av N mer

_. _. o g.

Stromsunds byggnadsnamnd' HSB Styrelse mm' Han bem Ett viktigt beslut fattades för bygden. nämligen att bygdegårds-
nar, att han inte talar för Ströms kommuns räkning, utan att _ . _ __

. _. . föreningen som gåva till kommunen overlâter den av skol-

hageumiñfjáåg Sfmšn bugs (:e::nlSk(:.r'l_:°P:tb°r,?É: styrelsen tidigare inköpta byggnadstomten om l0.000 kvm, i
ar tari mtan snor ao _ r erg osa er: _ . .

_ _ . mitten av byn. Dock med villkor att samlingssal får samman-
samgående för t.ex. Hammerdal, Föllinge, Frostviken. Hota-

b as med skolhuset å tomten.
gen och Ström bör övervägas”. ygg P

i

1

Födelsedagar

j
50 år fyller den 4 ds lantbr. Holger Jonsson. Bredkälen. Vid
sidan av arbetet med gården sköter han också tillsammans

Planeringsmöye med sin familj telefonväxeln i Bredkälen.

på kommunal-
kontoret medfr: v. Dödsfau

sme" FJ-ägre" F. lantbr. Mikael Nord, Södra Öhn. avled i söndags 80 år gam-

00 mal. l bygden blev han känd som en verkligt duktig yrkesman.

E/"'07 Ûbefg Han var även skogsarbetare, bl.a. i Amerika i närmare två år.

Födelsedagar
75 år fyller den 8 ds fru Karolina Nilsson, f. Svensson, maka

till f. kronojägaren Nils Gustav Nilsson, Hillsand. Hon är född
i Hillsand men har tillbringat större delen av sitt liv i Sjulsåsen.

75 år fyller den 8 ds f. lantbr. Sven Martin Persson, Stamsele.

Lefga Pl“s°r_ Han är född i Norderåsen. År 1912 kom han till Storholmen i

iïångvårdsstyrçlseq Iefhgmrklamr följande yfkesfnäsmr' Havsnäs, där han en tid arbetade inom skogsbruket. Eñer gif-

Üänsjer för smeker' wd fångvårdsansmhen I Ulnksfors' tennàl hade han under en följd av år hotellrörelse i Dorotea,

namnge" men har även sysslat med en del andra saker, bl.a. upptogs

I St' i_ Ae Iz (lön utgår f'"' med H94 kronor per månad)' hans tid länge av håstaärer. År l940 köpte makama en gård i
2 st. i Ae 9 (lön utgår f.n. med l.022 kronor per månad). Smmse

l9



LIVSMEDHSBUSSTRIDEN Födelsedagar 7/3 l959
“Det har av länsveterinär Liljeblad och Frostvikens hälsovårds- 80 år fyller den l0 ds tvillingbrödema Hans Funseth. Ström-
nämnd gjons stor sak av den varubuss. som utgår från Ala- sund. och Månen Funseth. Västerkälen. De är födda i Väster-
vattnet och Havsnäs till ett enal byar i omgivningen. Då kälen. Vid l2 års ålder började de arbeta inom skogen och ett
ingen av kundema ännu avhörts få vi härmed oombedda göra par år senare blev det flottningsarbete. Hans flyttade som I7-
vån uttalande. Vi. som vid varje veckotur hämtar livsmedel för åring till Strömsund och fortsatte att arbeta med skogs - och
vån behov direkt ur bussen och som dagligen förtär dessa ottningssysslor. Månen stannade kvar på fädemegården och
varor är. i likhet med butikskundema i övrigt. angelägna att få övenog så småningom denna.

de bästa varor expedierade på för oss tillfredställande sätt; . --.ík =

detta även därför att vi vill ha full valuta för våra pengar. Hade

vi funnit något att anmärka på. så nog hade vi gjon det. Men
då inga anmärkningar finnes och förhållandena är tillfredsstäl-
lande. får vi uttala vån önskemål att Wiiks varubuss i fonsätt-
ningen besöker oss som hittills. och att den är välkommen då

den kommer."
Kunder i Östra Havsnäs

Släkttrài Strömsund i början av 60-talet när svskon och
kusiner tar avsked av släktingen Maria Hamilton. boende

i USA. Frt in Brita Funseth. Hildur Hemmingsson. Brita
Mårtensson. Anna Eriksson. Maria Funseth-Hamilton.

Mårten Fimseth. Per Funseth. Hans Funseth
och Anna Eliasson

30-talet elever har börjat vid skogsskolan i Vågdalen
Det har från skol- och skogsexpertishåll betygats. att Ströms
kommuns nyuppförda skogsskola i Vågdalen verkligen kan
klassificeras bland de främsta av denna typ i landet. Skogs-

K""/”Û” med dwler" L'”'M“r' skolan i Vågdalen. som alltså är det senaste nytillskottet i skol-
väsendet i Ström. tog på måndagen emot första kullen elever.

âtïiöms hemïyglqflïreningk h d 95 8 B _ Det var för ungefär ett år sedan som kommunen. med sakkun-
a een yc el “a ng Ver Sam cum år ' yggnauoner nig hjälp av skogsvårdsstyrelsen. tog initiativet tillskolbygget.

och nytillskott på hembygdsområdet vittnar om detta. l959

Ha/var Wiik inne i bussen med kunderna Märta

bl. H nd I. F . I __ _ _ Kommunen har helt svarat för kostnadema. cirka 230.000 kro-
lr emc C I en lg oremngens p mer _ e annu m ensl' nor inkluderande även möblemanget. De tio elevrummen är

Va" a"”°'Så'~ D°' a' ' f°'““ 'md '°S'”“'°"“ga'~ Plf¶“°"'1gS' utrustade med Sängar i ståikonstmimon Sami smfuiia möbler
och anläggningsarbeten på hembygdsområdet som órestar' I även i övrigt Totalt kan skolan ta emot ett 30-tal elever Bland
söndags höll föreningen årsmöte under god tillslutning. Till den ypperliga utrustningen skolan inrymmer. märks kam

Styre|Se..r°_r arbetsåren 1959-1963 valdes Gunnar Slmonssfm' ske främst de 20 s.k. stöveltorkama. Stövlama hängs upp på
Georg Orjebo. Hadar Dahllöw. Folke Hopstadius. samtliga böjda för och torkas med tryck|u_
Stromsund. samt Ame Jonsson. Skalet. och for arbetsâren
1959-196 I . i stället för Stig Lander som avflyttat. valdes fm
Ingrid Hagemiark. Strömsund. Revisorer blev Roben Eriksson Dågg intresse för Länkgfng i 5"-ömsund

och P-E-0l0f$50Y1 Sällskapet Länkamas förbundsordförande Olof Rydbäck.
Stockholm. hade det föga angenäma nöjet att tala inför endast

M ett l0-tal personer vid söndagskvällens infomiationsmöte i

Strömsgården. Strömsund. Detta innebar att den länkavdelning
man hoppats kunna starta i Strömsund redan på söndags-
kvällen. inte kunde bli verklighet. Hr Rydbäcks information
var synnerligen intressant. varför man får beklaga det låga
deltagarantalet. Eventuellt kommer en styrelseledamot av Län-
kama att vistas i Strömsund någon tid för att dänned kunna få
nännare kontakt med de alkoholistsjuka. Socialassistent Bror
Bäckman. Strömsund. ansåg det finnas behov av ett länk-
sällskap i Strömsund. Han sade också. att man från nykter-
hetsnämndens sida i Ström hade ston fönroende för Länkamas
arbete. och att de kan räkna med nämndens fulla stöd.
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Fånsjön i Ström upplåts för allmänt ske l0/3 l959
fr.o.m. den I4 mars. Beslutet fattades vid ett sammanträffande ln" Sail'

mellan skerättsinnehavama. lnitiativtagare till mötet som hölls Forsta WS '

i Strömsund var diligensförare Tore Modin. Han hade samlat PIMPELTAVLAN
17 andra sakägare. och som rådgivare och sakkunnig deltog får Ni säkrast med min nykonstruerade ringpirk
fiskeriintendent Håkon Brejvik. Östersund. Man beslöt bilda helt i koppar. Spec. röding och abborre. Patent sökt.

en skevårdsförening. Till interimstyrelse valdes förutom Pris 4 kr + frakt_ 3 st_ fraktfritt från

Modin. inspektor Carl-Gunnar Wikman samt hemmansägama AXEL INGMARSSON
Magnus Adolfsson. Risselås. och Alben Jonsson. Öhn. För- Havsnäs-Telefon 6

säljning av skekort skall påbörjas.
Renägama kring Vattudalen vädjar till hundägama
Renägama Klas Andersson och Ante Pålsson vädjar i dag till
befolkningen kring Vattudalen. De har sina renar lösgående i

strängt taget alla byar efter Vattudalen ovanför Strömsund.

och de hoppas att hundägama skall se till sina dj ur. Hundama

är på sina håll en lika stor plåga för samema som vad rov-
djuren är. Renama blir nu kvar eñer Vattudalen tills det är dags

för vårflyttningen.

STRÖMSUND
”Jämtland runt”-Kväll

Fredagen den 13 mars Teatem kl. 20.00
Konferencier:

HAGGE Gl-IIGERT
Medverkande:

iNGi-:Gisan i:iiN, Ai<si-:L LINDSTRÖM och

KNALL& FALL
Entré 3:50. Rabattkupong nr l i "Jämtland runt"-häftet

ger Er l:- i rabatt.

Examen

Erik Matsson och Tbre Modin med en rekordgädda. har Birgit Strömgren. Nyhamn. tagit vid Vita Bandets bam-

20 kg fångad i Tà'nni'iken. Ströms Vartudal år 1953 sköterskeskola i Sundsvall.

Motorkurs lockade arbetslösa i Ström Hawaii blir USA:s 50:e delstat

På tisdagskvällen hölls första lektionen, i den av ABF anord-

nade motorkursen för arbetslös ungdom i Ström. Ett l5-tal Sfrömwlld kvfiífß
pojkar i åldern l5_l3 år hade slutit upp till Näsvikens skola, Heffners satte effektivt stopp för alla Strömsunds förhopp-

där verkmästare Ragnvald Löfström tog emot adepterna_ Kur- ningar om div. 2-spel nästa säsong i ishockey. Hemmalaget

sen skall pågå som dagkurs fyra dagar i veckan med tre timmar åkte nämligen på en rejäl bakstöt med siffroma 3-8. och

per dag under tio veckor. För att stimulera elevema har kom- gäSt6l't12lS Seger Var myßkeí Välföjät-
munen beslutat ge dem en krona i studiebidrag per dag.

Födelsedagar
Havsnasbon fick inga pengar av f.d. svännodem 80 år fyller den 19 ds änkefiu Kristina Thulin. Tullingsås. Hon

Den havsnäsbo som för en tid sedan stämt sin f.d. blivande är född i Vågdalen_ Efter giftermål med maskinisten vid Löv-

svärmor att ersätta honom med 9.400 kr utgörande "arbets- öns krañverk. Jöns Thulin. flyttade makama till Tullingsås
lön" under en följd av år. fick sin yrkan ogillad av rätten vid år 191 l,
strömsundstinget på onsdagen. Underförstått ansåg rätten

att mannens aptit varit sådan. att kostnadema därför tillsam- Dödsfall 19/3 1959

mans med priset för logi m.m. gott och väl uppgick till 9.400 kr. Fr. Märta Tallqvist. Strand. har avlidit i sitt 78:e levnadsår. Hon

hade varit verksam i ortens SLKF-avdelning.
Matlagningsdemonstrationen
som Konsum i samarbete med Husmodersföreningen svarade Sk0-City
för i bespisningslokalen i Strömsund. blev en stor succé. lnte STRÖMSUND
mindre än 225 personer deltog och blev bjudna på ett synner- 1954 1959
ligen välkomponerat program. En utställning av rostfria hus-

_ __ _ __ . . Onsdagen den 18 mars
hållsartiklar vackte stort intresse. For musikunderhållningen _ _

__ _ . firar vi ett litet JUBILEUM med an-
svarade Carl Narsjo. Karl Celinder och Kann Larsson. Konsum- . _ _

_ -- __ __ __ ledning av vår 5-ånga affärsverksamhet.
chefen Hj. Osterberg halsade valkommen och gastemas tack

_ St ömsund - Tel 288
framfördes av ombudsman Harald Baudin. r
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Hjärtligt välkommen hem! Pojkar f. 1948 1,2 km: 1) Jan-Erik Thulin, Tullingsås 8,10; 2)
säger vi åt Ströms-bördige med.lic. Ame Espmark, som nyli- Evald Enevåg, Öjam 8,18; 3) Kaj-Ove Strand, Havsnäs 8.28.
gen hemkommit ån Sydamerika via Rotterdam, därhan mönst- Pojkar f. 1949 1,2 km: 1) Bo Strömlund, Öjam 7,18; 2) Kent
rade av Johnson-linjens Guayana, vars däck han trampat som Erlingsson, Harrsjön 8,42; 3) Lars Thom, Strömsund 8,44.
skeppsläkare i tre månader. 1 föräldrahemmet i Höstoppen, Flickor f. 1944 2,5 km: 1) Eva-Lisa Bergström, Gärdnäs
Espnäs, berättar den 31-årige läkaren om det stora äventyret 16.59; 2) Gerd Nilsson. Harrsjön 18,28; 3) Gun Frestadius.
till sjöss och till lands i fjärran länder. Resan måste tyvärr av- Henningskälen 19,24.
brytas, då han kallats hem för militärtjänst. Flickor 1”. 1945 2,5 km: 1) Margareta Mikaelsson, Äspnäs

al _- .~.~n-l _. 14,07; 2) Anita Karlsson, Täxan 16,30; 3) 1ngridSvensdotter,
Tullingsås 16,35.

Flickor f. 1946 2,5 km: 1) lngrid Ivarsson, Öjam 13,56; 2)
Rut Modigh, d:o 14,01; 3) Gunnel Tallbom, dzo 15,43.
Flickor f. 1947 2,5 km: 1) Anna-Märta Mikaelsson, Äspnäs
15,01; 2) KarinEhrs.d:o 16,15; 3) Arm-Man' Nyström, Ström-
sund 18,55.

Flickor f. 1948 1,2 km: l)Gunhi1d Eriksson, Harrsjön 8,28;
2) lrene Lööf, Öjam 8,36; 3) Ann-Mari Eriksson, Äspnäs

Flickor f. 1949 1,2 km: 1) Eva Karlsson, Täxan 9,16; 2)
Agneta Eriksson, Harrsjön 9,26; 3) Kerstin Edin, Ulriksfors
10,15.

Syskon och föräldrar Espmark samlade på Toppen år Fortsatt sanering önskvärd för vackrare city 1 Ström
1968. Fr.v. Åke, Måns-Erik, Gunnel, föräldrarna Anna och Ett vackrare city och en centralt belägen ungdomsgård är

Jöns, Inga, Sören, Ame och Yngve kommunalingenjör Elmar Östbergs önskemål för Strömsund
__ just nu. Vid samtal med ÖP konstaterar han att den centrala

S'“'“'=k°Pf°P*8=“d= 1 "l“='"'d - ^=P"'° samhallsbnden inte är mifyilesr. "pel maste komma nu sand
I norra Jämtland vägrar man släppa greppet om skridskoåk- en forlsan sanerlng av aldre bebyggelse--9 sager nan_ Men
"l"g~ ll'°lS all Sl“lll"al'SP°l'l°“ Vld del här laget Väl får alls” ingenjör Östbergs tankar kretsar också bland ungdoms-
som ett avslutat kapitel för i år. Häromdagen besökte eldsjälen problemen' oen nan ser garna an en pngoomsgaro byggs lnom
Dan Berglin tillsammans med VM-trean Elsa Einarsson byama en snar n.amllrl_

Hlllsand °°ll Aspnäs lö' all Pmpagela lö' Sl“'ld5k°- °°ll Sam' - Ungdomen behöver lokaler där de ges tillfälle att odla sina
lldlgl få ll°f°llml"g°“ all avlägga Pm” för f°lkla"d5l°a"lP5' hobbies, och inte som nu tvingas ta kaféema i besittning till
märket- 5°m llelydel all ma" Skall åka Sl“'ldSll° l 000 m "la" lm långt efter stängningsdags, säger han. Frågan om köpings-
fallal_Det blev en lllträff, Oeh praktiskt taget allt vad Hillsand bildning lörefaller mig däremot vara av underordnad betydelse
och Aspnäs har av innevånare hadernött upp. 1 Hillsand avla- men jag Ser gama an kommlnerade foreerar nrreonlneen anga_
des inte mindre än 68 prov och i Aspnäs 49. Ett fantastiskt ende mnnlelpalbllonlngens slopande Köplngsfragan bor an_

lesullag 5°"l l"“°dllg°ll lllllebäl all lllga and” Svellska Sam' stå tills vi vinner klarhet ifråga om fömtsättningama för en
llållell ka" “PPVlSa mak°ll~ med hänsyn llll l""°Vå"ala"lal- Tlll eventuell framtida stadsbildning. Huvudsaken är att vi har en
isfullträffen bidrog också bl.a. juniorema Karl-Håkan Jönsson rarorl med en aeeeplabel samllallsblld dar folk kan rrlvaS_
och Bosse Ollander, och mängden av intresserade inbjöds lngenjor Östberg orar också upp en oel goda prlvara lnlllalln
också att se några intressanta idrottsfilmer av märket Gösta oen ger oa loral oen lramsr en eloge nll kopman Gunnar Slrnon_
Olander, Vålådalen. Hans upptagningar från OS i Misurina, Son lor hans plorag l sanerlngsfragam en lornamllgr al~larS_
VM i Östersund och Sigge Ericssons träningsprogram blev oell bosradsnus meel en av laners Slorsla mao,aruaflarer_
både syn- och hörbart uppskattade. Som bekant ingår Hill-
sand och Aspnäs i nybildade Vattudalens Skridskoklubb. Masu,-bl-av 20/3 |959

har tilldelats Per-Sture Öhman, Strömsund, inom mjölnaryrket.
Ströms skolungdoms skidtävlingar
bjöd på förträffliga resultat trots att vädret inte var accepta- Vigde
belt. Omkring 250 ungdomar ställde upp i tävlingama. Bästa grävmaskinist Even Östlund, Tåsjö, och fröken Siv Svens-
skola sammanlagt blev Öjam, son, Strömsund, vigdes på lördagen i Östersunds prästgård
Pojkar f. 1944 2,5 km: 1) Yngve Wiik, Havsnäs 11,43; 2) av |<0mmiiSler Carl Sjöman-
lngvar Sundkvist, dzo 13,26; 3) Lasse Sjöberg, Öjam 13,58.
Pojkar f. 1945 2,5 km: 1) Ame Gunnvard, Strömsund 13,04; Saga Strömsund
2) Robert Eriksson, Gärdnäs 14,34; 3) Staffan Alvebo, Havs- sl: ooh lNGMAR BERGMANS
näs 14,44. ANs|K'|'E|'
Pojkar f. 1946 2,5 km: 1) Östen Lööf, Öjam 13,04; 2) Sören Loroag l9_30
Lööf, (130 13,19; 3) Bengt Zakrisson,d:0 14,04. Sonoag l8_00 ooll2l_00
Pojkar f. 1947 2,5 km: 1) Bjöm Erik Gustafsson, U-fors 15,29; _ Bamlörbjuden _
2) Hennan Rislund, Tullingsås 16,03; 3) Åke Hallkvist, Svan- En lllm som Slar Slryllogl ovanlor ovrlg Svensk produloron_
ingen 16,44.
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lnbrotti Havsnäs
Vid ett inbrott natten mot tisdagen i en aär i Havsnäs tillhörig
handlaren Halvar Wiik, stals en del pilsner och konserver.

Inbrottet upptäcktes på tisdagsmorgonen. Tjuvama hade be-

rett sig tillträde genom att bryta upp dörren.

Födelsedagar 21/3 1959

75 år fyller i dag f. lantbr. Jonas Konrad Jonsson i Kalkberget.
Havsnäs. Jonsson är född i Dorotea. Han har under många år

varit en nitisk bondeförbundstalesman i Havsnäs.

Födelsedagar
90 år fyller i dag änkefru Margareta Olofsson, född Jansdotter,

Strömsund.
75 år fyller den 3l ds lantbr. Jöns OlofJönsson, Hillsand,
50 år fyller den 30 ds fru Magda Rislund, född Forsmark,

Tullingsås.

50 år fyller den I april folk-
skollärare Birger Källberg,
Havsnäs. Ehuni smålänning
till börden har Källberg icke
blott genom ingånget äkten-
skap blivit en bygdens man,

utan helt acklimatiserat sig
som nordjämte. Förutom att

han tidvis varit vikarierande
överlärare, är han taxerings-
nämndsordförande och bl.a.
ledamot av kommunalfull-
mäktige och skolstyrelsen.
Stor del av sin fritid tillbring-

Fallskärmsjägare bragdräddade två personer ur vak
Med fara för sitt eget liv räddade på söndagen 20-årige

fallskännsjägaren korpral Lars Holmberg. Gäddede. två perso-

ner från att drunkna på Storsjön. Det var landstingsman P.M.

Jönsson. Tullingsås. och fru Helfrid Jonsson. Strömsund. maka

till riksdagsman Sigfrid Jonsson. vilka gått ner sig på den för-
rädiska gångvägen mellan Badhusparken och Frösön. Det dra-

matiska dninkningstillbudet inträffade vid l4.30-tiden. Det var

fullt med "solbadare" vid Badhusparken. men ingen tycktes i

första ögonblicket ha reagerat trots nödropen från fru Jons-

son. Korpral Holmberg hade just kommit ner till stentrappan

mot Storsjön vid Badhusparken då han hörde ropen på hjälp

och såg “något svart" i en vak ett bra stycke ut från land. Det

var öppet vatten vid trappan men han rusade längs strand-

kanten och hoppade ner på isen. en annan person sprang

eñer Holmberg med en planka och kastade ner plankan på isen

till Holmberg. Ett 50-tal meter ut brast isen under honom. Yt-
terligare två militärer på l 5. hade också sprungit ut och hjälpte

Holmberg upp. Alla tre fortsatte sedan ut mot vaken. där Jöns-

son och fru Jonsson befann sig. Holmberg lade ner plankan
på isen och kröp fram till vaken. där han ck tag på fru Jons-

son. Hon hade först varit i vattnet under isen och var därför
ganska medtagen när Holmberg nådde fram. Han fattade tag i

henne medan de bägge andra vämpliktiga höll fast i Holm-
bergs fötter, och med förenade krafter fick de upp fru Jonsson

ur vattnet. Under tiden hade brandkåren alarmerats och an-

lände med sin livräddningsbåt. När de kom fram låg Holmberg
vid vaken och höll fatt i P.M. Jönsson. och brandmännen

kunde sedan dra upp denne. Jönsson hade då legat närmare

en kvart i det iskalla vattnet. Varken Jönsson eller fru Jonsson

hade dock tagit någon större skada av det ofrivilliga vinter-
badet och behövde inte uppsöka någon läkare. De båda hade

ar han l Si" skafsmgai Ufs' Hb tillsammans med riksdagsman Sigfrid Jonsson ätit lunch på
vattnet. Birger Kö erg

Vigde
Skogsfönnan Per OlofLöfoch Florence Krohn, född Ingvars-

son, båda från Svaningen. har vigts i Frösö kyrka.

Dödsfall 26/3 1959

Fröken Lisa Rosén, Havsnäs, avled i söndags i en ålder av 83

år. Till Havsnäs kom hon för sex år sedan. Den avlidna ägnade

i ungdomen sina krañer åt fäbodsarbete.

Frikänd alanäsbo får betala skadestånd
En person från Alanäset, som för fjorton dagar sedan stod

åtalad inför non'a domsagans ting för vårdslöshet i trak, i

samband med att han efter vägen Alanäset-Strömsund kört
på en 7-årig pojke, som sprang ut från en skolgård, blev helt

frikänd vad gäller ansvarsfiågan. I skadestånd dömdes han

dock att utge l2l kr, vilket innebär att detta jämkats till en

tredjedel.

Strömsgården
Påskafton kl. 21-02

Den 9 man starka

EMIL IVRINGS ORKESTER
med Asta Jaeder

Frösön i en paus vid socialdemokratiska partidistnktets kon-

gress i Östersund. När de skulle tillbaka föredrog P.M. Jöns-

son och fru Jonsson att gå till fots på gångvägen över sjön.

Eñer räddningsbragden var det tydligen ingen som tog någon

större notis om den genomvåte fallskärmsjägaren. Han gick
ensam hem till l 5 och bytte kläder. och visste inte ens vilka det

var som han räddat. lika litet som de visste vilken som räddat

dem.

P-MJönssom Hel/rid Jonsson
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Skogsarbetarnas storavdelning 23 i Strömsund Strömsbor mötte lodjur
har ha årsmöte. Med tillfredsställelse konstaterades emeller- Två stora lodjur iakttogs under
tid den gynnsamma medlemsutvecklingen inom förbundet. Ett påskhelgen av ett gäng ströms-
par motioner till årets distriktskongress förelåg. Den ena kom bor som fiskade i frostvikenfjällen.
från Kärmåsets sektion och behandlar frågan om fast grund- Lodjuren befann sig endast ett l5-
lön för skogsarbete. Motionären anser att det nuvarande ack- tal meter från sällskapet och vi-
ordssystemet är föråldrat med hänsyn till nuvarande läget sade ingen rädsla. fönän en i säll-
i skogen. Årsmötet tillstyrkte motionen. Till ordförande om- skapet försökte dra sig nännare
valdes Axel Jonsson, Harrsjön. Övriga styrelseledamöter blev djuren. De som såg de vackra och
Olle Bågling, Tannsjön, John Forsmark, Hösjön, Karl Persson, sällsynta djuren var Nils Ollander
Åspnäs, Artur Magnusson, Västvik och Zakris Zakrisson, och hans son Bosse samt Inga
Kämiäset. Till ny ledamot efter Oscar Nilsson som avsagt sig, och Tage Hallberg. Samen Zeth
valdes Valdemar Rungdal, Svaningen. Nilsson, som senare såg spår ef-

ter djuren, anser att det är fråga å

En dnddnlsddn' om två verkligt stora bjässar. Tage Hallberg
med IFK Strömsund och l0GT som anangörer var det i Ströms-
gården på söndagskvällen. Omkring 350 ungdomar hälsades G55" Pnlnnlldsl ffdlnsl bland "5 l Önnakyde
välkomna av Gunnar Gfannsn-öm | programme; som jde med sina 23_trä"ar. Sexton föreningar var representerade. Ar-
rockade Ame Eliasson, medan Ann-Cathrin Wessén svarade fangöf Vaf Öhns 5kYnefÖ|'enln8- Sam asladkemmn en ïflVSan1
för de mera romantiska tongångama. Elias Jönsson, Sikås, ta- lalfllnß-
lade om alkoholmissbruk och skrinnaren Sigge Eriksson be- Manas Folkets nuymrening

rättade idmnsminnen' Ti" Sist made dans' har haft årsmöte. Mötet beslöt att låta bygga ut den större
Önskas hyra lokalen, så att man får en scen som ger möjlighet att ordna

strömsundsbor, teaterföreställningar. Styrelsen består av Nils Strömgren, ord-
fö d,HbeMkl ,k ö, hVlhlSdb ,

Ni som harrum lämpliga förbilturistervid kort tids semteíareu n 'ae Sson ass r oc I em un erg
uppehåll, t.ex. l-3 dygn, anmäl detta till

upplysningsstället, telefon l l l. Födelsedagar
STRÖMSUNDS RESOKLUBB S0 år fyller den 7 ds fru Tora Jakobsson, f. Nilsson, Tullingsås.

50 år fyller den 7 ds lantbr. Valter Mårtensson, Gärdnäs.

Födelsedagar l/4 1959
91 år fyller den 2 ds f. köpmannen Anton Granström, Ström- P0-lke i stram “ek Öga eva" akaaaa
sun¿_ Han ar man i U,nea_ men kom nu Snöm snax efter eeke|_ En olyckshändelse, som resulterade i att l4-ånge Bjöm-Olov
skiftet och öppnande manufaktur- och skoaffär samtidigt som Svanberg- Södra Öh"~ masie föras "H aaalefsands laaafea med
nan innehade |¿a|bunker na anka na" i Nen.|an¿_ ena ögat allvarligt skadat, inträffade vid 18-tiden på fredagen

i Södra Öhn. Under vedklyvning råkade en järnkil som använ-
Vigde des splittras, med påföljd att en isa spratt loss och in i ögat

anläggningsarb. John Erik Andersson, Norrsjön, och tand- Pa BJÖfn'0l°V» "Ols an nan “Od Pa 4_5 fnelefs na" nan af'
Skätefskan Maj-Brit[ B]-edgård, Vigdes skär. DCISPIGISCII. Det Val' hafls Ü/å äldf bfödel' SOH1 Ved,

torsdagen i Ströms komministergård av kyrkoherde Lövsund. medan BJÖfn'Û|°V staplade den-

Stora vattenprojekt i Ström startklara
Dalai Lama har nya fra" Lhasa' Enligt "Ppgm-lagar 50'00a De planerade vatten- och avloppsprojekten i Lövberga och
kinaaaaka aalaaaar lama" mena" “anala-Jaa tappar' Ãveajaka' Tullingsås år nu klara att påbörjas. l Svaningen, där projektet
plan deltar. De tibetaner som inte kan fly, bllri stlllet om- redan ar genomföra har kosmadema nppgan nu _-¿26_000 kn

haaaanagaa av aha ainaaiaaa baakyaaara ' Det omfattar vatten och avlopp inklusive reningverk, pump
och pumphus.

Misslonñrsbesök l Strömsund
Påskhögtidens möten inom Strömsundskretsen av misssions- Dödsfn

förbundet nar ga" J Ynfe mlssldnens tecken 8en°n1 de besök» Fru Emma Åberg-Jonsson, Tullingsås, avled i lördags i en
som missionär C.O. Sandberg gjort. Missionshögtider har hål- mer av 75 ån Den avndna var man i Håknfot, F,-0sn,iken_ men
lits i Hillsand, Öjam, Strömsund, Tullingsås, Bredkälen och kom i nngdofnsåj-en nu Sn-öm
Tåxan. Lantbr. Karin Sjöberg. Kärmåset, avled i fredags 72 år gammal.

Den avlidna var starkt engagerad inom den kristliga verksam-
Dddsfau heten.
Fröken Brita Södergård, Gärdnäs, har avlidit 64 år gammal.
Den avlidna brukade en följd av år ett hemman tillsammans Födelsedagar
med en broder. 80 år fyller de l0 ds f. kokerskan Margareta Larsdotter, Ström-

sund. Hon är född i Södra Öhn. Som ung började hon prakti-
10.000 personer per manad yr Östtyskland västerut. sera inom restaurangbranschen och hade sedemiera anställ-
Enbart under de fyra påskdagarna uppgick yktingantalet ningar på hotell lite varstans i Sverige, mestadels inom turist-
till drygt 2.000. hotell i fjälltraktema.
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Ströms Röda kors har utövat livlig hjälpverksamhet Strömsundare toppade i skytte
Vid årsmötet på söndagen beslöt Strömsunds Röda korskrets Trelänsträffen i fáltskjutning hölls på söndagen i Backe med

att anslå 500 kr till den planerade lekplatsen vid hembygdsom- 174 deltagande skyttar från ett 40-tal föreningar. Bästa resulta-

rådet i Strömsund. Årsmötet beslöt även att den l3 april starta tet nådde Helge Edesund från Strömsund med 32 träffar. och

en 20 timmars sjukvårdskurs i hemsjukvård. Av verksamhets- han vann dänned klass F 5. Ragnar Jonsson. Strömsund. blev
berättelsen framgår att arbetet under året varit livligt och att tvåa med 3l träffar. Även fjärde och femte plats i klassen togs

kretsens hjälpaktion i form av

penninggåvor till sjuka och be-

hövande varit stor. Kretsen
består av 350 medlemmar. Efter
nyval av adjunkt Sune Johans-
son och Greta Berg består sty-
relsen av lngrid Hagermark.
Märta Lövsund. Malka Söder-
holm, Dagmar Amcolï. Stina
Olofsson, Margareta Forsgren.
Tora Holm, Hadar Dahllöw och
Lars Lövsund. Adjunkr Sune Johansson hos

av strömsundare. GustafFaxbrink resp. Gösta Palmqvist. l klass

F 4 blev Mikael Persson, Espnäs, god fyra med 26 träffar och i

klass F 3 tog Åke Nilsson. Strömsund. hand om andra platsen
med 25 träar. Klass F 3 var mycket jämn - med bara en träff
mindre kom Gustav Nilsson och John Johansson. båda från
Tullingsås, först på sjätte resp. sjunde plats.

Strömsund m.o.
unna Er en gmisnöje - Pnovkök

VOLKSWAGEN

BERNERS
Alanis Röda Korskrets
höll på lördagskvällen årsmöte i församlingshemmet i Alanä- Telefon 50 ankn. bostaden.

set. Medlemsantalet vid årets slut var 227 personer.

Styrelsen omvaldes och består av vice ordförande Axel Mår-
tensson, kassör Ruth Johansson, förrådsförvaltare lnga Föddsedagar
Sundeman, samtliga Alanäset, samt Birger Källberg och Lilly 50 år fyner den 12 ds fm Eny
Näslund, Havsnäs, Mätta Jonsson, Harrsjön, Linnea Almkvist, Anderzon f Axdsson maka tm

Högbynäs, Anna Strömgren, Nyhamn, Aina Persson. Lid- känarmästare J_M_ Anderlom
sjöberg, och Emma Johansson, Siljeåsen. Ordförandeposten Su,ömsund_ Hon år född i Nyeds

är vakant.

7/4 1959 srRöMsUNn

församlingi Värrnland. l952 flyt

Souvernirfabriken i Hammerdal såld. Flyttas till Ström Sun¿_ där de köpte how" Giuet
Overenskommelse träffades på måndagen mellan köpman Carl
Roos, Hammerdal, och fabrikör Måns Zakrisson och radio-

tade hon med maken till Ström-

handlare Fritjof Hoof. Strömsund, om inköp av den förres Elli' 4nder~on
souvenirfabrik i Hammerdal. De nya ägama kommer att fort- '

sätta tillverkningen som tidigare, fast i nya lokaler i det s.k. Ur |§nssty|.e|sens hande|sregismr¿

ha"“'°fksh“s°t ' Slfsmsund- _KÖ_Pma" R°°s- s°m mestadels lvar Pira i Ströms kommun ämnari nämnda kommun idka han-

arbetat °"sam~ har "llvefkat ' första hïmd skmptufef " men dels- och verkstadsrörelse under nna El-Pira med postadress
även prydnads- och minnessaker i form av “nallar" utförda av Sn.ömSund_

bl.a. mossa. Hans Erik Åsgårdh i Öster-

á.
-:-¿_à_____

f__- ___.,IL
__.

sundämnariStröms kommun
._ idka handelsrörelse under- mia Stockholmsmagasinet.
'* _ Strömsund, Hans Åsgårdh
"° ~ med postadress Strömsund.

7 Sigurd Sunding i Ströms
kommun ämnar i nämnda
kommun idka handelsrörelse

under firma Sundings Guld-
Ur- Optik med postadress
Storgatan 4. Strömsund.

Guldsmeden
Sigurd "Sigge " Sunding

60 skolbarn placeras i nya paviljongen i Bredgård
lnskrivning av nybörjare i skolans forsta klass stundar, och på

sina håll i länet är förberedelser igång. Kanslibiträde Hadar
Dahllöw i Strömsund omtalar att det blir cza 60 bam som börjar
i skoloma i Strömsund för första gången nu till hösttenninen.

Ingrid och Måns Zakrisson med barnen De 60 bamen kommer till stor del från Bredgårds-området. var-

fn xx Kjell. Grels och Björn för den planerade skolpaviljongen i Bredgård blir välkommen.
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55-årig bil raritet hos gammal alanâsbo

l en loge hos 80-årige hemmansägaren Wiktor Bergwall i Alanä-

set står två vidunder till bilar och minner om den tid då

automobilen revolutionerade kommunikationema. De två bi-
lama har stått uppställda sedan flera decennier tillbaka. men

åtminstone den yngre. 36-åringen Essex. kan hr Bergwall än i

dag få att rulla på vägama om han så vill. Det är en 6-cylindrig
sak. som då gaspedalen är i botten säkert friskar iväg si så där

30 km/tim. Bilen nummer två. Cadillac modell l904. ärdet dock

sämre bevänt med. Träkarossen har multnat och drivkedjan är

av. men med sakkunnigt arbete går den alldeles säkert att ställa

i ordning. Toppfarten sägs ha varit l0 km/tim. Men hr Berg-

wall. som ck sitt körkon l923 samtidigt som han köpte

Essexen. är ingen anhängare av fartens tjusning. och han fö-

redrar att låta sina två antikviteter stå kvar i ladan bakom halm

och hö. men säger samtidigt: “Fast nog skulle jag kunna få

åtminstone Essexen besiktigad och godkänd. 3.287 mil hann

bilen gå innan den togs ur registret." var ingenjör lvar Pira. som i sitt

Fam. Tova och Viktor Bergwall med barnen

frv. Aina. Åke, Sten, Torbjörn och Astrid

Födelsedagar 14/4 1959

75 år fyller den l5 ds f. skogsarb. Mårten Karlsson. Ström-

sund. Han är född i Stamsele. men kom till Strömsund för un-

gefär l0 år sedan.

50 år fyller den l7 ds elmontör Karl Olofsson, Strömsund.

Jubilaren har sedan l7 års ålder varit anställd inom samma

företag, Elverket i Strömsund. Fömtom friluftsliv är hans stora

hobby filateli.

Ström och Hillsand delade segrarna
Söndagens kretsfältskjutning i Renån med Hillsands skf som

arrangör gynnades av vackert väder. och representerades av

ett 80-tal skyttar från 7 föreningar.

F 5: l) Sune Magnusson, Strömsund 2) Gösta Palmqvist. dzo.

F 3: I) AlfSvensson. Hillsand 2) GustafNilsson. Tullingsås.

F 2: l) Bruno Jonsson. Strömsund
F l: l)Sture Jönsson. Hillsand 2) Bengt-OlofEriksson. Äspnäs.

Till salu
SINGER 195] skattad för l959.

600 kr.

VOLVO 7-sitsig m. bra däck.

avreg. 200 kr

Jämtlands Maskinaffär
Strömsund - Tel. 39. 900.
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Första hantverksgillet i Strömsund
Söndagen blev en dag som strömsundshantverkama säkert

kommer att inregistrera som en av de största i sin förenings

historia. Det högtidliga hantverksgillet hade förlagts till Ström-

sund för första gången och de sedvanliga ritualema och

ceremoniema. som kännetecknar svenska hantverksgillen i all-

mänhet och länets hantverksgille i synnerhet. blev en stilig
bild som de många närvarande. även icke hantverkare. sent

skall glömma. Östersundshantverkama. som svarade för det

ritualmässiga i Strömsgårdens logelokal. blev en angenäm

bekantskap för strömsundspubliken. som ck se tre av byg-

dens hantverkare smyckade med mästarbrev och två ickor
med gesällbrev.
De nyblivna mästama, som ck
mottaga utmärkelsema av förre
skräddarrnästaren. municipalfull-
mäktigeordförande Algot Eliasson.

mästarbrev ck den något tung-
vrickande titeln maskinelektriker-
mästare. en yrkesgren där han är

en bland de första i länet som er-

hållit mästarbrev. samt mjölnama
Birger Bardosson och Per Sture
Öhman Ivar Pira

Gesällbrev ck Minni Persson och Thyra Westerlund. båda i

damfrisörskeyrket. Ritualen föregicks av ett distriktsmöte.

Kända namn från bygden: elinstallatör Edvard Bergdahl ingår

i styrelsen och lngemar Nomnan i l960 års valutskott. För

underhållningen i samband med gillet svarade Strömsunds

musikcirkel.

Strömsunds Valskvarn med ägaren Birger Bardosson

Lediga platser
Flicka, villig att lära sig fotoyrket, får plats omgående.

Sörens Foto
Strömsund tel. 850.

Födelsedagar I 7/4 l959
75 år fyller den 20 ds skogsarb. Nikolaus Gustafsson. Vedjeön.

Acke Åslund-tavlor till Ströms skolor
Skoloma i Ström fick på torsdagen ett kärkommet tillskott av

konst då l l tavlor av konsmären Acke Åslunds samlingar

deponerades till Ström av Länsmuseet. Konstverken är värda

2.700 kr och skall fördelas på de olika skoloma i kommunen.

Det är oljemålningar. akvareller och teckningar.



450 kvarglömda persedlar
Ett hittegodsmagasin som vida överstiger polisens dito har

etablerats i folkskolan i Strömsund. lnte mindre än cirka 450
saker har strömsundselevema tappat bon eller glömt under
den senaste tiden. men genom utställningen av persedlama
har de möjlighet att återfå sina ägodelar. Ur den inventarieför-
teckning som uppgjorts kan nämnas att l26 par vantar är upp-
hittade. 33 underkläder (l). 29 halsdukar. 53 gymnastikbyxor.
och det finns till och med en bärplockare i samlingen.
- Årliga och glömska elever inom skolans väggar. konstaterar
t.f. rektor Sören Aronsson.
- Årliga men glömska är också de vuxna strömsundsboma,
säger polisman Håkan Ekman. som fórestår polisens hittegods-
avdelning. Häromdagen kom en person in med en hundralapp
han hittat och som rättmätige ägaren kunde återfå. En plånbok
med 400 kr i kontanter glömde en icka i en telefonkiosk nyli-
gen. men den ärlige upphittaren gick till polisen och dagen

blev åter ljus och glad för flickan. En god julklapp fick också

den strömsundspensionär som i mitten av december miste sin

pension, men som av en annan strömsundsbo ck den åter på

själva julaon.

¶
Polismannen Håkan Ekman - här ute på el! udda uppdrag

Hillsands damer sömmade ihop till ett gatulyse
Sömnadsarbeten som auktionerats till köpvilliga ligger bok-
stavligen som grund till den blivande gatubelysningen i Hill-
sand. Under årens lopp har byns sömnadskunniga och flitiga
damer arbetat intensivt. och till dags dato ligger en god slant

som grundplåt till belysningen. omtalar hemmansägare Gun-

nar Blom i Hillsand. som är en av de styrande i belysnings-
föreningen. Planer på gatubelysning i Hillsand har funnits i

många år. men har inte kunnat genomföras då kapital saknats.

Väglyset skall omfatta 30 ljuspunkter uteñer Hillsandsvägen.
Vägbelysningen skall vara klar före höstmörkret. Grävnings-
och gjutningsarbeten m.m. skall utföras av byboma själva.

Förrädisk is på Vattudalen vållar olyckor
Ett par olyckstillbud inträffade häromdagen på Vattudalen
mellan Vedjeön och Hillsand. Olle Olofsson och hans arbets-

kamrat Erik Bergkvist var sysselsatta med att köra ut bom-
smide på sjön. då isen plötsligt brast under hästen som till-
hörde Olle Olofsson. De båda männen lyckades dock eer ett

besvärligt arbete få upp hästen igen.

Ungefär vid samma tidpunkt råkade ett par andra arbetare.

Martin Blomberg och Bengt Gustafsson. också hamna i vatt-
net. sedan de trampat igenom isen. vilken nu på sina håll är

mycket svag och förrädisk. De bägge männen lyckades dock
själva ta sig upp.

Nya rikskabeln ”flyttar” Ström närmare Östersund
Då den nya rikskabeln Östersund-Strömsund. som sommaren

1958 blev färdiglagd i sin helhet. i dag tas i bruk. kan man

bokstavligen såga att en milstolpe restes vad beträffar tele-
verkets utveckling i norra Jämtland. Genom kabeln kom Ström.

Frostviken och Tåsjö "ett bra stycke nännare" Östersund. en

utveckling som varit synnerligen efterlängtad. De gamla led-

ningama har kopplats in i den nya kabeln. vilket nu möjliggjort
att Strömsund har nästan dubbelt så många ledningar till Ös-

tersund än som tidigare varit fallet.
l Strömsund är teleutvecklingen livligare än på de esta håll i

landet. Bara på de senaste fem åren har apparatantalet ökat
med 25 procent. F.n. sker en om- och utbyggnad av stationen.
för att man skall ha resurser att ta emot den ytterligare väntade

ökningen fram till helautomatiseringen kring l965. Tele-
kommissarien vill understryka att kopplingsfälten yttats om

vid ombyggnadema och att detta kan betyda ett ökat antal

felkopplingar den första tiden.
Telegramtrafiken i Strömsund minskar i likhet med landet i öv-
rigt. Många telegrafstationer förändras därför till telegramexpe-

ditioner. och i år står Strömsund i tur för detta. Bara till för ett

par år sedan fanns två teIegrafexpeditörsförordnanden på sta-

tionen. och nu blir det som sagt inget.

Ströms husmodersförening bjuder pensionärer på kaffe
Uppskattade bland municipiets gamla och sjuka är otvivelak-
tigt medlemmama i Ströms husmodersförening. De har tagit

det lovvärda initiativet till att besöka gamla på ålderdomshem-

met och pensionärshemmet. samt på kroniska avdelningen på

sjukhuset där de bjudit på kaffefest. samt på de två förra plat-
sema även på en trivsam pjäs. l föreningen. som f.ö. är näst

störst i länet och vars medlemsantal ständigt är på uppåtgå-

ende. är fru Brita Svanheim ordförande. Fru Svanheim och fru
Sonja Eriksson. ävenledes aktiv inom föreningen. omtalar att

kaffefestema skall bli årligen återkommande.
l den pjäs som föreningen framfört vid de olika tillfallena har
fruama Sonja Eriksson. Gunhild Olsson. Hildur Hemmings-
son. .lenny Wallin. .lenny Evensjö och Ingrid Zakrisson med-

verkat.

-“Pjäsmetoden“ är bättre och mer uppskattad än tidigare un-

derhållningsprogram. så den fortsätter vi med. säger fru
Svanheim.

Födelsedagar
50 år fyller den Zl ds fru Betty Strömstedt. Bonäset. Hon är

född i Kärmäset l sin ungdom hade hon anställning bl.a. inom
herrskrädderi i Strömsund.

Vigde 2l/4 1959

Charkuteristen Folke Hedlund och fröken Britt Larsson vig-
des i lördags i Ströms prästgård. Vigselförrättare var kyrko-
herde Lövsund.
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Myndighetema i Strömsund krävs föröversvämningar
Stora vattenmassor trängde på torsdagsaonen in i några fas-

tigheter efterAmaliagatan i Strömsund och ställde till stor förö-

delse i källarvåningama. l två av fastighetema uppmättes 65

cm, och brandkåren hade ett styvt arbete med att länspumpa.

Det var tredje gången på kort tid som samma fastighetsägare

drabbades av översvämning. Kanslibiträdet Hadar Dahllöv
och entreprenör Göthe Jönsson, vars fastigheter blev värst

utsatta, kommer demia gång att ingå till kommunalfullmäktige
med en begäran om ersättning för de skador vattnet orsakat.

.i-
4

.-

Gamla begravningsbyrån och i förgrunden Göthe Jönsson

Fint Gren-betyg åt Bert-Ottar
- Strålande debutanter, snabba och bollsäkra, var Gunnar

korskrets som för ändamålet skänkt 500 kr, och till maj-

blommekommittén som bidragit med 200 kr.

Dödsfall 23/4 1959

F. repslagaren Conrad Belfrage, Strömsund. har avlidit i en

ålder av nära 80 år. Han var västmanlänning till börden och

kom för många är sedan till Strömsund, där han drev egen

repslagareverkstad samtidigt som han for omkring och sålde

sina alster.

Födelsedagar
80 år fyller den 27 ds förre smeden Per Mattsson, Strömsund.

Han är född i Östersund där han tidigt kom i smideslära. År
1907 yttade han till Strömsund, där han etablerade en smedja

som han innehade tills för 15 år sedan. Nämnas bör att jubilaren

är tillverkare av bl.a. grindama till Ströms kyrka.

Rekordung ”besättning” på ny bilverkstad
Bilbolagets nyetablerade verkstad i Strömsund är alldeles sä-

kert ett av landets ungdomligaste företag i bilbranschen.
Genomsnittsåldem på de 18 montörema och tjänstemännen är

knappt 26 år, och detta trots att ett par “gamlingar“ med 35 år

på nacken förstör åldersstatistiken. Chefen själv, Olle Pers-

son, som med sina 24 år placerar sig i ”mittenledet“, betonar

att samtliga anställda har god och långvarig praktik och ut-

bildning inom yrket. Bilnnans byggnad, som förutom verk-

stadslokaler inrymmer kontors- och försäljningsavdelning,
plåtverkstad, garageutrymmen m.m., utgör ett pampigt nytill-
skott i municipiets bebyggelse. Det ungdomliga gardet är dock

stoltast över den framvagnsbrygga som finns i verkstaden.

Med den kan framvagnama kontrollleras på optisk väg. l bör-

S1:ínårmdi°:(°L";mi:ndt::ålmGr:3:r|f5Ã:'g,f gilígïinïricnßsašchíg jan av maj räknar man med invigning. Byggmästare har varit

gryt ' g g y g g Per Kristoffersson i Strömsund.
betyg. Fast själv ville Bert-Ottar Blom helst glömma första
halvleken.

Strömsborna teaterbitna
Operett- och övriga teaterföreställningar i Strömsgården un-

der den gångna säsongen blev en stor succé, omtalar teater-

kommitténs ordförande, boktryckare Sixten Fjällgren.

- Det är därför ett allmänt önskemål att vi håller två speldagar

och därmed ger två föreställningar, eersom det hittills visat

att efterfrågan på biljetter varit större än tillgången, säger han.

Vi har under säsongen haft 290 abonnemang och 30 platser för
försäljning. Får vi till nästa säsong ytterligare ISO abonne-

mang, blir det två spelkvällar av de sex eller ev. sju föreställ-
ningar vi ämnar ge.

Strömsund får djurpark
Säsongens förestående arbeten inom hembygdsområdet i

Strömsund har nu tagit sin början, och under nästkommande

månad hoppas föreningen även kunna komma igång med ar-
betena för den planerade lekplatsen. Vid samtal med bankkam-

rer Gunnar Grahnström, som är aktiv inom hembygds-
föreningen, omtalar denne att nödvändiga lekattiraljer inom
kort skall anskaffas, och att föreningen även har planer på att

i anslutning till lekplatsen och den nya fäbodstugan anlägga

en mindre djurpark. Man har i första hand tänkt sig killingar
och getter, men senare eventuellt utöka djurparken. Själva lek-

platsen beräknas bli klar vid midsommartiden. En lektant som

tar om hand och roar bamen skall finnas tillgänglig alla dagar.

Hr Grahnström vill understryka ett tack till Strömsunds Röda
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Bilbolaget under byggnad

Llvllg debatt i Strömsund
På fredagen debatterade skolungdomen i Strömsund om 5-

dagars skolvecka, och de meningsutbyten som följde var liv-
liga och roande. Vardera klassen ur realskolan ställde upp med

två representanter. lnledare för nej-sägama var Nisse Simons-

son och för ja-sägama Sören Lilja och partema biträddes av

två lärare, Ingrid Roos och Ragnhild Jändel-Johansson. Som

ordförande fungerade magister lngemar Markendahl. Debat-

ten blev ganska jämn. Vid ett tillfälle måste Markendahl upp-

mana de agerande att föra debatten på ett mera sakligt och

mindre personligt sätt.



Svaningens IF nyast bland länets klubbar Födelsedagar
Nils Sjölander. bördig från Lavsjön. Dorotea. är mannen som 50 år fyller den 2 maj lantbr. Martin Jönsson, Svaningen. Han
fört idrotten till Svaningen. Då man på onsdagskvällen bil- arbetar åt Holmens bnrk men sköter samtidigt även fädeme-
dade Svaningens IF stod Sjölander bakom initiativet. och själv- gården som han övertagit. Jubilaren har sedan era år tillbaka
fallet blev han också utsedd till ordförande i den nya klubben. haft vissa förtroendeuppdrag. bl.a. inom kyrkofullmäktige. samt
Sjölander ansåg att det var "botten" att en by som Svaningen. inom arbetarekommunen där han varit ordförande.
som expanderat så stort de senaste åren och som fortfarande * " " 5 " A
är stadd på frammarsch. inte hade en enda idrottsklubb, och
så bildade han Svaningens IF. Alla bybor. äldre som yngre,
hade slutit upp nästan mangrant i skolan där man höll till.
Förutom Sjölander som ordförande ck klubbstyrelsen föl-
jande sammansättning: K.G. Edstedt vice ordf.. Maj-Britt Waller
sekr.. Bemt Jonsson kassör samt Olov Svensson. Bollsektion
blev Kun Wallberg och LeifNybacke, skidsektion Stefan Pers-

son och Nils-Erik Isaksson. bordtennissektion Ulla Hallqvist
och Gerd Nybacke samt materialförvaltare Tord Hallqvist.
Eventuellt skall även skridskosport tas upp på programmet.
Nännaste arrangemang blir uttagriingstävlan till pojk-6-dagars
på cykel. och nännaste problem att skaffa fotbollsplan.

Û

Dödsfall 25/4 1959
Änkefru Lovisa Nord. Södra Öhn. har avlidit i en ålder av 76 år.

Hon var född i Espnäs men kom som ung till Öhn. Hennes
make, Mikael Nord. avled för fem veckor sedan.

Födelsedagar
80 år fyller den 29 ds f.banarb. Jonas Adolf Sundqvist. Väst- 5W"i"35b0r i g"ä“”"'“3e"~
myram Ström5und_ Han år bördig från Hojm i Mede|pad_ [nom Frt v. Johan Andersson, Krisrojfer Danielsson. Anders och

SJ har han ha anställning i många decennier. och var b|.a. Mum" -/önsso" sam' Mum" Wallberg
med om att bygga jämvägsstationen i Östersund. Jubilarens
stora hobby är ske. men han sysslar också gäma med snic- Dödsfall 2/5 1959
kerier och har i sina dagar byggt en hel del roddbåtar. Några Fnr Märta Olofsson. maka till skogsarb. Nils Olofsson. Kärr-
fritidsproblem existerar alltså inte för Sundqvist. som då an- näset, har avlidit i en ålder av nära 52 år. Hon var född i Hall-
dan faller på också bnikar ta fram sin cittra och fiol och stämma viken. Efter giemiålet bodde hon en tid i Äspnäs och sedan
upp några glada låtar. Än i dag kan man förresten se honom på flyttade makama till Kärrnäset där de skaffade sig ett småbruk.
gammeldansbanan. där han är en populär kavaljer.

Strömsund med omnejd!
Dan Berglin OS-tränare för damerna ._ .. .

. _ . _ Mot våren med ett besok i våra nyrestaurerade lokaler.
Dan Berglin har av skndskoförbundet kallats att tillsammans G I h k d h__| __|k ti" d I

med nksinstruktören Hjallis Andersen ha hand om damemas am a nya un er a sas Va omm e gam a
Bor_|es som nu heter Kafé Smörgåsbaren.träning inför olympiaden. Berglins framgångsrika arbete i lä- SIGNE och BÖRJE ARVIDSSON

net har med rätta uppmärksammats i nkssammanhang.

Födelsedagar Dödsml
95 år fyner den 3 maj änkefm Valborg Jakobsdonery Spjm_ OlofEmanuel Olsson, Brattforsen. Taxan. har avlidit 80årgam-

viken, Strömsund. Hon är född i Kärrnäset. Jubilaren är näst mal- Ha" Va' född l HÖgb"ä""a~ Sedan ““gd°m5å'°“ Va' han
ä|dSt i Ström anställd vid Mariebergs AB. sedemiera SCA. som skogsarbe-

tare och arrendator.

UDš)ÃlšgN%:}l,lR?:1“n“S-IURND Fotoklubben i Strömsund arbetar aktivt
Valborgsmässoañon kl_ 2 I '00_02_0O Ströms fotoklubb höll på måndagskvällen säsongsavslutriing.

Ruben wiggs orkester varvid man bl.a. pnsbelonade de medlemmar. vars foton i fem
tidigare tävlingar bedömts som främst. Mest poäng fick Harry
Forsberg och erhöll som pris ett konstverk i olja. Klubben,

Ströms nye komminister som idkat ett aktivt arbete under den gångna säsongen. be-
Den nyutnämnde komministem i Ströms pastorat, Folke Hell- står av ett 25-tal medlemmar. Förutom Harry Forsberg som
berg. är skåning till börden men kommer nännast från Älmhult segrade. placerade sig de fyra andra pristagama i följande
i Småland. där han varit läroverkslärare. Han är född i Malmö ordning: Sixten Forsberg. Göthe Jönsson. Robert Nilsson och
l9l3 och har tjänstgjort som pastoratsadjunkt och pastor. Karl-Enar Viklund.
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Till salu

Bättre timrad STUGA om cza 200 kvm,
till salu för rivning.

sv. 1. PER STRÖMLUND,
Kärrnlset - Telefon 3

Orientering skjuter fart i Strömsund
En trekvällars teoretisk grundläggande kurs i orientering har

startats i Strömsund på initiativ av orienteringseldsjälen Stig

Abrahamsson. Avsikten med kursen är att få ungdomen i

Strömsund intresserad av orienteringssporten som klubben

utövat i två år. IFK Strömsund har f.n. ett l5-tal aktiva inom

sporten.

srRöMsUNn
KAPPOR, nnium-:R (även fmsmfiekar).

KOSTYMER, BLAZER finner Ni till låga priser å vår

lagerförsäljning.

Extra
En pant snygga KAMGARNSKOSTYMER ursfsaljas

fredag samt lördag. Pris kr 148:--

ssößoms LAGER-
|=önsÄuNINc

Tel. 396 ankn. bostaden.

(Samma hus som Systembo-
laget, ingång från gården.)

Erik .Sjöbom

Födelsedagar
50 år fyller den 8 ds skräddannästare Jöns Andrée, Öster-

sund. Han är född i Öjam. Hos skräddarmästare Hans Erik

Jonsson i Strömsund utbildade han sig till skräddare och yt-
tade sedan söderut. Efter beredskapsåren kom han åter till
Strömsund och blev kompanjon med sin läromästare.

50 år fyller den 8 ds fru Signe Jonsson, Tullingsås, där hon

också är född.
50 år fyller den 9 ds byggnadsarb. Uno Jönsson. Strömsund.

Han är född i Risselås. Efter giftennål yttade han till Sunds-

vall, där han under några års tid hade anställning vid sult-
fabriken i Skönsmon. Sedennera hamnade han åter i födelse-

bygden, där han etablerade en traktorrörelse som han inne-

hade till för en del år sedan.

106.000 i återbäring från konsum
Ströms konsumtionsförening har hållit årsmöte varvid så gott

som samtliga distrikt var representerade. Till förvaltningsråd

nyvaldes Helfrid Jonsson, Strömsund, Hilding Gustafsson.

Vågdalen, och Nils Odelberg, Gäddede, samt omvaldes Olle

Karlsson. Lövberga. Rådet består vidare av Axel Andersson.

Täxan. Hugo Eriksson. Gäddede. Jakob Olbrandt. Strömsund,

Erik Samuelsson, Högbynäs, och Vendela Udd. Ulriksfors.

Hilding Guslaßson medfrun Dagmar och sonen Stig Ture

I-ödde

Vår son Johan-Axel
Evy och Arvid Brattmyhr
f. Danielsson

Strömsunds BB den 30 april l959

Dödsfall 8/5 l959

Fru Elin Holter, f. Ersdotter, Strand, änka eer lantbr. Johan

Holter, har avlidit i en ålder av 88 år. Fru Holter var född i Öhn

och var sedan I899 bosatt i Strand.

Läg.äg. Gustav Danielsson, Stamsele, har avlidit i en ålder av

68 år. Han var född i Åbacken, Långsele. De senaste 25 åren

hade han varit bosatt i Stamsele, där han hañ ett mindre jord-
bmk. Han har huvudsakligen varit sysselsatt med skogs- och

ottningsarbete. men har även arbetat vid anläggen.

Vlgde
Lagerbiträdet Karl-Erik Blixt och Rut Frideborg Örbom vigdes

i söndags i Ströms prästgård. Vigselförrättare var kyrkoherde

Lars Lövsund.

5 milj. plant skall gå ut från Täxan
Plantskolan i Täxan står nu inför sin tredje säsong och på

måndagen vidtog arbetena med plantupptagning. Plantsko-

lans föreståndare T. Samuelsson omtalar att man vid skolan i

år även kommer att ha cirka två hektar sådd. Tidigare har man

endast skolat om plant. l år räknar man med att sälja cirka 1,5

miljoner samt omskola 3.5 - 4 miljoner plant, medan produktio-

nen om ett eller två år kommer att ligga mellan 5 á 6 miljoner

Tidigare erkänd stöld lörnekades vid tinget
Tog tillbaka sitt tidigare erkännande gjorde en strömsbo, som

på onsdagen stod åtalad för stöld inför tinget i Strömsund.

Mannen skulle stå till svars för att han från en militärförlägg-

ning i Umeå tillgripit en domkrañ och en kabelkoppling vårda

cirka 100 kr, och han hade också tidigare erkänt stölden. Inför
rätten uppgav han emellertid att han erkänt, då han inte ville
ha någon rättegång. Det blir nu ny förhandling och vittnen

skall inkallas.
Dyr senap blev det för en person. 40 dagsböter á l0 kr, alltså

400 kr, kostade en senapsburk och två läskedrycker honom.

Mannen hade besökt Strömsund en natt, och då han var hung-

rig bröt han upp fönstret till en korvkiosk där han tillgrep va-

plant. När kapaciteteniårblir som störst, kan ett 50-tal kvinnor roma. l tro att han fick en korvburk. ställde den utsvultne

under en månads tid beredas sysselsättning vid plantskolan.

medan man nonnalt beräknar klara sig med ett 30-tal.
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mannen färden hemåt. Han framhöll att senapen inte stillade

hungem.



Taklagsfest
l hotell Gillet rade man på onsdagskvällen tillkomsten av ta-

ket på nya HSB-fastigheten i Strömsund. Glatt och gemytligt
som det bör på en dylik tillställning var det givetvis. och triv-
samma och roliga var också talama.

Ströms Röda korskrets l0/5 l959
har hañ avslutning av en sjukvårdskurs med tonvikt på hem-
sjukvård och livräddning. Kursen har pågått i 20 timmar och
ledare har varit fröken B. Åkebrand. Strömsund. Bland de 20
deltagama var en manlig. taxiforare Rickard Roos.

40 ungdomarjobbar hårt i unglogen
Styrelsemännen i logen 655 Norrskenet i Strömsund har i da-
gens läge anledning att känna glädje och tillfredställelse i två
bemärkelser: den nya pampiga Strömsgården. som man med
rätta är stolta över. innebar nämligen också att man inom logen
ck en verkligt livaktig ungdomsavdelning. Sedan lokal-
problemen eliminerades i och med nybyggnaden. ökade med-
lemsantalet inom ungdomsavdelningen med nästan det dubbla.
och omfattar nu närmare 40 aktiva ungdomar i åldem 7- I 4 år.

Boktryckare Sixten Fjällgren. en styresman inom logen. vet
inte om han skall sätta Strömsgården eller ungdoms-
avdelningen ämst. Men det är med tillfredsställelse han kon-
staterar att medlemsantalet ökar och att lokalitetema i Ströms-
gården är upptagna kväll efter kväll. Hr Fjällgren berättar att
sedan fem år tillbaka har medlemsantalet även inom logen ökat
från 92 till I44. Byggnadsåret l958 tillkom t.ex. 27 nya medlem-
mar och en tendens visar att fler är att vänta. Ledare i ungdoms-
logen är Bo-Gunnar Schöön. Han samlar sina adepter omkring
sig en gång i veckan. Programmet upptar hobbyarbeten. mötes-
teknik m.m. Han säger: "Vi arbetar för att få ungdomen att
trivas och söker i minsta mån propagera. Vi vill ha bort det
slentrianmässiga vanetänkandet om nykterhetsrörelsen och
dess arbete. och låta ungdomen själva inse vilken betydelse
rörelsen har. Nu sedan inga lokalproblem existerar. är det ett
verkligt nöje att vara ungdomsledare. Nännast arbetar vi på ett
Morsdagsarrangemang, och de alster vi tillverkar kommer då
att auktioneras eller lottas ut”. Någon fara med rekryteringen
till logen finns inte - det svarar ungdomsavdelningen och den
stilfulla Strömsgården lör.

Bo-Gunnar
Schöön

Fler sjöar upplåtna för sportfiskare
Ytterligare två vatten i Ström har nu upplåtits för allmänt ske.
Det gäller sjöama Sörsjön och Harrsjön. Beslutet fattades vid
Fånsjöns skevårdsförenings årssammanträde på onsdagen.
Föreningen har tidigare upplåtit sjön Fåna.

Födelsedagar
75 år fyller den l l ds f. skogsarb. Per Jonsson. Lillviken. Han
är född i Ringvattnet. Till Lillviken kom han i början av l940-
talet då han började arbeta åt SCA.
50 år fyller den 10 ds radiorep. Carl Cehlinder. Strömsund.
Han är född i Ramsele men kom i ungdomsåren till Strömsund
där han nu varit bosatt i över 30 år. Cehlinder hade först an-

ställning vid sultfabriken i Ulriksfors innan han för cirka 20 år
sedan etablerade radioverkstad. Sedan bamaåren har han va-
rit intresserad av musik och trakterar själv olika instrument. då

främst ol och dragspel.

Car/ Cehlinder

Succén rullar vidare
.Iubileums

monarpeden 59
Bensinsnål llo Piano-motor: mindre än 2 öre/km.

inkapslat styre. inbyggd strålkastare med väg- och
hastighetsmätare. stöldsäker. s.k. pumpfria slangar.

inkapslad kedja, 5.5 lit. bensintank. reservtank.
vackra färger.

Riktpris 950:- 3-växlad + 45:-
ÅTERFÖRSÄUARE

Bertil Berglunds
Cykel & Sport

Strömsund - Telefon 700

Vattenprojektet Högbynäs kostar en halv miljon
Vatten- och avloppsprojektet i Högbynäs igångsattes på mån-
dagen. och till hösten räknar man med att vattenfrågan för de

berörda I 30 ortsboma skall vara avklarad. För rörläggningen i

Flåsjön kommer dykare att anlitas eftersom vattenståndet i

sjön f.n. är mycket högt. l sin helhet kommer projektet att kosta

cirka 500.000 kr. Anslutningsavgiften för resp. hushåll blir 2.500
kr. SCA svarar för kostnadema för I6 av hushållen. Projektet
nansieras medelst kommunalt och statligt bidrag. reglerings-
medel. enskilda insatser och lån.
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Rättvis seger för IFK Strömsund l I/5 l959 mik
Hårkvallen gästades på söndagen av nykomlingama i div. 4, Vår Tomas

IFK Strömsund som reste hem med bägge pinnarna efter seger Margnh och John Westerlund
med 4-2 ( l-l ). Inget av lagen kunde för dagen visa upp något f Göransson

bättre spel, men Strömsund svarade för det lilla som förekom. 'Strömsunds BB 12 maj 1959

Lit ck en straff i 32:a min och Ture Olofsson slog in l-0.
Kvitteringen kom i 38:e min målgörare ”Sola” Mårtensson. Nio grnnnter nånå-nnes i grömsnnn
Ytterligare ett mål av Lit resulterade i 2-I. Anders Eriksson |n¿e mindre än nio grnnnten varav två absolut |n,Sfnr|iga_

kvitterade °°h “S°la" Må"°"5S°" ålmde 3-2- Sedan ck omhändertogs i strömsundsområdet på onsdagen. De två far-
Strömsund en stra', och Anders Eriksson gjorde inget miss- nga granatemn fanns i Snömsnnn och HnvSnäs_ och n,snek_

tag “ml “mefade 4*2- tive ägare blev inte så lite chockerade då de fick vetskap om

vilka farliga tingestar de ofta handskats vårdslöst med.
Födelsedagar
85 år fyller den l3 ds fm Emma Funseth, f. Carlberg, Strömsborg
Västerkälen, Strömsund. Hon är född i Havsnäs.

Torsdag, fredag, pingstañon, pingstdagen
“dne kl. 7.3.0 alla kvällarna

var donefounnia Krlg 0011 fred
Gunn och Torbjöm Nilsson Eer Leo Tolstoys roman med Audrey Hepbum,
född Olsson Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio Gassman,

Strömsunds BB den 10 maj l959. Anita Ekberg, John Mills m..
På grund av filmens längd, endast en föreställning per kväll.

Ur länsstyrelsens handelsregister Bjennns 5¿_

Olof Frithiof Hoof och Måns Zakrisson, båda i Ströms kom- _ Bamgj-bjuden _

mun, ämnar idka fabriks- och handelsrörelse under firma “_ tmhöf (je sm,-3 Smflmema, inte bara qi|| f0m1a;e;_" A_B_

HOZAK, Hoot'& Zakrisson, med postadress Strömsund. "Makajös 5 im-dd_ mus; och färg" 5;_T_

STRÖMSUND Matiné pingstdagen kl. 15

HOMFDPAT & annandag pingst kl. l5

sigma wiken ASKUNGH*

f_d_ ^.“';|“"g'?'“? h smi_msunaspojke_ skadades is/_s 1959

âåd änflfïtslg et 7-ånge Greger Enksson, son till vaktmästare Olof Enksson,
' ' ' Tullingsås, råkade under lek falla från ett träd och bryta ena

Dödsfn benet så svårt, att han måste föras till lasarettet i Östersund.

Fru lngeborg Scherrnan, änka eer direktör J.R. Schennan, Ûlyfkan lmfäffade Vid l7'Üd°“ På Osdage- P°Jk°" fö" från

Strömsund, har avlidit i en ålder av 81 år. Fru Schennan var "C meters höjd-
bördig från Vågdalen och kom i unga år till Strömsund, där
hon sedan dess hañ sitt hem.

F. lantbr. Gustav Johans-

son, Vågdalen, har avli-
dit 84 år gammal. lnnan
han slog sig ner på sitt
lantbruk i Vågdalen hade

han bl.a. arbetat på malm-
fälten i Gällivare, och se-

nare körde han i många

år för Holms elektriska
AB.

Gusrav Johansson

Gammelgiddor mötte sitt öde
Nils Stengel, urrnakare i Strömsund, såg på onsdagsmorgo-
nen till att gammelgäddan i Näsvågen, en vik av Vattudalen,
mötte sitt öde. Den sannerligen fula fisken, som vägde inte
mindre än l l.2 kg, har tidigare trasslat till näten för hr Stengel, Greger Erikssson
så fångsten resulterade alltså i dubbel glädje.
Häromdagen fångade dessutom skolgossen Bjöm Nilsson, Dödsfall
son till biografägare Gösta Nilsson, en annan gammelgädda Lantbr. Jöns Mikael Blomberg, Hillsand, avled i torsdags 89 år

som inte heller var fy skam. 7,4 kg vägde gäddan som Bjöm gammal. Han var född i Hillsand. Den avlidne tjänstgjorde
skade upp. Fångstplatsema är intill varandra. bl.a. som fjärdingsman i Hillsand.
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Födelsedagar Födelsedagar
50 år fyller den 19 ds fru Anna Forsberg. född Palm. Strand- 75 år fyller den 22 ds f. skogsarb. Lars Göransson. Strand.

liden. Hon är född i Strandliden. Han är född i Gärdnäs.

Uppryckning inom tennis i Strömsund Vigda
Tennisklubben | Strömsund tänkeri år intensifiera verksamhe- Hr Olov lngvald Eriksson och fröken Mänha Haküs _|0hanS_

ten' Ma" “klar namast pa an Oka mefemsamalet' Vld son. Vigseln föträttades i Ströms prästgård av kyrkoherde Lars
klubbens årsmöte på onsdagskvällen diskuterades möjlighe- Lövsund

tema mf dem' Komaktman for nngflomen Samt mspšklor blev Lantbr. Rolf Hjortzberg och Ulla Britt Jonsson. båda från
Kar|'E"k L"“dh°_lm' som Slfa" Solfa lïropagem för tenms' Tullingsås. Vigselförrättare var kyrkoherde Lars Lövsund och
sporten. Man beslot på årsmotet att inkopa rackets. som nya Vigsem ägæ mm pingstaon i Ströms prä5tgård_

medlemmarßrlåna' Klubbens Sekreterare L' Edvinsson Säger: Hr Gustaf Ame Mattias Mattsson och Edna Margaretha
“Två relativt bra banor nns' men de utnyttjas 'me ' den "I" Forsén. båda från Alanäs församling. Vigseln. som ägde rum i
sträckning som de borde. Tennissporten är jämförelsevis bil- Ströms prästgård pingstañom Fónänades av kyrkoherde Lars

lig att utöva. varför en vidgad verksamhet inte borde vara svår LÖvSund_

att få till ståndf' Till styrelse valdes: Gustav Ronnedahl. ordf.. Jordbmksarh Karl Gunnar Andersson Smn¿_ och SjukvårdS_

K-le" Parde' V'°rdf" Leman Edvmsson' Sekreterare' Gustav biträdet Gunnel Kristina Hellström. Östersund. Vigseln ägde
Lundholm. kassör. och klubbmästare Emst Larsson. mm i Ströms kyrka pingstdagen och ßrränades av Vice k0m_

minister Sture Hägglund.
Första lyckade njurtransplantationen i USA

Åter kioskinbrott i Ström Dödsfall 2l/5 l959
Kiosken på Näsviken hemsöktes natten mot lördagen av tju- F. lantbr. Per Sundqvist. Högbynäs. har avlidit i en ålder av 78

var. som lade beslag på flera limpor cigarretter. konfektyrer. år.

m.m. Kiosken har under senare tid hañ påhälsning vid ett fler- Fru Hulda Mårtensson. Strömsund. har avlidit i en ålder av 66

tal tillfällen. senast för I4 dagar sedan då tjuvama nöjde sig år. Den avlidna var en hängiven och trogen medlem inom fila-
med enbart konfektyrer. delaförsamlingen i Strömsund.

F. kassören Petrus Wassdahl. Alanäset. har helt hastigt avlidit
under ett besök i Stockholm. Hr Wassdahl. som vid sin bon-
gång var 74 år gammal. var född i Gäddede. Åren l906- l 907
var han anställd som kassör vid skogsavverkningar i Finland
och kom l908 som tjänsteman till Kramfors AB iAlanäset. och
så när som på åren I94 l -43. då han tjänstgjorde på kontoret i

Strömsund. har han bott i Alanäset. Han har flitigt anlitats
inom den kommunala förvaltningen. Sålunda har han bl.a. va-

rit kassör för pastorats- och kyrkokassan. tillhört kommunal-
fullmäktige en mångfald av år. varit pensionsnämndens ordf.
samt ordf. i valnämnden. l I 7 år var han nämndeman. Han har

vidare varit skolkassör. vägstämmoombud. revisor i gamla
vägkassan liksom för kyrkans och pastoratets räkenskaper.

Han fullgjorde alla sina uppdrag samvetsgrant och kunnigt.
och han var därtill en god och glad människa. som hade många

vänner i den bygd där han så länge verkat.

Hulda Johansson frarn/ör sin kiosk på Näsviken

Födelsedagar I9/5 1959

80 år fyller den 2l ds lantbr. Olaus Olsson. Vedjeön. l tidig
ungdom kom han ut i förvärvsarbete inom skogsbruket och

anskaffade sedermera ett jordbnik. Hr Olsson har alltid varit
intresserad av jakt och ske.

Konrmationen i Ströms kyrka
Vårens konfinnander i Strömsund begick på pingstdagen sin

första nattvardsgång i samband med högmässan i Ströms kyrka.
Predikade gjorde konnnationsläraren, vice komminister Sture

Hägglund. som tillsammans med kyrkoherde Lars Lövsund
tjänstgjorde som liturg. Sammanlagt konfinnerades på pingst- *rr c

aftonen ett 65-tal ungdomar. Om fjorton dagar konnneras yt- Petrus Wízssdahl r.h tillsammans med Gösta Sundström

terligare ett 35-tal ungdomar i Ström. och hans fru Brita
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Storskare i Vattudalen Ulriksforsanstalten
Vattudalen befäster alltmer ställningen som ett av landets främ- Fångvårdsstyrelsen har förordnat Lage Löfström. Lövberga.

sta skevatten. Diligensföraren och sportskeentusiasten och Jöns Risemark. Strömsund, att t.v. uppehålla var sin

Tore Modin. Strömsund, kunde nämligen på pingstaon lyfta yrkesmästartjänst i Ae 9 för snickeri vid fångvårdsanstalten i

Ulriksfors.en laxöring om 7.l kilo på kastspö. Oringen togs invid Grönön

strax nedom Strömsundsbron. Bo Sjödin var med då Tore Modin j

ck 7-kilosöringen. Modin är sedan tidigare ett "stort namn"
inom sportskekretsar. Det är nämligen han som har svenska

gäddrekordet. 20 kilo vägde gäddan som fångades år 1953 i

Vattudalen. Förutom 7-kilosöringen fick Modin en öring på

över 2 kilo, också den fångad vid Grönön.

Näverskofabrikant det nyaste yrket
Näverskofabrikant skulle 65-årige förre fabriksarbetaren Jo-

nas Westman i Ulriksfors med rätta kunna skriva framför sitt

namn. Han är länets ende (?) “företagare i näverskor” och som

sådan förstås mycket uppskattad. Nu hör förstås till saken att

hr Westmans skohantering i större verksamhet inte daterar sig

längre tillbaka än ett par år. och att produktionen än så länge är

blygsam. Han säger: "Problemet är att finna ändamålsenlig
näver. Björkskogen skövlas och snart nns endast gran och

fur kvar." Hr Westman berättar att första gången han började

syssla med näverarbeten. var i bamaåren då han jobbade som

getpojke. “Då hade man bara näverskor att ta sig till, och sen

nar kanalen lilraanr sann i. Del var då jag alr srlldspanalan A1berfJ0-vw" Och Jöns Risemafk

på grund av sjukdom som jag började göra näverskor till för-
säljning. för att dänned ha en biinkomst. Och det finns allt de Dödsfall
som vm ha näverskor än i dag _ men på hynan i hanen mp F. lantbr. Jöns Mårtensson, Egna Hem, Strömsund, avled på

Ståsy onsdagen i en ålder av 77 år. Han var född i Sporrsjönäs. Vid
tre års ålder yttade han med sina föräldrar till Håkafot där han

[_-öddsedagar 22/5 1959 bodde under uppväxtåren. Redan vid nio års ålder ck han

75 år fyller den 24 ds fm Karin Blomqvist f~ód¿ Amiersson börja klara sitt uppehälle med skogsarbete som sedan blev

S"ömSun¿_ _ ' hans huvudsakliga sysselsättning. Som helt ung lämnade han

sin hembygd för att några år vistas på gruvarbete i Malm-

, , . berget. Vid 2l års ålder återvände han till Jämtland och bosatte
Oka d krös f d lö be bo frå öldå I

n spö t na e V rg” n st ta sig då i Strömsund där han gifte sig, och makama slog sig ner
En lövbergabo var vid tinget i Strömsund på torsdagen in-

stämd för stöld av Kronan tillhöriga ägodelar, värda c:a l00 kr. i Egpa Hem där de bröt mark och byggde och skaffade sig på
så satt ett eget hem.

Mannen hade tidigare enligt polisrapport erkänt tillgreppet
men ändrade sig inför rätten. Ett vittne, i vars bil lövbergabon

gömt verktygen, bl.a. en domkraft, hördes. Stölden hade ägt Ti" salu

rum vid en manöver i Umeå. Vittnet avvek även han från rap- Jordbruksfastighet

porten och sade sig inte veta vem som lagt verktygen i bilen. Om ln n°ldal'J°l'd~ dal'aV l l ddlada belägen Vld allmanna

Det hade varit mörkt vid tillfället, sade han, och en röst hade land5Va8°n Clfka l mll Södef dm Strömsund-

frågat om han ck lägga några saker i bilen. Vem rösten till- säljes bllllgl Pa grund av °lY°kSfall-

hörde visste han inte. Den åtalade frikändes då bevis sakna- 5Val' 'lll pel' Enk Fl°dman~ Mufaaen-

des, men åklagaren begärde avskriñ av vittnesförhöret. varför Snömsund- Telefdn Tnlllngsas 20-

det kan tänkas att ärendet ännu inte utrangerats.
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Skivbarometem - maj:

RÖDA Konslzr loo ÅR

Tom Dooley - The Kingston Trio Stromsund
Piove _ Umber-10 Marcam Gratis FORD-dans i Hembygdsgården

My Fair Lady - Lars Lönndahl lill WESSEN5 0I'l<0Sí0I'

Jazzbacingn _ Malmqvist lÖl'd8g 0Ch SÖl1d8g

R0ck-Fnyki§ _ Manin Ljung Behållningen av kaffeserveringen, tombola m.m.

Augusjin _ Siw Mahnqvist tillfaller helt Hembygdsföreningen.

Petit Fleur - Chris Barber JÄMTLANDS MÅSKINÅFF-ÅR

Ester - Martin Ljung
Hasta la vista - Bruno Martino |=5de|§e¿|¿g;|-

Om Night - Elvis Presley 75 är fyller den 27 da frn Gnnllla Krrsnna olafsaan. rand
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Strömsunds första hemmaseger 25 /5 1959 Strömsicka sanslös efter cykelolycka
Strömsund tog sin första tvåpoängare på hemmaplan genom En 16-årig icka från Lia råkade på söndagskvällen cykla om-
seger över Asama med 2-1. B-O Andersson och Anders Er- kull vid Kvamån på hemväg från festlighetema i Strömsund.
iksson gjorde målen. Bäst i strömsundslaget var försvaret med Hon påträffades vid midnattstiden av en bilist. Flickan var då
återbördade Nils Grönlund i spetsen. Publiksiffra: ca 200 per- medvetslös. Hon fördes genast till sjukstugan i Strömsund.
SOHCT.

Strömsund m. o.
l5.000 på Fords show- 13-åring vann bil Nytt hembageri med brödbutik öppnas torsdag i f.d.
Gladast av cirka 15.000 personer i Ström under veckohelgen Konsumbageriets |0ka|er¿ 5[römSund_
var den 13-åring. som alldeles gratis blev ägare till en bättre BeStä||n¿ngar för æveranser emO"ageS_ Brödbutikcn
beg. bil samt söta lngñd Johansson. strömsundsicka. som Öppen från k|_ 08_00_ Anmänheten hä|SaS välkommen'
utsågs till Ford-icka och som blev applåderad av de många Göm ej bestä||a M0rs_|)ags_¿åmm_
tusen personer som kantade Strömsunds gator. där bilpro- BER-|~||_ MÅNSS0N_-|~e|ef0n 329
cessionen drog fram. Det blev alltså en riktig fest. Man räknar
med att 15.000 människor besökte Strömsund och hembygds- Födelsedagar
0m[ådg[ undef Och Söndag 0Ch_ [f0[S att Syänggfnen ål' fyill' dCll dS afb. AlldCl'S .|Oh3l'lSSOn. Ström'

gick i Norrlands största loge. blev det trångt om saligheten. Sund- Ha" är bördig från Vågdalen-
Fyrverkeri avslutade festligheten. men dessförinnan hade hål-
lits karusellprogram med Gunnar Grahnström som speaker. OP:s BRIDCE
mannekänggala. nonstoplm. Fordparad genom samhället, Strömsund har avslutat sin säsong med att avverka en del
bamrally i olika former och mycket mera. Lars Dufvenberg. toto- och insatstävlingar. vilka i tur och ordning vunnits av

föreståndare för Jämtlands maskinaffäis lial i Strömsund. vilka Persson-Wollter. fruarna Edvinsson~Åsander. Nilsson-
var arrangörer. var nästan lika glad som den unge bilvinnaren Söderstedt och Nilsson-Söderstedt. Man har haft årsmöte
Stig Lundbäck. Norråker. och sågs skina i kapp med förkrom- där en ny styrelse valts: Gösta Nilsson. ordf.. Eric Söderstedt.

ningen på de splitter nya Fordar. som stod till allmänt beskå- sekr.. Lundström. kassör. Edvinsson spclledare. Olle Magnus-
dande. son. klubbmästare. och Sigge Eriksson materialförvaltare.

Realexamen i Strömsund
pi' *I fí f ' F ' Q-vi .J--ti _*

-- ” 4 ,í
Ä , I _ '

Övre ruzlen_/iii: Svcu Svegàrd. Sverker Piru. .~f.vIrid Gârdlund. Arne Isvén. ljl/u S\'en.s:vm1 och Kur!-.~f/cc HQ/i'crhcrg
.Ymlre rat/eng/iii". .lluriumu> Kurlssmi, _-lniru Juhun.\'.mn, Reidun Lindberg. .llnnicu Pliilipssurl och Elly Pw'.s.s'ur1
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Övre raden:_/izv. Dane Larsson. Gustav Jonsson. Eilert Eriksson. Stig Melander: .\"ils Simonson, Stig-Gunnar Ekman

och Örjan Carlsson.
Mellan raa'en.'_fr.v. Sonja Eriksson. Else-Marie Ahlqvist, Anna-Märta Olsson, Barbro Texmo, Rigmor Texhammatt

Margareta Strömberg och Karin Strömberg.

Nedre raden: fit v. Kristin Modin, Margareta Olsson. Ingrid Tltelenius. Gunilla Gustafsson, Inget' Holmlana'er.

Kerstin Sjödin och Ulla Granqvist

Retad bjöm jagade strömsbo upp i träd Examina

24-årige Alfons Löf. Siljeåsen. upplevde några skräckfyllda Margareta Texhammar. Stamsele. har utexaminerats som folk-

minuter i Sjulsåsen på tisdagen. En uppretad bjömhona gick skollärare vid folkskoleseminariet i Umeå.

till angrepp mot Löf. som tvingades klättra upp i ett träd. Löf.
som var sysselsatt med timmerköming. var mest rädd för att DödSf8||

bjömen skulle gå till angrepp mot hästen. som hela tiden dar- F. lantbr. Månen Mårtensson. Renån. har avlidit i en ålder av

rade och skälvde starkt. Löf skrek emellertid allt vad han or- 84år.

kade. och detta gjorde att bjömens intresse koncentrerades F. skogsarb. Johan Johansson. Sollefteå. tidigare Strömsund.

på honom. Då hästägaren Gustav Backman. Sjulsåsen. i säll- avled i onsdags i en ålder av 97 år. Han var född i Levanger i

skap med tre andra karlar kom till platsen. försvann nallen. Norge men kom redan i ungdomsåren till Strömsund. Till Sol-

lefteå flyttade han för tre år sedan.

Vägd
Den volumniöse engelske satirikern K.G Chestertonfiek i en Födßßdagaf 1/6 |959

stad s_vn på en offentlig personvåg med slrvltenz 50 år fyller den 2 ds fröken Britta Olsén. Ström. Jubilaren är

"Denna våg inte bara väger Er, utan talar också ont Er vikt! " född i 5lfÖmS SOCRCH- äfmafë bCS1äml Ü ÅSPnäS- H0" kdm

Det är väl något slags grammo/ontrick, tänkte Cltesterton, med Û dn kfl Vefkmhele fdan ïidigl- fÖfSï iï10m

klev upp på vågen (K-h hörde pil/ _çin_j;;,-\»å,1ing_- baptistsamfundet och sedan i ladelfiaförsamlingen. Hon har

_ Hallå där _ en i taget! i nännare 20 år verkat som evangelist inom pingströrelsen på

olika platser i landet.

Födelsedagar
80 år fyller den l juni f. skogsarb. Jöns Olofsson. Harbäcken. Begravningar
Strömsund. På Alanäs kyrkogård jordfástes på söndagen schaktmästare

80 år fyller den 2 juni fru Karin Sundkvist. född Svensdotter. Torsten Molin. som omkommit vid en drunkningsolycka förra

Havsnäs. Hon är född i Lavaträsk i Norrbotten men kom som året och vars stoft återfunnits för en tid sedan. Jordfistningen

ung till Havsnäs. förrättades av kyrkoherde Folke Engström.

36



Examina Småskollärarinna blev motorkvinna i Ström 4/6 l959
Lennart Lundholm. Strömsund. har avlagt ingenjörsexamen Skolbamen i Henningskälen. ett par mil från Strömsund. kan

vid Stockholms tekniska institut på väg- och vattenbyggnads- nu skryta med att de har en “fröken". som kan köra bil bättre

tekniska fackavdelningen. än de flesta. May-Britt Myrén heter deras lärarinna. 31 år.

körkortsägare sedan l953. bilägare sedan l954. Sen dess har

wgde hon tränat nästan dagligen på skolvägen mellan Strömsund
B"g°_r "°ha"Ss°" och Henningskälen. På onsdagskvällen ställde hon upp i sitt

Ma-l Fwsmark livs första tävling och blev hur överlägset som helst
Lövberga Frösö" Strömsunds Motorkvinna. Det är fjärde året Motomännens

Död f u Riksförbund och ÖstersundsPosten anordnar tävlingen Årets
s a

. . _. _ . - Motorkvinna. Det var åtta damer som ställde upp på Ting-
F. h ff l , P . - _

C au orm nd vagßwa mmgen I Ström Jöns ersson av valla Runt planen stod ett par hundra åskådare i det vackra
led i fredags i en ålder av 80 år. Han var född i Sporrsjönäs. å id M B _" M r,n Startade mm. i klass

Täxan. men kom till Strömsund i unga år. då han började en V, W? re '. ay' n . e 'S0 . _

anställnin vid vä förvaltnin en. Den avlidne var med om att for Slg' Mjukt och Smldlgt “made hon sm Opel Qlympla ge'8 B B ._ .

bilda Svenska väg- och vattenbyggnadsförbundets avdelning um: de åna gïanoverprfwen' H9" Stêggdç en zímgg ne:/ït
iStröm. där han f.ö. en tid hade uppdraget som kassör. Under an tuff: a en pmnama' Jlfst ' nan' var on S u .C

yngre år var han också aktiv medlem av ortens MHF-avdel- kom ut ur garaget .' Men sen Slappte minfosneæn' (ich nu
nin och med den obestndligen mycket besvärliga parkenngen i

g högerckan klarade hon felfritt och på minimitid. Hennes slut-

Meda" mer 37 är resultat är. såvitt vi kan komma ihåg. det bästa. som nåtts här

Föreståndaren för Ströms allmänna sjukkassa. kassör Algot ' “met undef någon tavhng' och det ar också man battre än

Eliasson. som den l 'uli av år med pension. blev vid kassans vad den ,nyhge" korade Sundsvalls "f_°t°rk\_'_m"a_ noterade'J 8
ombudsmöte på söndagen. hyllad och avtackad. Hr Eliasson Fru Myre" ck M3 plake" Samt manovermarke I guld' Nu
har varit verksam inom sjukkasserörelsen i inte mindre än 37 väntar nénlandsnfflen i Liungavfrk'
år, och, på hemställan av lokalkassan erhöll han nu genom dir. Resultat' I )May'Brm Myrçn' Stmmsund' 2) Hedwg S-Iqbonl'

. _ ._ .. " ~ dEk M k hö ~4LllblHilmerßoofråncentialsjukkassan Patnotiska sallskapets guld- Stmmsund* 3? Ingeger n ssonf un 0 gen' ) I e '
medan ha St0r|eken_ Ollander. Strömsund: 5) lnga-Bntt Olofsson. Tullingsås; 6)

Sitt första egentliga uppdrag inom sjukkasserörelsen ck han Vm'A""° Rh°d'"' S"°ms"_'_ld; 7) A""'Ma" Lange' Strom'
år 1922. då han blev sekreterare i dåvarande avaaining av S““d4 8) ^g“°S L*"“°“- S"°'“S““d~
Nykterhetsfolkets sjukkassa. l2 år senare övergick kassan till
erkänd sjukkassa. och samma år blev Eliasson föreståndare
för denna. Då den allmänna sjukförsäkringen trädde i kraft år
1955. var han självskriven som verkställande tjänsteman. Att
hr Eliasson lämnar sin befattning som pensionerad, betyder
inte att han i lugn och ro kan njuta ett välförtjänt otium. De

kommunala engagemangen är alltför många för att tillåta så-

dant. det ärordförandeskap i municipalfullmäktige. i kyrkoill-
mäktige och i vattenverksstyrelsen. Han är överfönnyndare
och han skall kvarstå i sjukkassestyrelsen och som ordfö-
rande i Folkbankens avdelningsstyrelse i Strömsund. Han

behöver alltså inte gå sysslolös. den sympatiske och effektive
samhällsmedborgaren Eliasson.

Frv. May-Britt Myrén. Nilsson, Karin Jonsson
och Rigmor Fors

Yrkesskolan i Strömsund
På fredag avslutas den l-åriga heldags kontorskursen. som

samlat 29 elever. l höst återkommer man med 2:a årskursen,

som bygger på den l-åriga. samt startar även en ny fristående

kontorskurs. Båda kursema kan ta emot 20 elever och pågår 39

veckor med 37 lästimmar per vecka. Förutom kontorskursen
och en detaljhandelskurs. som samlat 12 elever. har program-
met vid yrkesskolan omfattat bl.a. engelska och bilteknik. l
januari 1960 är det aktuellt med ytterligare två kurser. dels en

husmoderskurs, dels en kurs för målare.

Vigde

Frt v. stående O Mattsson, Jonas Ollander: Naemi Hedlund Chauören Jan-Erik Holter och Gertrud Svensson. Strand. Vig-
och Alfred Myren. Fr. v. .sittande Algot Eliasson, Alma selfönättare var kyrkoherde Lars Lövsund. och vigseln ägde

Eriksson, Nils Grönlund ochfru Grönlund rum i Ströms prästgård.
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Alanäspojke svårt skadad vid bilolycka Ulriksforsflicka omkom efter krock med lastbil
16-årige Gösta Esbjömsson, Alanäset, blev på onsdags- 10-åriga Laila Andersson, dotter till skogsarbetaren Rune An-
eftermiddagen påkörd och så illa skadad, att han blev med- dersson, Ulriksfors, trafikdödades vid 16.30-tiden på månda-
vetslös för någon timme. Han fördes till sjukstugan i Ström- gen. Flickan, som färdades på cykel, blev bakifrån påkörd av

sund. Esbjömsson hade haft ett ärende in i en parkerad bil i en lastbil och kastades i gatan. Hon avled nästan omedelbart.
Alanäs och klivit ur bilen, då en omkörande mindre personbil Olyckan inträffade inom det fartbegränsade området strax in-
i ganska hög fart körde på honom. Stöten blev kraig, och till ickans hem invid fångvårdsanstalten. Laila var på väg till
Esbjömsson slungades era meter över vägbanan. en affär för att handla och hade bara cyklat några tiotal meter

när hon påkördes.
Vlgde
RolfHjortzberg och Ulla-Britt Jonsson vigdes i Ströms präst- Beg;-gvning

gåfd GV k)'f|<0h°fd° I-GIS LÖVSUHÛ- Gravsättning skedde på Ströms nya kyrkogård på söndagen,

Amß MMSSOH 0611 Et-1118 FOYSÉII. Lillviken. Vigdß i SITÖHIS varvid stoftet efter anläggningsarb. Sven Martin Persson,
pl'äSIgål'd GV kyl'l(0l'lCl'ClC LGYS l..ÖVSUl'ld. Bgfgvjk, gfavgatteg

Gamla strömsundsßrjan
blev dansbana i Gällnäskrogen, Åsama. Åsama 1K inviger på

lördag sin nya dansbana, som ligger väl förtöjd vid Gällnäs-
krogens nöjes- och ítidsanläggning. Födelsedagar

50 år fyller den 12 ds snickaren
ÅBÅCKÅnlmllgsås Eric Vikander, Strömsund. Han är

'Jubileumsdans - den l00:de° född i Äspnäs.
lördagen den 6 juni

Musik: ELLERTZ orkester
- en norrländsk elitorkester.

Med anledning av jubileet bjuder vi Eric' W/ränder

alla ickor, fröknar och fruar på fri entré.

ström uppvakm. nuybmster med ßmmauar Medelinkomsten i landet 7.712 kr vid taxeringen

Turistpropaganda, och uppsnyggningsarbeten, samt en buss-
linje var de tyngst vägande frågoma, som ventilerades vid Brå" so" _ _

Stmms kommumlnämnds sammanträde på fredagskväuem på Kara pappa och fnamma! Jag Iiarlmte flört nagot av er nu
förslag av JMK nom anslog nämnden medd ml inköp av s_k_ era manaden Sand en postanvisnmg sa jag vet att allt star

jaininniinf, :iiiverkndei snonnsnnd. Naiiarnn sknii skankns nu bf” "” d“"'e"""“~
samtliga deltagare i Midnattssolrallyt, som körs genom Ström- _

sund mniinn 1 i-12 juni. Hangennin hoppas man knnnn ge kom- UÛSIRISIOPIIGI
munen en viss turistreklam. Nämnden beslöt också att företa öppet söndagar kl 13-18, vardagar

omfattande uppsnyggningsarbeten, bl.a. skall en väg iord- efter överenskommelse med tom-
ningsställas på Flottön vid Näsviken, alldeles vid infarten till vakten Olaus Nilsson.
Strömsund. Parksoffor skall ställas ut där liksom i tingshus- Ströms Hembygdsförening
parken och vid vandrarhemmet.
En trafikbilägare från Ãspnäs begärde att få inskränka dagliga Godtrogen strömsundschauör
turer mellan Postviken och Strömsund till 3 ggr per vecka, i Otack är världens lön, brukar det som bekant heta. Det fick
stället för nu varje vardag. Detta skulle gälla mellan 12 juni - 25 också en taxiägare i Strömsund erfara. Han fick en beställning
aug., d.v.s. under skolelevemas ledighet. Kommunalnämnden på en hämtning i Åsele, en sträcka på cza 15 mil. När han kom
avstyrkte, med tanke på vilka olägenheter det skulle uppstå dit löste han först ut beställaren, också en strömsbo, från ho-
för befolkningen, inte minst i postföringssynpunkt. tellet, och när han sedan kom tillbaka med mannen till Ström-

sund, visade det sig, att denne inte kunde betala vare sig lånet

lïmiß 8/61959 iziriinteiirainnngen eiierskjnisen.
Från Szt Eriks sjuksköterskeskola i Stockholm har bl.a. utexa-
minerats Gudrun_Mårtén, Strömsund. Alva Rhodin, Ström- F hlé I ta

a n s u r
sund' har utexammerats från Handelsskolan' T.f. distriktslantmätare Gunnar Fahlén, Strömsund, görpå lör-
Fömmnngshem i Ghdnäs dag sin sista arbetsdag inom distriktet. Han lämnar då verk-

Ströms kyrkofullmäktige beslöt på söndagen att uppföra ett Sffmhetsområdet' s°m Omffmar Ström? Hammefdals °ch Fmst'
församlin shem i Gärdnäs. Enli reliminär kalk l beräknas wkens kommuner” eer Sma fem än Strömsund' för an ym8 81 P Y _ . . . . _

kosmmicma, exkmsive mmtk0Sma¿er_ planteringar, gräsmat_ till Hudiksvall som distriktslantmätare i Hudiksvalls södra lant-

tor, vägar, inventarier, altare, konstnärlig utsmyckning och ut- mäteñdisuikt'
rustriing uppgå till 97.000 kr.

Födelsedagar
Födelsedagar 50 år fyller den 14 ds fru Tilan Goetzinger, född Ivarsson,
85 år fyller den 10 ds f. lantbr. Mikael Mårtensson, Renån. Strömsund. Hon är född i Tåsjö.
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36 år i skolan
Efter en 36-årig, plikttrogen
lärargäming lämnade på fredagen
skollärarinnan Hilma Mattsson,
Strömsund, katedem i sin skolsal
i Strömsund. Hon avgick då med
pension, efter att under alla 36 år
ha varit knuten till Ströms skolor
och blev också föremål för hjärt-
liga hyllningar från såväl elever
som skolstyrelse och kollegor.
Skostyrelsens ordförande, bok-
tryckare Sixten Fjällgren, fram-
förde avskedstacket.

Hilma Mattsson

Fotboll div. IVJämtland: Hallen knäckte ”Flats”
Alljämtskans sista våromgång bjöd på ett något oväntat re-

sultat. Hallen tog emot Strömsund med vassare klor än väntat
och skickade hem nordjämtama utan poäng.

Hammerdal 7 6 0 l 24- 8

Lit 7 5 l l 25-l2
l2
ll

Frösön 7430 l8-8 ll
Ope 7 4 i 2 ie- 8

Berg 7 3 I 3 l7-l2
Strömsund 7 3 0 4 l6-IS
Häggenås 7 2 2 3 9-20
Hallen 7 2 l 4 9-2l
Kälame 7 l l 5 6-23
Åsama 7 0 0 7 5-l8

9
7

CL»-)'JlO\O\

Ströms-vittnen avger protest mot Argentina
âäozlävslumhtiïekmrNzmbëïgarfctadk I _ St __ Jehovas vittnen i Strömsund är inte buskablyga. Vid ett

v samreas oan som e o iga ons a s oomai rom mrsamnn sm..t h.. kv-" t- k kännedom att
hade på fredagen årsavsluming. l samrealskolans aula bjöds

een uiia Grerrquisr. videre sjöng ieirirererr. rf. reirrer surre .“ S. 'Sam '“.g°“ 3 “ af* °“ P'° ° °° “_ 'V
Johansson delade därefter ut betyg till dem, som avlagt real- “in verksamheten åla ts denna kristna..
examen samt penningpremier. Skolstyrelsens ordförande, bok-
tryckare Sixten Fjällgren, höll tal och avskedstackade avgå-

g oe arom aenic
_ _ _ _ _ argentinska regeringen utfärdat förbud mot offentliga möten

på god muslkunderhånmng' då pmnomuslk framfördes av för de ar entinska 'ehovavittnenas del Detta föranledde
elevema Kerstin Evensjö, lrma Eriksson, Monica Gunnarsson Ströms nå fö lr' I 'I h ,,d na

en vädjan till argentinska republiken att hava den inskrank-

8 . P8 SPP

errde iarere eeir varrrie sig sarsiriir riii rerre rf. reirrerrr Arrirur StI'ÖlIlSb0l'g
Nordberg, som f.n. är sjuktjänstledig och som avgår med pen-

sion den l juli.
Strömsunds obligatoriska skolor höll årsavsluming i kyrkan,
där tal förekom av kyrkoherde Lars Lövsund samt hr Fjällgren
som avtackade avgående lärarinnan Hilma Mattsson och t.f.

DIKTATORN
med Charlie Chaplin.

- Bamtillåten -

lI1:°-vkn
rektor Sören Aronsson som meddelat att han har för avsikt att lngo-matchen har redan börjat i etem. Under VM-natten (den

avflytta från Strömsund. En bamkör under god ledning av 26/6) kommer en invecklad teknisk apparat att vara igång, när

organist Erik Ludvigsson medverkade. hr Yngve Gamlin har radioutsändning från Strömsund. ldel
stjämartister medverkar via etem. Han introducerar program-

|:_d_ »-rm, byn» Hnvsnäs |5/6 1959 met under Ströms Hembygdsförenings lngo-vaka, som går av

Östra Havsnäs, några mil norr om Strömsund, är inte längre stapeln på hembygdsgården.
den rwnste äcken nå Svenska knnnn För något år Sedan Bland alla kommande midsommarfestligheter kan vi erinra om

nämnnes Ösnn Havsnäs som knnnnnnistbyn den röda ¿dy|_ den i Holmparken, där det blir fest i dagama tre. Man får med-

len. Vid valen l954 röstade större delen av de röstberättigade Verka" av bl-*L S°"ja Stjemqvisk Caf|'E"ik Thamben °°h N°m
nå Hnding Hagberg, och nrnbjemen och diskussionsämnena i Brockstedt Bland de fyra orkestrama märks Hans-Erik Nääs.

byn rörde också nu Största nelen nnnnk och därmed Sannnnn_ Aven Hallbergs tivoli finns på plats. Festen föregås av maj-

hängande frågor. Nu är den politiska diskussionenen umött. 5tå"g5fe5“i"g På hembygdwmfådel- där det blir "l"3da"5 för
”Borgare“, socialdemokrater och kommunister samsas i stället
om dagens stora problem: kommunikationsfrågan. Det går inte
längre någon buss från och till Östra Havsnäs. En av de färg-
starkaste byboma är Karl Elfström, hemmansågare och bosatt
i Ö. Havsnäs sedan l935. Han säger: "Byn är inte alls så ut-
präglat röd som det sägs. Vi bråkar inte. Vi lever lugnt och
fridfullt. Det enda vi begår är att åter få bussförbindelse. Vi har

lyse, landsväg och telefon. Men trots allt är vi isolerade,"

Sandell.

de små.

Lediga platser

Springpojke
får plats omgående. Betyg medtages.

sANi>sTRöM & uUNGQvisT
Strömsund

U-friidrott i Strömsund I9/6 l959
Begravningiir Tävlingama dominerades av Hammerdal och Häggnäset, men

Änkefru Brita Margareta Ersson, Yxskaftkälen, har jordfästs i strömsundsungdomama knep några fina platser. Åke Persson

Ströms gravkapell. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde kastade 35,5l och vann diskus, pojkar äldre. Bo Ollander vann
Lars Lövsund. både 80 m häck och höjdhopp för pojkar yngre. Staffan Pers-

F. skogsarb. Jöns Emanuel Olofsson har jordfästs i Ströms son blev trea på 80 m häck. John Oskar Persson blev trea i

gravkapell. Officiant var komrninister S. Hägglund, diskus, pojkar yngre. Pojkar yngre vann sin stafett och de

I Frösö kyrka jordfåstes på onsdagen u Alice Matilda Sandell, äldre blev tvåa i sin stafett. Bland ickoma var det bara Gunhild
f. Engborg, änka efter förre kyrkoherden i Alanäs, Daniel Eriksson som lyckades spräcka hammerdalsdominansen. Hon

vann slungboll, flickor yngre, med att kasta 39.56.
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Födelsedagar Vigde 23/6 1959

95 år fyller den 21 ds Erik Petter Danielsson, ålderdomshem- Lars Rune Larsson och Svea Elise Jakobsson. båda från Ala-
met, Tullingsås. Han år född i Lillviken. näs, vigdes i Ströms prästgård midsommarafton av kyrkoherde

Lars Lövsund.
Vigde 2 l juni Römiontör AlfAxel Valdemarsson, Vågdalen. och Maj Viola
för skogsarb. Alf Esbjöm Jönsson, Svaningen. och aärs- Edin, Risselås, samt
biträdet Siv lnger Sköld, Strömsund. virkesmåtare Nils Bertil Jansson, Risnäset, och fröken Lucia

Margareta Tharaldsson, Risselås, vigdes midsommarañon i

pwebagagar Ströms prästgård av komminister Sture Hägglund.

80 år fyller i dag fru Elise Wikström, född Göransdotter,
Tullin sås. Hon är född i Tärs'ö i Ån emianland men kom Dödsfall8 J 8 - _ .

som gift till Ström omkring sekelskiet. l Ström hade makama F' lambr' Andçrs P°ßs°"° Södra om' har avhd" 87 år gammal'
under en lång sijd av åfjenibnik bra. i Mnnisen Tniiingsås 'T.'““ Va' född ' Y*Sk“h'°ä'°“ '“°“ '°°'“ ' ““gd°'“Så'°“ “" säd”
och senast vid Kvamån. Trots hårt arbete, med fostran av l I Ohn' där han Sedan dess vant b°Sa“'
bam och mngsamt jordbmksarbctc har fru Wikström amd Sigvard Svensson. Siljeåsen, avled i lördags i en ålder av en-
han en hjälpancle hmm ml Övem dast 30 år. Han kom tillsammans med sina föräldrar till Silje-

so är fyiief den 24 de skegsfakinf oie riaibneke smsmsnnd. åS°“ frå" Säbfå l Å“g°““a“'a“d "da" vid två åfs å'd°'-
Han är född i Tåsjö och genomgick skogsskolan i Hällnäs
H f k Sedan .ä fakt å Km f AB SCA' Jerllvattnet nytt sportskeparadis

an ic tj nst som or t m ors . numera ,
. . Allt er ädelskevatten inom Ström upplåts för sportske. Nu

och har nu bott i Strömsund i ett 25-tal år. ldrotten har legat tå d Hanen inom Jerilvannets skmesla blir a"_
jnbiiafen var em manar, nen han har sjäiv van: nienv idrnnnfe. “ms ' .° g'
bl.a.

han distktsmåstare i Spjut mänt, enligt ett beslut, som fattades mellan skerättsågarna
föregående vecka. Fiskekort kommer att finnas till försäljning
fr.o.m. nästa vecka. Till styrelse i den skevårdsförening som
bildades valdes inspektor C .(1 Wikman, Strömsund, hemmans-
ag. Olov Nordin, Strömsund, och hemmansäg. Uno Nilsson,
Havsnäs.

Om Ernest
I USA harjust utkommit en bok om Ernest Hemmingway. tll
av historier om den färgstarke jörfattaren. Förlaget sände
naturligtvis ett exemplar till Hemmingway, som sände bo-
kens jötfattare ett tackbrev. där det stod:
- Jag har med stort nöje avnjutit de många historier m' be-
rättar om mig i er bok - i synnerhet dem som jag inte hört
förut.

Gamlin får egen studio i Norrlands största loge
"Han är rolig Gamlin. Och sån trevlig och snäll prick sen." Och
nog är det så. Bara som nu till VM-natten har han lyckats få

Ole Hmbacke Philips att radiera från Strömsund i hela tio minuter med bl.a.
direktsändning från hembygdsgården, och sändningen bår

V;m|dg|e||s båt;-gci||g_ succé gror; |m||b|§;g förstås Gamlins signatur. l Norrlands största loge (ingen kan

De friska vindama vid båtracingen på Vattudalen i lördags h°WiV|a del) Slïåhde hallen m0* Ohsdagch ch 30'ïal "hah"
blåste bokstavligen nytt liv i den sport, som en gång stod på U88|°|'" 5fVähf3h5f“lh Slha hÖfS°laPPaf3ïcf för 3" höfå Ü"-
toppen i Ström, men som varit avsomnad de senaste sex, sju det av mmcfkhahcf På Vamldalch- Mah Vähïaflc På Gamlin.
åren. Nu blev Vattudalens båtklubbs arrangemang given succé S0h1 Skulle göra chïfc l mcïcfbål cch 5kcPPa"hÖS5a Och _
och åskådarsifïran l.0()0 verkade som något av utopi. Att klub- hahlfhgwls _ Ücck °ch Pfäkïlg SkcPPafk1'ah5- Pfccls S°m Vah'
bens egna gkipagg hade vinden med sig visades i Synnefhgt i llgl. Hall ål' Cl'llllSl8SIlSl(, då han fCd0gÖl' föl' dell lllV6Cl(l8dC

första heatet, då lille men naggande gode Janne Lundholm ïkiSl<a apparat. S0m k0mm6r att vara i gång lll1d6fVM-nal-
inte avskräcktes för att på de två första varven ta ledningen fe"-
före den segertippade stockholmaren med världsmästare-
motom, Hillegård, som dock vann samtliga tre heat med god Ûhdsfhll 25/6 1959
mafgimi F. byggnadsarb. OlofLövnäs, Strömsund, har avlidit i sitt 79:e

år. l yngre år hade han olika sysslor i trakten av samhället, bl.a.
Vlgde jobbade han på byggen och vägarbeten. Tillsammans med en
Traktorförare Karl Erik Göte Henriksson, Boggsjö, och fröken broder hade han ett jordbnik på Näsviken. och det skötte brö-
Maud Sylvianne Brynolfsson, Vallen, samt dema på kvällama och nättema och gick i förvärvsarbete på
bilmekaniker Bo Yngve Sjölin, Bredgård, och kontorsbiträdet dagama. Han har varit en mycket duktig arbetsmänniska med
Sonja Pedersen, Strömsund. Vigselförrättare var komminister ett gott hjärtelag. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas
Sture Hägglund och vigslama ägde rum midsommaraon i att han för något år sedan köpte ett piano och skänkte det till
Ströms kyrka. ålderdomshemmet i Tullingsås.
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Födelsedagar Begravningar
50 år fyller den 28 ds fni Gunilla Lundholm. född Jakobsson. På lördagen jordfástes på Alanäs kyrkogård f. lantbr. Anders

Strömsund. Hon är född i Strand. Blomgren. Lillviken. Komminister Sven Helmerius förrättade

jordtästningen.
Televerket
lnga-Britt Borg. Strömsund. har törordnats till rikstelefonist Sjukhusßrd efter snrm-est i Strömsund

av verkets dismktschef- Efter en spritfest på onsdagskvällen i en gård i Strömsunds
utkanter blev de inblandade. tre män och en kvinna. osams

Dödsfan l_/7 1959 och ett vilt slagsmål utbröt mellan männen. Strömspolisen som

G°_SS°" Aflders E"kSS°" har ene' svåf 5J_“kd°m avlfdn på Ka' tillkallats avstyrde slagsmålet. som dock varit så kraftigt. att
rolinska sjukhuset Stockholm den 29 Juni 1959. 3-ånge Anders en av männen måste föras nu SJ-uksmgan för an få Sina sår

är son till Hedvig och Harald Eriksson, Ulriksfors. ¿nnnSydda_

ARBETSHÄSTAR
5 st prima hästar, däribland 2 nordsvenskar säljes.

Telefon 5.Alanäset.

Vigde
Virkesmätare Bertil Eliasson. Föllinge. och Anna-Lisa. f. Lind.
Siljeåsen. har vigts i Föllinge kyrka av kontraktsprost W. Lund-
ström.

Till salu

Slåttennaskin
Aktiv 3, 5 fots kniv. något använd.

DRAGSPEL

Raggie special. något använt.

Birger Backlund, tel. 61, Havsnäs.

Stormkatastrof
En mängd ledningsstolpar samt träd knäcktes eller rycktes

På Lill-Skansen. Anders, 3 år är "på rjvmmen "från
Karolinska sjukhusen upp med röttema vid ett uktansvart ovader. som på mån-

dagseñermiddagen drog fram över västra Ångennanland och

[_Ã1'|~|_AGA1' | SQMMARVÄRMEN delar av Jämtland. El- och teleledningar bröts och bl.a. Östra

surströmming |/1 brk 3;3() Havsnäs är fortfarande helt strömlöst. Montörema har haft

Färsk potatis pr kg |;_ fullt pådrag hela dygnet. men har ännu inte hunnit reparera

Tunnbföd 3;35 alla skador helt. För Televerkets vidkommande uppstod svåra

Getmese & |agfa¿ getost 9;_ problem. men situationen är inte katastrofartad. enligt
G,-i||k0rv pr kg g¿_ telekommisarie Gösta Nilsson. Bara i Gärdnäsbyn bröts fem

jofdgubbståna 3 ;_ telefonstolpar av och blockerade vägen. Förbindelsema är på

Gunnar Simonson sina håll bnitna. Många fastigheter i Strömsund fick källama
vattenfyllda. men tack vare den tidigare torkan sög marken

Strömsund upp vattnet snabbt. och länspumpning behövde inte utföras.

25.000-delen blev succé i lyckade Flataskubbet
IFK Stromsund inledde på sondagen vad man får hoppas blir Ströms nnmnygnsmnnninn gnr nt ngnn tidning

âñrínteñiiâstmdïion i diS":_iiíiet'fiet s'k' šlíåaskubïet' Etnun' Den har tryckts i en upplaga om 4.000 ex. och nyligen distribu-

e an va er oc en om mo] 'gt annu un e Mare ana ( yg' erats till hushållen inom Ström. Hembygdsföreningen redogör
foto l:25 000) hjälpte ariangörema till en tävling som slog. indningnn nnmbygdsdngnrnn som börjar den I I J-nn Pm_

Banan måne L6 km med följande kontroller: hygge' inäg: gölí grammet är i år mer omfattande än tidigare och detta har föran-

zäïkkrök' Érpmigaoch hïiägla' Nklaïen taiäåckaåeti dam lett att man gett ut “Ströms-Posten". som kan väntas bli obli-
e tagarç' erg" som e mgflma ans e _ ga e'__ e_nna gatoriskt utkommande, med ett nummer vaije år. Bland gäs-

fömämliga tavling, var att tavlingskartan av militara skal icke tande föreningan har nnnvisningar nnder den kommande

ck behållas' man måste åteämnas efter loppet' veckan. märks bl.a. Östersunds bågskytteklubb. länets
Fadde bordtennisförbunds elit, gävlegymnastema, Östersund-Frösö

Vår doner Barbro casting-club. Strömsunds egna föreningar och vidare gäst-

B__in_Mn___.e och Bengt Larsson artister som Hans Ostelius. Rutger Nygren och Gunnel Hög-

f Sandström berg. Per-OlofSundman. Carin Swenson. Yngve Gamlin och

Strömsunds BB den Sjnn msn ::dr:_ökis“ Andersson. Därtill är tre kända orkestrar engage-
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Strömsund ck två norrlandsmästerskap Vigde l 0/7 1959

och hedrade sig vid årets tävlingar i modellyg i Vännäs. De Jordbruksarb. Karl Bertil Lindberg. Södra Öhn. och Ann-Mari
nordjämtska modellflygama vann lagtävlingen och unge Sven- Wikström. Öjam. Vigsel i Ströms kyrka av kyrkoherde Lars

Erik Pira blev norrlandsmästare i dieselmotorklassen. lntema- Lövsund.
tionella segelmodellsklassen var som vanligt den som lockat
de flesta deltagama. Strömsunds lwan Orjebo. blev fyra i klas-

Dödsfall
S°“' S"°.'““f“dSt?'Öd°"'a P.'f“ Sköm Mg lm' ' "f°'°'k'.aSS°"'a' F. iambf. Erik söacfgåfd. oäranäs. har avlidit 72 år gammal.
Sven-Enk Pira gjorde fem jamna starter som rackte till seger.

SV°'k°' bl” “aa ' g“'“'“'k'““°“' G°“°-5” 5"' lagseg" '°g Ffuanna Lindberg. makauii f. iambf. Nils Lmdb<=rg.ru1|mgsås.
Strömsunds MFK sin första inteckning i Ostersundspressens
Vandrin ris har avlidit i en ålder av 81 år. Hon var född i Hillsand men kom

som ung till Strömsund. och blev sedennera som gift bosatt i
i

i .

Bröderna Sverker och Sven-Erik Pira

Bertil Wiklund blev kyrkoherde iAlanäs
Vid frågovalsförrättning i Alanäs på söndagen förklarade sig

församlingen vara nöjd med den ende sökanden till kyrkoherde-
tjänsten. t.f. kyrkoherde Bertil Wiklund från Graninge. och han

blir alltså. om inget oförutsett inträffar. församlingens nye herde.

Kyrkoh. Wiklund, som är född i Nätra församling 1914. präst-
vigdes i Hämösand l948. Han har bl.a. tjänstgjort som pastor
i Nätra. vice pastor i Mo. kyrkoadjunkt i Undersåker och t.f.
kyrkoherde i Graningen.

__

Mullnäset. Makama bosatte sig för ett par år sedan i Tullingsås.

Ströms Kyrkliga kwinnoförbunds välkomstsamkväm
för komminister Folke Hellberg och hans maka anordnades i

söndags. Komminister Hellberg inträdespredikadc i söndagens

högmässa. En talrik menighet hade mött upp. Kyrkoherde Löv-
sund hälsade komministerparet välkommet till Ströms försam-
ling och överlämnade blommor till fru Hellberg. Efter högmäs-

san samlades över tvåhundra församlingsbor i prästgårds-
parken till kyrkkaffe. Fru Märta Lövsund vände sig särskilt till
fru Hellberg. som nu är Kyrkliga kvinnoförbundets vice ordf.

Komminisrer Folke Hellberg medjörre k_'\'rln'ärden

.~l hrulumr Ljungberg

Ströms hembygdsfest samlade stor publik
Veckohelgens program. som inledde de åtta hembygdsdagama
i Strömsund. hade trots ett inte alltför gynnsamt väder samlat
stora publikmassor. Lördag kväll var Norrlands största loge
fylld. och i söndagens bamkamevalståg deltog uppskattnings-
vis I .000 personer. Arrangörema. Ströms hembygdsförening.
kan vara nöjda. liksom publiken. Programmet var välkompone-
rat med gävlegymnastema och operasångerskan Kjerstin
Dellert som huvudattraktioner. Bordtennisspelamas uppvis-
ning och Gunnar Grahnströms karusellprogram var också upp-

skattade inslag i upptakten till årets hembygdsdagar. Bamens
K_t'rkol1erde Berrl Wiklund och Gustav Engsrröm kamevalståg blev festligt och vackert.
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Ny rektor vilkomnad Skinka med ägg på fyra språk
Vid Ströms skolstyrelses sammanträde på fredagen blev nye Stonn och böljor kan åstadkomma de mest sagolika ting. Hör
rektom vid den obligatoriska skolan, Alvar Jonsson, som till- bara: Skinka med ägg på fyra språk är inte precis vardagsmat,
trädde sin tjänst den l juli, hälsad välkommen till Ström av tycker källannästare Folke Hopstadius på Grand hotell i Ström-

skolstyrelsens ordförande Sixten Fjällgren. som uttryckte en sund. Men häromdan måste i alla fall beställningen ske genom

förhoppning om gott samarbete. Den nye rektom skall även fyra olika tungomäl. nämligen franska. tyska. engelska och

tills vidare tjänstgöra som vikarierande förste skolchef tills jämtska. Hr Hopstadius hade fransmän som matgäster, och

ordinarie utsetts. Man beslöt också att ledigförklara rektors- tack vare en engelsktalande tysk icka som gästar Hopstadius
tjänsten vid realskolan. hem kunde fransmännen få sin mat. De knagglade fram någor-

Tj lunda begriplig tyska och tyskan återgav beställningen på

§ engelska till hr Hopstadius som fömiedlade på jämtska till ko-
kerskan i matsalen. Men skinka och ägg blev det. och detta

tack vare en askpost som hr Hopstadius dotter Ann-Christin
släppte i Nordsjön för ett par år sedan. Flaskan öt i land i
Tyskland. där l7-åriga Sigrid Hanquist fann den och kontak-
tade brevskriverskan. I år gästar hon sin svenska väninna.

S l

____.__..s.DJ

Dödsfall 14/7 1959

Rektor Alvar Jonsson

Fru Anna Kristina Persson, Älghallen, har avlidit nära 88 år
gammal. Hon var född i Öjam men yttade som nygiñ till

. . Lunchgäsler på Grand Hotell. Frt in Arne Jakobsson, Oskar
Kärrnäset, där makama sedennera skaffade sig ett jordbruk. C I k__” __, F Ik H d. _h G

De r<0mnr|Argha1|enr942 och b0sanes1gdåh0sens0n.To1v “'”°"' ” ”""““'“'_ 0 °” ”P” "" °“ “ ”'
bam hade hon fostrar. S”"°"s°"
Fru Tyra Wallberg, maka till lantbr. Jöns Wallberg, Tullingsås, ”Svaningen” blir nymnde servering
har avlidit 54 år gammal. Hon var född i Sörstrand, Hillsand, Hembygdsförening" umgås enligt uppgin med planer på an

men k°mll" layvamlet' Fn" giemal 5|°g sig ma' ordna med en “flytande servering”. Planema är på väg att

kama "er ' Rmgs-löhö-lden' SVa"m3°"° da' de b°dd° Ü" ar realiseras i och med att Flottningsföreningen skänkt den tidi-
was' da de k°m ti" Tumngsas °°h da' köpte °" mmdrejofd' gare så stolta numera nedlagda, ångbåten och bogseraren

bruk' De” avlidna Va' aktiv l"°m Kyrkliga kVl""°lörb“"d°t' Svaningen till Ströms verkligt livaktiga hembygdsförening.
Nästa säsong blir det alltså servering till sjöss.

F5d°l9°d*3"" - Uschanemej, vilket öde - bli kafé på gamla dar . _ .

85 år fyller den l6 ds fru Gunilla Svensson, tidigare Hillsand, så skune mm och förste masknnsten på Svaningen An-red

men "umefa b°°"d° i Öalefsund- Fr" sV°“Ss°" af anka eller Lögdberg, kunna säga. På fredag skall Svaningen ligga för-
lambf- P“|“S 5V°“SS°" I Hlllsd- amma i vamrdaien vid stranden rm hembygdsområder, och

då skall ”Morbror Ruben", Yngve Gamlin, inviga skutan iklädd
Konrmation sin skepparrnössa och - naturligtvis - skepparkrans. Den da-
har under helgen hållits i Ströms och Alanäs kyrkor. l Ström- gen har Hembygdsnengngen i Ström bvn Skennsägnre “nå
sund konnnerades I l pojkar och 9 flickor. Akten förrättades nktig Kanske Sveriges enna Skennsäganne nembygds_
av konrmationsläraren, kyrkoherde Lars Lövsund. l Alanäs förening? Resmnrenngen av båten tog på Sån nen Vis sin

k°“"“°l'ad°S 7 P°.lkaf Och lz l°k°f- K°""“aÜ°“$läfaf° har början på onsdagen, dä hembygdsföreningsmedlemmen Sven

Vafll Pfedlkam -bh" Malml°fP- Hallström gick ombord och inspekterade. Han är ansvarig för
uppsnyggningen av skutan. En pontonbro från stranden till

Exnnin båten skall iordningställas i dagama, och om det vill sig riktigt
UlfNäslund, Havsnäs, har vid avd. för maskinteknik utexami- väl kan strömsboma m.. vandra ut till Svaningen redan om

nerats som civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola i ett par veckor för att inmundiga kaffe med doppi äkta ottar-
Göteborg.
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Mopedknuttama i Ström tävlade på hembygdsdag Ingo i Strömsund - fyra damskor offrades

Hembygdsdagen nummer två i Strömsund gick i Helt överraskande dök Ingo Johansson på tisdagen upp på

mopedskinnknuttamas tecken. Smattrande avgasrör från Grand hotell i Strömsund. Det blev masspsykos. och Grand

topptrimmadc mopeder. bensinångor och skinnjacksklädda l5- var snart omringat av en folkmassa på era hundra personer.

åringar ck de 500 åskådama på Tingvalla konfronteras med. Alla skulle titta och alla skulle ta i Ingemar. och eñer den olid-

Men kul var det - både för publik och agerande. “Snoken“ liga trängseln vittnade fyra damskor om vad som timat. I sin

och de andra "fartfantomema" som deltog i en av JMK Norra iver att få se mästerboxaren hade de goda strömsundsflickoma

anordnad mopedtävling. vari ingick hindergård och varvlopp. resolut struntat i att de blivit av med sina högklackade skor.

tog ut sista unset i sina små men vältrimmade cykelmotorer. Till och med kommunalpampama i bygden drogs med i ivem.

Tävlingen var den första i sitt slag i Strömsund och den gick i och med nämndsordföranden. landstingsman P.M. Jönsson i

fyra heat. Polischefen hade tydligen sina små aningar om att spetsen. uppvaktades Ingo, när han som bäst höll på att av-

mopedema kunde pressas betydligt över stipulerade 30 km. njuta en lunch. blickande ut över Strömsundsbron och

för han hade gett order om att avståndet mellan publik och Vattudalen. P.M. Jönsson gav Ingemar en strömssouvenir, en

knuttetävlande skulle vara stort. Heatsegrare i varvloppet blev Järntnalle. och sa: “Jag representerar 8.000 människor och vill
störthjälmsförsedde “Snoken“ Sandström följd av Jan Johans- med denna sak säga att det inte bara i Göteborg. utan även i

son, Bengt Örjebo och Tord Jönsson i nämnd ordning. Norrland finns starka ramar." Ingemar tackade hjärtligt. Även

Slutresultat: l) Tord Jönsson 2.23.6; 2) Nils Sandström 2.24; nykterhetsnämndens ordförande Bror Bäckman ck känna på

3) Jan Johansson 2.36.3; 4) Stig Goetzinger 2.38.8; 5) Sven- Ingos höger, liksom Ingos gamle vän. Yngve Gamlin. som på

OlofSvensson 2.39.5; 6) Bengt Örjebo 2.42,9. souvenirrmans vägnar också överräckte en bjöm. "Den får

Tolv ungdomar deltog. Segraren ck en ygresa med Spökis i brorsan", sa Ingemar. innan han gick ut till den väntande folk-
pris och samtliga deltagande erhöll vardera en Jämt-Nalle. massan. som köat i nästan tre timmar för att se idolen.

Mopedtävlingen hade föregåtts av manöverprov för bilar och

här vann Ivan Rhodin. VW, på utmärkta 1.55. En knutteträff
vid utkikstomet, där ett gäng knuttar från Solna svarade för
trivsam underhållning. avslutade mopedskinnknuttamas dag.

Det var god propaganda och JMK Norra och hembygds-
föreningen har all heder av arrangemanget. Vid så där kl. 22.30

smattrade åter avgasrören genom Strömsunds gator och störde

den lindrigt ljumma sommarkvällens frid.

Metartävling och duvskytte i Strömsund
Fula skar, uppvisningsske och lerduveskytte var konten-
tan av tisdagens hembygdsdag i Strömsund. Det var metar-
tävling i motorbåtshamnen, ett 20-tal metspöutrustade deltog
och ett par hundra intresserade såg på. Vann gjorde en turist
som lyckades få upp fem abborrar. och som pris ck den lyck-
lige en fömämlig fiskeutrustning. Fiskama som drogs upp

vägde mellan 5 kg och 50 gram. och totalt håvades 25 idar och

abborrar upp. Strömsunds jaktskytteklubbs medlemmar hade F*-“ Per Halsefius- Ingemar -/0h0"$S0" 0011

sedan en utomordentligt fömämlig uppvisning samt tävling i Chfisfef Bffgma"
lerduveskytte. Intresset bland åskådama var stort. varför man

kan räkna med fortsatt lerduveskytte inom samhället. I täv- Flyglottor lär sig ”fjärrskrift” på F4 I6/7 1959

lingsdelen visade sig Rune Lundholm på styva linan och ck Reidun Lindberg. Strömsund. och Anita Johansson. Havs-

in samtliga l0 träffar. Rolf Sandemo blev tvåa med 9 träfïoch näs. har tillsammans med 21 andra flyglottor i signaltjänst gått

Kjell Forsberg trea med 8. en tre veckors kurs på F4. Eñer denna utbildning är de klara för
krigsplacering som fjärrskrisignalister.

Hallvikenpojke 1:a i Strömsunds ”Vi som vill opp”
Amatörparaden "Vi som vill opp” på Kafé Tomten vid hem-

bygdsgården i Strömsund på onsdagskvällen hade samlat ett

20-tal amatörer. De underhöll tillsammans den mer än l.000-
taliga publiken i över en timme. Alla ck vanna applåder. Om-
röstningen skedde med en opinionsdetektor. där publiken
medelst knappsystem kunde göra sig hörd. Mesta "tryckning-
ama" ck 12-årige Tino Jönsson från Hallviken. som på piano

spelade "Aftonklockoma". Detektom visade att 96 procent

röstade på honom. Hack i häl följde I3-årige Sören Eriksson.

Strömsund. som sjöng "Onkel Charley". På plats 5 kom Mo-
nica Grahn. Strömsund. Egon Wessén och Ingvar Johanssons

kvartett ackompanjerade. och programledare var Gunnar Grahn-

Bröderna Lundholmfr.v. Bengt. Gusrqf och Rune ström.
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Födelsedagar En nyhet är barackema. eller småhusen om man så vill. De är
50 år fyller den 18 ds lantbr. Helge Pettersson. Hansjön. nännast att ses som tillfälliga bostäder för pensionärer vilka
50 år fyller den I8 ds lantbr. Gustaf Hilding Ramsten. Ström- ännu ej står i tur att få plats vid pensionärshem. 8.000 kronor
sund. Han är född i Hammerdal. per styck.

Hemsamaritverksamheten. har blivit starkt utbredd de senaste

Vigda I 7/7 I959 åren. En hemsamarit är heltidsanställd och de fyra övriga utö-
Droskägare Per Erik Tallqvist och fröken Else Ollander. d0II6r var tjänsten mera på fritid. Deras arbete är mycket uppskattat
till lantbr. Waldemar Ollander och hans maka Brita, född Olofs- av å|dringama_

S00. SlfÖmSUnd- VigS6| i SlfÖmS l<0mn1iniSI6I'gål'd av k0n1mi- Anders Svanström i Österkälen är mycket nöjd. Han och hans
nister Folke Hellberg. hustru Karin. båda 74 år. har sedan ett år tillbaka bott i en s.k.

Slmgsafb- Kjell Wik- AlaV3ï"1°l- 0Ch fföke Üüllí HC|lSlfÖm. barack. vinterbonad och trivsam. Svanström är f.d. hemmans-
LidSjÖbCfg- VigS6|n f0lTäIIadCS i $lfÖmS PI'äSlgåfd av kyfk0- ägare. skogsarbetare. fabriksarbetare. jämvägsarbetare m.m.
hêfdß LafS LÖVSUnd- Han anser att initiativet med barackema är gott och säger: "l
Verkstadsarb. Hugo Håkansson. Brunflo. och fröken Gudrun vintras hade vi inte kunnat bo i storkåken. Den var för kall och
Kämlllnd. d0IICf lill lanïbf- JÖHS Käfnlund 0Ch hanS maka Bêfla. dragig. Nu har vi löfte om lägenhet i pensionärshemmet i

född Andrée. KäfmäSCl- VigS6l i SIYÖIIIS kyrka av kyl'l<0h6rd6 Strömsund och då får kommunen igen baracken.“ Svanström
l-afS LÖVSUHÖ- Tärna 0Ch maßkalk Vaf Beha Kämlllnd 0Ch är egentligen ett trivsamt kapitel för sig. Han och mor Karin
Ha|d0 Hå|<anSSOn- Bflldnäbbï D0fiS ÛNOSSOH- har en trivsam idyll halvannan mil från Strömsund. Så när som

på några år i början av 1950-talet. då han arbetade vid Operan
i Stockholm som vaktmästare, har familjen varit bosatt i

Österkälen. Men nu medger han att de är för gamla för att klara
sig själva i ödemarken. och tycker det skall bli skönt att ytta
till pensionärshemmet i november.

Renåsegeri rodden på Vattudalen
Med ett förträffligt sommarväder. och med en rekordpublik på

ett par tusen personer eller mer. avslutades på söndagen
hembygdsdagama i Strömsund. Kapprodden över Vattudalen
har, trots de få år arrangemanget genomförts. blivit en stor
publikattraktion med rekorddeltagande för varje år. Detta år
ställde l5 roddare upp. Årets roddbåt vanns av Nisse Jöns-
son. Renån. efter hård finalstrid med tvåan Evert Kämlund.
Kärmäset. Deras tider var 5.2 l resp. 5.22. De två tidigare årens
segrare Martin Blomberg. Hillsand. blev trea på 5.33. Övriga
resultat: Jöns Eriksson. Ulriksfors. 5.34; Olle Jonsson, Öhn.
5,37; Axel Ståhl, Ulriksfors, 5,40. Mycket hade hänt innan dess.

och den stora publiken begeistrades och rycktes med i Gun-
nar Grahnström-programmet "Gammal är äldst". Författare Per

Olof Sundman var dagens gästtalare. och han höll ett fängs-
lande anförande då han definierade orden hembygd och hem-
bygdsgård. Vissångerskan Carin Swenssons framträdande blev
också uppskattat.

Brudparet Gudrun och Hugo Håkansson omgivna av
marskalken Haldo Håkansson tärnan Bertha Kärnluna'

och brudnäbben Doris Ottosson

Campingrekord
Campingplatsen på Näsviken hade rekordbeläggning förra ,

natten. lnte mindre än 43 tält. 2 husvagnar och ett IO-tal bädd-
bara bilar fanns uppställda. Mellan 200 och 300 personer be-
räknas ha logerat där nämnda natt.

Ström satsar på åldrlngsvård N
31 i det närmaste inyttningsklara pensionärslägenheter. 2|
nya vårdplatser vid ålderdomshem. tillfälliga modemt inredda
baracker och renovering av åldringars befintliga bostäder. I

Ungefär så kan man lämpligen sammanfatta situationen på
åldringsvårdsfronten i Ström. Behovet av vårdplatser och
pensionärslägenheter är stort. men man kan inte längre tala
om någon katastrofsituation. Om något år räknar man med att Segraren i roddtävlingen Nils Jönsson med hustrun
vara i någorlunda jämviktsläge. Cecilia och sonen Orwur
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Tvist om svin Vurpade med ny bil
I en kommun kom en lantbnrkare ihop sig med taxerings- En täxanbo kom på lördagen körande i sin splitter nya bil på

nämnden om storleken av sina i hushållet använda svin. Den väg till sitt hem. Han hade någon timme dessförinnan köpt

skrivelse han ck, besvarade han med följande ord: "Svin av bilen, och det var således premiårtur. Hans glädje blev dock

taxeringsnämndens storleksordning har det inte gått att fram- inte lång - ovan som han var med bilen, råkade han få sladd

bringa på gården _ _ _" och körde av vägen vid Täxan. Bilen ck en del skador.

Vattudalens dag på hembygdsdagen Bävrar yttas - gör skada på åkermark
Benämningen för hembygdsdagen i Strömsund på fredagen SCA;s mellersta skogsdistrikthargenomjaktkonsulent Rickard
skulle kunna ha varit: “Kul i det våta”. Det var helt Vattudalens Brännström, i en skrivelse till Svenska Jägareförbundet anhål-

dag. Med uppvisningar i motorbåtssport, vattenskidor, sim- lit om tillstånd, att för utplanteringsandan-tal få fånga 4-6 st

ning, jumping och annat blev fredagen lyckosam ur såväl pub- bävrar inom Strandlidens by. Bävrama avses att fångas på en

lik- som arrangörs- och deltagarsynpunkt. Publiken S0m kan- plats där de under senaste fyra åren anställt skadegörelse på

tade stranden uppgick till 1000 personer. Det började då Kung åkennark. Skadoma har uppstått p.g.a. att bävem på ett ertal

Neptun - Yngve Gamlin - eeh hans följe anlände. och då blev ställen dämt upp avloppskanalen från ett stort uppodlat myr-
också ångbåten Svaningen medelst krossad läskedryck in- område. F.n. är c:a en hektar åkennark delvis lagd under vatten

vigd Som ltaféskuta. Vattlldalens båtklubb delt0g med en massa och rätt stor åkerareal försumpad_ Ägarna av de överdämda

ekipage Och åkte fört OCh Vackert. Inte minst hal' man Gustaf markområdena ämnar riva såväl dammama som hyddgrna för
Lundholms miniatyrlärja i gott minne. Färjan lärha exakt Samma att få djuren att ytta, då de förekommer mycket talrikt inom
utseende som den som först gick i trafik i sundet, men Lund- området, Om tillsånd erhålles - och djuren kan fångas - avser
holms var förstås mycket snabbare. Agirs ungdomar gav en man att plantera bavrarna på SCA-mark på andra orter.

fömåmllg uppvisning i att Simma fort Och nt. Men ännu f0l'- Per-Erik Ericsson år en av rnarkägarna, Han säger; “Båvrarna

tare och finare hade det varit om inte vattudalsvattnet varit så är na gel; intressanta, synd bara att de skall ställa till för-tret

förtvivlat kallt, ansåg de själva. Och frös gjorde de. Jumping för oss har i Strand De har dämt upp utlopp, peh diken är

Fools och Strömsundsbagama svarade för det mera spexartade igentäppta, och får det fortsatta så här, kanske vi tvingas lägga

inslaget. De föna utförde, som programmet sade, då-rpippiga ner våra odlingar. Bäst om några av djuren kunde yttas, eller

övningar i det våta och de senare, som övergivit sina baktråg. annu bättre påverkades så de yttade frivilligt till andra, min-
paddlade i kapp i specialgjorda, stora baktrågsliknande båtar. dre känsliga områden."
Bäst med paddeln var bagaren RolfWaldemarsson. Och hela

tiden låg nyrestaurerade Svaningen i publikens blickpunkt. Födelsedagar
Hembygdsföreningsmedlemmar ombord var skrudade i 80 år fyller den 24 ds 'uAnna Funseth, Östersund. Kyrkboken

sjömansdress. uppger den 27:e som födelsedatum, men fru Funseth är fast

övertygad om att den 24:e är rätt datum. Hon är född i Ström-

.. sund och bodde där tills hon ingick äktenskap med lantbru-

Q ' ' ~ ~ _ kare Jakob Funseth och yttade till Österkälen. Innan äkten-

^° ' l ' = ° ' e **i skapet var hon i era år husföreståndarinna hos landsfiskal
Gärdin i Strömsund.

Dödsfall
F. skogsarb. Emanuel Bäckström, Hillsand, avled på torsda-

gen i en ålder av 69 år. Han var född i Svansele. Den avlidne
var en av pionjärerna som förde fram den fackliga rörelsen i sin
hembygd.

Lantmäteristyrelsen har. till en e.o. kontoristtjänst i Ae 9 i Ströms

lantmäteridistrikt. beslutat transportera e.o. kontoristen Judit
I fåren i frågpddlinge segraren. Rolf Wldemfssv Afeldt-Ulander från västra Jämtlands tm strerns distrikt rak-

nat från den l augusti.
14-årig mopedförare krockade
En endast 14-årig mopedförare från Strömsund företog på

söndagseñenniddagen en omkörning av en bil på Storgatan, Födelsedag" . _ 23/7 1959

trots att han samtidigt ck möte med en annan bil. Det blev 80 år fyller den 24 ds fm Gunilla Nsson' född Mansdoner'
kollision och mopedisten kastades i gatan. Han ådrog sig dess- Ka"-näsa'
bättre inga skador, men cykeln blev illa tilltygad. Fadem till
I4-åringen kan vänta eerräkningar. ÜÜÜ-'flll

Fru Eva Edlund, Svaningen, änka efter lantbrukare Karl Edlund,

|r5de|,edaga|- 21/7 |959 har avlidit 80 år gammal. Hon var född i Lillviken.

85 år fyller den 23 ds fru Brita Jonsson, född Jönsson, Tors-
fjärden. Hon härstammar från Sjulsåsen. Födelsedagar
85 år fyller den 23 ds fru Sigrid Olofsson, född Mårtensson, 80 år fyller den 26 ds fru Brita Risén, född Persdotter, Risede.

Tullingsås. Hon är född i Strömsund Hon är född i Lidsjöberg.
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Gårdsfolket släckte hotande brand i Ström
En eldsvåda som vid 14-tiden på onsdagen utbröt i ett kokhus
tillhörande skogsarbetaren Johannes Jönsson i Råkälen. halv-
annan mil norr om Strömsund, var ytterst hotande. Tack vare

gårdsfolkets energiska släckningsarbete inskränktes skadoma
till kokhuset och ett förstört ladugårdstak. Man hade eldat
under en gryta. och gnistor hade kastats till det torra taket på

kokhuset, som bara på någon timme helt brann ned till grun-
den. Då även ladugården fattade eld alannerades brandkåren.
som dock inte behövde ingripa med mer än eersläckningen.
Mangårdsbyggnaden och intilliggande skog var starkt ho-
tade, och genom att inget vatten fanns att tillgå var situatio-
nen särskilt hotande.

Vigda 24/7 1959

Bagare Rolf Waldemarsson,
Strömsund, och Berit, dotter till
maskinist Olaus Olsson och
hans maka Britta, f. Larsson,
Strömsund. Vigsel i Frösö kyrka
av kyrkoherde Torsten Åström.
Täma var lngn'd Waldemarsson.

Den rockande samen bomb på skivbörsen
Den här månadens stora sensation svarar ett hittills tämligen
okänt namn för. Den rockande samen Sven Gösta Jonssons

vilda toner har gått hem direkt hos den stora publiken. Hans
platta 'Vid foten av fjället ' har bara varit ute i handeln några

veckor, men redan lyckats samla poäng för en plats i schlager-

barometem.
l. Petit eur - Chris Barber
2. l Need Your Love To-night - Elvis Presley

3. Jazzbacillen - Siw Malmqvist
4. Piove - Umberto Marcato
5. Charlie Brown - The Coasters

6. Så kom våren till Tarina - Lily Berglund
7. My Fair Lady - Lars Lönndahl
8. Vårvisa - Olav Genhel
9. Tom Dooley - The Kingston Trio

l0. Vid foten av fjället- Sven Gösta Jonsson

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds fångvårdskonstapel Elias Eliasson,

Strömsund. Han är född i Trångåsen, där han var bosatt till år

1938. då han yttade till Strömsund. Jubilaren har under de

esta åren varit verksam inom skogs- och flottningsarbete.
frånsett under sju år då han drev eget häståkeri i Strömsund.
Han har också under en lång följd av år tillhört skogs- och
flottningsarbetareförbundet. Sedan kort tid tillbaka är han an-

ställd vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors. Eliasson har alltid
varit idrottsintresserad fast själv inte aktiv.

Dödsfall
Lantbr. Per Rissén. Risede. har avlidit 83 år gammal.

Interner rymde men friheten blev kort
Två ulriksforsintemer avvek från anstalten på torsdagskväl-
len, men greps efter en kort stund i en skogsdunge intill. Tom-
vakten observerade de två då de springande begav sig från

fångvårdsområdet. Han slog larm omedelbart. och man hade

inga svårigheter med att gripa rymlingama. En av dem gjorde
motstånd och slet sig, men togs omhand på nytt. Han hade då

simmande i älven försökt komma ifrån konstaplama.

Realskolan i Strömsund kan nu ta 250 elever
Genom omdisponering rymmer realskolan i Strömsund från

och med instundande tennin tio klassrum mot tidigare åtta.

Elevantalet vid skolan har ökat för van år. och er klassmm
har därför varit aktuella en längre tid. "Skolan byggdes ur-
sprungligen för fyra klassrum och med beräknade l00 elever",

omtalar vik. rektor Sune Johansson.

Födelsedagar
85 år fyller den 29 ds lantbr. Per OlofSalomonsson. Bredkälen.
80 år fyller den 29 ds fru Regina Persson. född Magnusson.
Strömsund. Hon är född i Backe men kom i samband med gif-
tennål vid sekelskiñet till Strömsund. Fru Persson har varit,
och är alltjämt intresserad av det sociala arbetet. och inom
Ströms kommun har hon nedlagt ett beundransvärt arbete.

Hon verkade i 32 år som bamavårdsman och var kommunens
första kvinnliga ledamot i bamavårdsnämnden samt i skolråd
m.. nämnder.

Regina Persson och landshövding Torsren Lö'/gren i
samband med en utmärkelseceremoni

Vigde
Anläggningsarbetaren Paul Holmgren och vårdbiträdet Vera

Johansson, båda från Havsnäs, vigdes iAlanäs kyrka på sön-

dagen, av komminister Sven Helmerius.

IFK Strömsund fick revansch med brakseger
Strömsund tog ordentlig revansch på Hallen för vårens neder-

lag. och vann på söndagen i utklassningsstil med 8-0 (3-0).
Det var endast under de första tio minutema som Hallen kom
upp till några farliga anfall. sedan dominerade hemmalaget helt

och hållet. Laget spelade smånätt fotboll och försvaret har

genom Bengt-Åke Eliassons reentré i målet fått den stadga

som tidigare saknats.

Målgörare: ”Sola” Mårtensson 3, Rolf Leijonberg 2, Jonas-

Olof Olsson. Bengt-Olov Andersson och Anders Eriksson.
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85 procent lärde simma i Strömsund 27/7 1959

Det har varit rekorddeltagande i årets simkurser i Strömsund.
inte mindre än cza 150 deltagare har undervisats. och av dessa

erhöll vid avslutningen i lördags 125 simelever utmärkelser av

skilda slag. Tre erövrade magistem och sex kandidaten. Av
nybörjarantalet har ungeför 85 procent län sig de elementära
reglema i simning, en siffra som måste anses som ypperlig.
Organisatör har varit idrottsledaren Dan Berglin och simlärare
Margareta Strömberg samt folkskollärare Tage Breiving. Vid
avslutningen hölls uppvisning och sedan promotion av rek-
tor Alvar Jonsson. som bl.a. vände sig till ledama och tackade
för deras insats. Två kursdeltagare fick hederspris.

Till salu

Jutesäckar
l gång beg. säljes till I kr per st.

Vid köp av 50 st. 10 proc.
STRÖMSUNDS VALSKVARN

Tel. 210, Strömsund

Födelsedagar
80 år fyller den 3 aug. f. skomakarmästaren Gabriel Lindgren.
Strömsund.
75 år fyller den 2 aug. byggmästare Olov Mattsson. Ström-
sund. Han är född i Leksand. men kom i tidig ungdom till Ström-
sund. där han till en början arbetade som murare. Jubilaren
lärde sig. och praktiserade sedemiera. till byggmästare. och
etablerade tillsammans med en kamrat en byggnadsmia.
Han har sedan många år till-
baka ha ett stort intresse
för det kommunala arbetet
och ägnat stora tjänster åt ,,,,,.
Ströms kommun samt
municipiet. Som byggnads-
ritare, främst för skoloma.
arbetade han en längre tid,
och var även i många år
byggnadsnämndens ordfö-
rande samt ledamot av skol-
styrelsen m.. nämnder. Han

har även suttit med i bygg-
nadskommittéer för kyrkans
räkning.

Olov Mattsson

Krock bil- ko I/8 l959
En ko tillhörig lantbrukare Artur Magnusson. Västvik. Havs-
näs, blev på fredagen påkörd och skadad av en bilist. Även
bilen erhöll en del skador. Man var vid tillfället sysselsatt föra
samman en del kor. Sikten var delvis skymd på vägen.

Fullmäktige vill sälja Strömsunds Tvätt & Bad
Det viktigaste beslutet vid Ströms kommunalfullmäktiges sam-

mäktige att i princip besluta. dels att till Sven-G Nordlund.
Boden. för en tid av fem år med en årlig ränteavgift av 15.000 kr
utarrendera tvättinrättningen. med rätt för arrendatom att un-
der kontrakstiden inköpa anläggningen för förslagsvis 250.000
kr. dels att redan nu försälja anläggningen för 150.000 kr. Kö-
pama skall förplikta sig att även bedriva badverksamhet som
förut. Skolstyrelsens anhållan om anslag med 95.000 kr för
uppförande av skolpaviljong med två klassrum på skoltomten
vid Bredgårds skola bifölls. Siljeåsens IF ck också ja till sin
framställning om kommunalt anslag å 2.000 kr till iordning-
ställande av idrottsplatsen. Efter sammanträdet. som hölls i

Öjam. dit bygdens representant i fullmäktige lantbr. Gerhard
Hansson hälsade välkommen. hade bygdens damer ordnat
med förplägnad. Att det inte saknas intresse för kommunala
spörsmål, vittnade vältaligt att många av bygdens cirka 100

invånare infunnit sig på åhörarplats till det första kommunal-
sammanträdet i byn. Vidare hade man ordnat med en trevlig
motorbåtsfärd över den vackra och säregna sjön Öjam till går-
den Fiskamäset.

Åkaren Jonas Persson med hustrun Ester och barnen
Inga-Märit och Pelle

Ny målfest av Strömsund - Kälame var utan chans
Strömsund vann åter en storseger. och denna gång var det

Kälame som avfärdades med 8-I (3-0). Målgörare för Ström-
sund: Rolf Leijonberg 3. Gösta Rosth 2. Reinhold Rhodin 2.

Jonas Olof Olsson.

Gammalt hus rivs
Ett av de äldre husen i Strömsund skattar i dagama åt förgän-
gelsen. Det är den s.k. Lars Erik-kyrkstugan. belägen så nära
landsvägen Strömsund-Ramsele som den nånsin kan. som
håller på att rivas. Fartåldem kräver nämligen sin tribut; en

bensinstation skall byggas där i stället.

Vigde
Hr Paul Holmgren. Havsnäs. och Vera Johansson. dotter till
hem.äg. Vallner Johansson och hans maka Anna. Vigsel i Ala-
näs kyrka av komminister Sven Helmerius.

manträde på söndagen. som förlagts till Öjams skola. var frå- Jaktskyttebanan i Ström rustas upp
gan om försäljning av Ströms Tvätt & Bad. Kommunal-
nämnden hade beslutat föreslå fullmäktige altemativt försälj-
ning och i andra hand utarrendering av anläggningen för en

årlig arrendeavgift á 15.000 kr. Den kommitté. bestående av
Jonas Persson. P.M. Jönsson och Per Johansson. som för nå-
got år sedan fått i uppdrag att utreda frågan om tvättstugans
försäljning eller utarrendering. hade föreslagit kommunalfull-
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Inom anrika Ströms jaktskytteklubb har man inte legat på latsi-
dan under sommaren. Man har nämligen gått ut med hacka
och med spade. spik och hammare och rustat upp jaktskytte-
banan. som är belägen i Näsviken. De nu utförda förbättrings-
arbetena. har kunnat slutföras alldeles lagom till höstens skjut-
övningar och till kommunmästerskapet för Ström på söndag.

Nästa fas i uppnistningen blir paviljongen vid banan.



Vigde Tom båt drev i land 8/8 I959

Anläggningsarb. Sven Olof Haglund. Frostviken. och Byggnadsarbetaren Nils Ulrik Jonasson från stockholmstrak-

sjukvårdsbitr. Birgit Marianne Rosberg. Alanäs. vigdes på ten befaras ha dnmknat vid en båttur i Bonäset på torsdagen.

söndagen i Alanäs kyrka av komminister Sven Helmerius. Jonasson var för tillfället på semester i Bonäset och startade

Skogsarb. Sven Martin Jönsson och Siv Elvy Haglund. båda vid l0-tiden på torsdagen en båttur till Strömsund. dit han

från Ströms församling. vigdes på söndagen i Alanäs kyrka av beräknades komma vid 2-tiden på dagen. Han hade emellertid
komminister Sven Helmerius.

Fr. v. Brudparen Haglund och Jönsson.

Brudnäbbar Karl Anders Johansson och Sören Gustqßson

Div. 5 Norra Jämtland
Faxebygden-Laxsjö 5-2
Harrsjön har dragit sig ur sen'en.

Födelsedagar
75 år fyller den l0 ds f. virkesmätaren Karl Sandelin. Ström-

ännu på lördagsmorgonen inte höns av. Den båt Jonasson

använde sig av har drivit i land strax söder om Strandliden.
och polisen befarar att bensinen i motom tagit slut. van/id
Jonasson skulle försöka göra något åt detta och därvid ramlat
i vattnet. Han var ofärdig och hade därför svårt att klara sig i

vattnet. Jonasson var 45 år gammal.

Till salu

Butiksinredning
bestående av: I st. disk 6 m. lång.

I st. lådfack 34 lådor. c:a 25 mi.
I" spånt. hyllfack. säljes billigt.
A. P. WIKSTRÖM. Alanäset.

Födelsedagar
50 år fyller den l2 ds sågverksarb. Anders Tåqvist. Abborr-
viken. Strömsund. Han är född i Risselås. I uppväxt- och ung-

domsåren arbetade han vid fadems jordbruk och senare vid
textilfabriken i Ulriksfors. innan han för några år sedan anställ-

des vid Näsvikens sågverk. Anders Tåqvist är en god sång-

are som anlitas vid olika tillfällen. ï
' l

sund. Han är född i Östersund men har ända sedan ungdoms- Anders Tåqvist på sin 50-årsdag
åren varit bosatt i Strömsund.

l

Häggenås hjälpte Strömsund göra mål
Strömsund visade sig vara det klart bättre laget på Tigervallen.
men segem blev onödigt stor genom att hemmalaget tillver-
kade två självmål. Gästema gjorde en utmärkt första halvlek
och blixtstartade med mål redan i andra minuten genom cf
Nils-Olof Mårtensson. Till pausvilan kunde man gå med 3-l -

ledning. sedan Häggenås' reduceringsmål tillverkats av hy

Åke Viklund. Andra halvlek gick mera i Häggenås favör och

gästema pressades tidvis rätt hårt. Anfallen gav dock ingen

utdelning. I stället ökade Strömsund till l-4 i slutminuten. åter

genom cf Mårtensson. som tillsammans med vi Reinhold
Rhodin var bäst för dagen. Det var en spännande och fartfylld
match. som hade omkring 150 åskådare.

Födde

Vår dotter Eva Birgitta
Ingegerd och Gösta Palmqvist

På rip-och harjakl. Fnr. Karl Sandelin, Johan Nord/und fl Sutam

och Uno Mårlén
Strömsunds BB den 7 aug. I959
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Div. 5 Norra Jämtland
Laxsjö - Faxebygden 0-5

Vigde
Chaufför Bengt Thuresson, Strömsund, och fröken Berit An-

Vigde
Hr Karl Johan Tore Långström och fröken lnga-Britt Gertnid
Samuelsson, båda från Alanäs. Vigseln ägde mm i Ströms
komministergård av komminister Folke Hellberg.

dersson, Strand. Vigseln förrättades på lördagen i Ströms Dödsfeu
komministergård av komininister Folke Hellberg. Täma var frö- Ånkefru Mana Ejf-ström, f_ Kristofferssom Havsnärn har has_

ken Karin Tallqvist och marskalk hr John Erik Olofsson.

Mlssionshögtid i Siljeåsen
Under senaste veckohelgen hölls en rad gudstjänster i Siljeås-

tigt avlidit. Hon var 60 år gammal. Barndomsåren tillbringade
hon i Tåsjö, där hon också fullgjorde sin skolgång. l unga år
kom hon först till Alanäs och senare till Havsnäs som bond-

ens bönhus. Samtliga möten var välbesökta. l gåvor och kol- piga'
lekter insamlades l70 kr.

Alanäsets jvo
Ajavagmegs jgkgvårdsområne | 2/g 1959 har hållit årsstämma och till styrelse valt: ordf. och sekr. Rickard

har ha årsstämma, varvid till styrelse valdes: ordf. lngvar Bfäl1dSïfÖm, KKSSÖY BO EfikSS0, Åke B°f8V3"~ Birger N55'
A|veb0_ Sek,-_ och kassör Eric Alvebo, R_ Brändström (j-G ström och Karl Ytfeldt. Revisorer: A.P. Wikström och Yngve

Wikman och Lars Wikström. Beslöts ifråga om älgjakten, att Nåssïföm- lffåga Om älgjakten» beslöïs 3" högst fem 518" får
högst sju älgar får fällas inom området. Rådjur skall fridlysas. fällas i°m Området-

Bjöm får ej utan särskilt medgivande fällas på bolagsmarkema.
Skottpengama bestämdes till: räv 20 kr, kråka, skata och katt l Vgmmgvbpp i I-lßgbynäg mgdßrökgd bebyggeßg
kr.

Våldsam brand i Högbynäs - Snickeri lagt i aska

Den sedan många år aktuella frågan om vatten- och avlopps-
anläggning i mera central regi för Högbynäs, håller nu på att
förverkligas med stora steg. Den stora grävskopan, som diri-

- Där gick allt som jag arbetat ihop under cza 25 års tid som geras från fm Linrjström & Jönsson i srrömsnnm har renan

snickare. dystra reektionen gjorde snickerifabrikör Ar- men en he| dej arbete, och inom något ¿r hoppas man nn V/n_

nold Nyman i_Högbynäs, sedan hans snickerifabnk med om- fràgan ornnad på en mera nygieniskr Sån än rngare, säger

fdmnde mdSk'"“d“Sm'"g på C" ha|_V"mm°S dd tdmlfdmdfdes ordf. i Alanäs vatten- och avloppsföretag, lantbr. Per Johans-
vid en häftig eldsvåda på onsdagsmiddagen. Det var vid _l2.30- son i HÖgbyn¿s_ Arbetet sem nàbörjades i maj, avser an i

tiden som en granne upptäckte att rök trängde ut från S'°k°“' första hand tillfredsställa vatten- och avloppsbehovet för ett

fab"k°"° där för "måna 'ngen människa fanns' Ma" Vdßkddde 35-tal redan tecknade andelar, d.v.s. nuvarande och blivande
ägare" Samtidigt sdm brandkåren ”dallas larmades' Ti"5ky“° fastighetsägare eller i fullt utbyggt skick större delen av
dande släckningsmanskap från bygden började släckningsar- Högbynås by_ Företaget har kesmadsberäknars nu i rum nn
lzelet 0Ch även STTÖITIS brandkår l3l'm8dCS till bfandplalsen. en halv mnjon kronor, och på det beräknar vi få 50 proc_ stals_

A33'-°" gd' °" mydket kämbf" dmdslf dådet bnmda var dm" anslag. F.n. arbetar vid företaget 7á 8 man, och en utmärkt
säkrat. Förutom själva fabnksbyggnaden, som var uppförd arbetsledare har vi fån 5 verkmäsrare Sigr-rm Lnnngrem srrÖm_

l938 och påbyggd på 1950-talet, blev en hel del maskiner, hel- Snn¿_ Kosmnnsberäkningen har “mms av byggmästare Jens

eller halvfärdiga arbeten samt snickarvirke som dels förvara- Devin _jÖnsSnn_ Srrömsnnri
des i föirådsutrymmet och dels utanför, också lågomas rov.
Fabriken sysselsatte vissa tider två - tre man utom innehava-
FCH.

Snickerifabrikör Amold Nvman

Friidrott
På Svartviken i Hammerdal möttes i söndags Hammerdal,
Strömsund och Sikås i Norra serien i friidrott där hemmalaget
vann med 68 poäng mot Strömsunds 60 och Sikås 34 poäng.
Några strömsundsresultat: Bertil Lindqvist vann l00 m och
400 m (tid: 51,9) samt blev tvåa i längd. Börje Vikström vann
1500 m (tid: 4.22.2) och Alwar Åslund blev trea (tid: 425.3) på

samma distans. Skatt Ove Persson blev trea i längd och K. (1
Eriksson vann höjdhoppet. Åke Persson blev trea i diskus
och kula. Strömsund blev tvåa i stafetten.

Fångvårdsanstalten i Ulriksfors
övergick på tisdagen definitivt i fångvårdsstyrelsens ägo i
och med att fångvårdsbyggnadskommittén då redovisade sitt
arbete som slutfört.

NYKOKTAKRÅFIOR... 12;-noga

V'ß"° 19/31959 Gunnar Simonson
Skogsarb Bo Erik Hoffoch fröken Sonja Olivia Yvonne Jons-
son. båda Hillsand. Vigseln ägde nim i Ströms komminister- Strömsund
gård av komminister Folke Hellberg.
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Den lörsvunne hade dninknat Två strömsundsdamer klarade vurpa vid Öhnsundet
Den sedan en vecka försvunne byggnadsarbetaren Nils Ulrik Att verkligheten är underbarare än dikten kunde ett par bil-
Jonasson anträffades vid l6-tiden på torsdagen liggande död åkande strömsundsdamer konstatera, när de på lördagskväl-
i vattnet vid Rotnäset. cirka 2 km norr om Strömsund. Jonas- len så gott som oskadade kunde kliva ur en bil. som de minu-
son anträffades på cirka en halvmeters djup. 7-8 meter från ten tidigare förvandlat till en formlig skrothög efter vägen
land, och företedde inga som helst yttre skador. Det var en mellan Strömsund och Öhnsundet. Olyckan hände på en c:a

bekant till Jonasson. utköraren Gösta Palmqvist. Strömsund. 300 m lång raksträcka där föraren. en dam från Strömsund.
som gjorde fyndet. Saken anmäldes omedelbart till ström- enligt uppgi blivit bländad av solen. Bilen hade gått över på
sundspolisen. som lät föra den drunknade till Strömsunds sjuk- högra sidan av vägen och sedan ner i diket. Däreer knäcktes
stuga. där man vid läkarundersökning konstaterade att han en mindre gran. och sedan hade bilen gått med frampartiet mot
avlidit genom drunkning. Den bortgångne var bördig från en björk. Där hade bilen rest sig rakt upp. slagit tillbaka i väg-
Strömsund. men hade sedan ett 20-tal år varit bosatt i Farsta. banan och rullat runt ett varv samt hamnat på rätt köl och rätt
Brännkyrka församling. Han var 45 år. färdriktning i vänstra vägdiket. Båda damema fördes till sjuk-

stugan i Strömsund för läkarundersökning.

Vigde
Folkskollärare Sören Aronsson. Strömsund, och folkskollä- -|äI'ilVlfIl0lS_iV0
rare Lisbeth Nilsson. dotter till lantbr. Walfrid Nilsson och har hållit årsstämma. varvid till styrelse valdes: ordf. Arthur
hans hustru Signe. född Norlander. Vigsel i Östersunds gamla LGTSSOIL Sßkr- 0Cl1 l<8SSÖr Erik Hägglund. NilS BjUrSlrÖm. J0-
kyrka_ han Berglund och K.M. Bergqvist. Beträffande älgjakten be-

slöts att högst fem älgar får fällas.

Ströms 'oskrivna blad' överraskade
Gaväfsskynama l jamtfofbundat samlades l söndags pa Gmets Fö"°'*°*'“g“'
bana i Östersund för den första större uppgiñen eer det obli- 75 är fyller den 23 ds frn" Kfuarma Jonssqfl' rädd lsaksdwerj
gatoriska sommanippehållet. Det 60-tal som sköt åstadkom Havsnàs' Fm "°"sS°"_ar född (jch uppvaxl ' en bondhem '
na poäng' Ström vann lagtävngen helt övemskandev då Gubbhögen. men efter ingånget äktenskap l9l3blev hon egen

det 5-mannalag som ställdes på fötter i era hänseenden var b°"dm°m ' Kalkberget'
ett fullständigt oskrivet blad. Lagets Benjamin, purunge Ivar

Hillsandsboma kan knäppa på lyset nästa vecka
Sennvall. angav dock segettonen och summerade 230 premiär- Nå å d __ k k . å _ H." d

_. gong ng un er nasta vec a ommer mv namai i san s

poäng' Rune Norrman 227' Pelle Persson 224' Pelle wanberg bygden i Ström att kunna njuta av det elektriska väglysets
och Ragnar Jonsson 203.

välsignelse, när det är klappat och klart att trycka på "start-
knappen” för de 30 ljuspunktema som ingår i vägbelysningen.
Väglyset, som är en gammal dröm i bygden, har tillkommit inte
minst tack vare Hillsands damers initiativ. Genom sin medver-
kan med kaffesamkväm som ordnats i bygden, har de nämli-
gen skrapat ihop en stor del av de 25.000 kr som hela det fina
kalaset kostar. Men även männen har dragit sitt strå till stacken,

bl.a. genom att teckna ett 70-tal frivilliga dagsverken. som ut-
förts genom grävning för fundament till stolpama den 2 km
långa sträckan. som belysningen omfattar. Vidare har man an-

slag att hämta från Ströms kommun. när man kan redovisa att
arbetet är färdigt. För det elektriska har rma Elektra, Edvard
Bergdahl. Strömsund. näm1ast haft ansvaret.

Segrande lag i jörbundslaglävling. Fr:v. Ragnar Jonsson,
Pelle Wänberg, Ivar Sennvall, Rune Norrman och

Pelle Persson

Fotboll
Div. 4: Åsama - Strömsund 0-6
Div. 5: Skärvången - Faxebygden 0-9

Födelsedagar I8/8 l959
85 år fyller den 20 ds Carl GustafAsp, Nyhamn, Havsnäs. Asp
blev nyhamnsbo efter ingånget äktenskap I93 l. Tidigare har
han varit polisman och därefter homeopat och under ett tjugo-
tal år rest vida omkring i de norrländska bygdema.

Vigde
Vaktkonstapel Vemer Jansson. Äspnäs, och fröken Britt Pers-

son. dotter till herr Bror Persson och hans maka Tora. född Edvard Bergdahl på cykeltur: lnlresserade åskådare
Claesson. Edsele. Vigseln fórrättades på lördagen i Frösö kyrka. Bertil Berglund och Olle Damander
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Dödsfall Welcome home again

F. lantbr. Mikael Mårtensson. Renån, har avlidit i en ålder av Hos familjen Torsten Blomberg på Lövbergavägen i Ström-

nyligen fyllda 85 år. Som ung övertog han fädemegården som sund ödar gammaldansens toner emot oss när vi kliver in.

därmed gick i arv i 5:e generationen. l yngre dagar var Mår- Det klingar som om minst Erik Östs Skansenorkester skulle

tensson en mycket anlitad man för kommunala och andra för- sköta om dragspel och ol. Men det visar sig vara en svensk-

troendeuppdrag, och bl.a. var han under många år ledamot av amerikansk sammansättning - där alla är släkt. Vid pianot sit-

kommunalnämnd och fullmäktige. fattigvårdsstyrelse och ter mrs Jennie Johnson från landet "over there". olen fram-

skiñesgodeman. lockas sina bästa toner av herm i huset T. Blomberg, drag-

R I k 'W ä å ä spelet hanteras av Elof Strömberg, bror till mrs Johnson och

egt? S eppe d 'än r nä: Ä IE ïpp gitarren knäpps av Edit Stenström, syster till amerikafiämman-

ur yn_men e re y a as det. Det är bara "tjocka släkten" samlad, en musikalisk släkt

Vigde 24/3 1959 med ursprung från sex systrar och en bror Strömberg-, en gång

Tekn.stud. Gunnar Trangius. Strömsund och Margareta, dot- lllden löddal Hlllsand- MYS -l°nnS0n ål' nennnn för n'°dJ° gången

ter till hr Artur Johansson och hans maka Margit, född Nor- lSV°l'lge Sedan Öveffesan Sdln l3'åflg lös l9l0- Då llene ndn

bäck, Karlsborgsverken. Vigsel i Frösö kyrka av kyrkoherde -lennle Strömberg- när ll°n ensam gaV Slg lväg ffån Släld °°n
A_ Edström Tärna var fröken Gud,-un Trangius och marskajk vänner i Hillsand. Efter den tidens förhållanden gick det med

hr Kun Wiks"öm_ ilfart. Mellan Strömsund och Östersund åkte hon nämligen

s.k. ilskjuts med häst. Färden längs de knaggliga vägama tog

Fddelsfdngnl' 13 timmar och krävde tre hästbyten. Det var första gången

75 år fYllef den 27 ds f- eldafen Ûl°fEll5 Olsson- Ulflksfdfs- hon varit längre än till Strömsund, så hon passade på tillfället
Han har arbetat som eldare vid dåvarande sultfabriken i att se sig om 5 Östersund och stannade (iår tre dags; Res-

OCh Sellafe lldVlS VäVel'l Säuskapet hade hunni[ ge m0] Tfgndhejm Och

5” ål' fyllef den dS dlllgensföfafe JGCODSSOTI, SITÖITI' Bergen. men eef an ha åkt skebàt hann hon upp dem Ber-

Sund- Han är född Och UPPVäXl l Vä5l°nå5JÖ- Enef an l Ung' gen, där en ångare väntade. Sedan höll de på i två veckor från

ddnlsåfen han anställning ln°n1 Skdgsbnlkeß kdnllnbllafen ln Liverpool till New York med den tidens största ångare

lP°5lV°l'l<Cl5 llänsl Sdnl dlllgenslöfafe år l936- "Britannia". Första tiden tjänade hon sitt bröd som hembi-

Dödsfau träde i Minnesota. men de två morbrödema och fastem och

. _ . mostem som fanns i andra stater pockade på hennes sällskap.
d G J N k h l d åldFru Gertru ( erda) onsson. äsvi en, ar av i it i en er En år . _ . ._ .

_ . . _ __ gick åt för att hälsa på dem. I Wisconsin motte hon sitt

av 80 år' Hon var född I Nonåker men kom Sem. em nu Stmm' öde. Miss Stromber blev mrs Johnson. En hillsandsgiabb,
då i9o7.E å å b R iås d g.. _. _

:ln .lí er :tt emk r Yïlm °Sm.t;¿__ lsï å mse Johan Johnson, som följt med föråldrama som liten baby mot
on ti sammans me sin ma e ti en soni asvi en r

_ . h . f-
Sedan två år tillbaka var hon bosatt på ålderdomshemmet i få d:n::;|:,d::|:å:l::_tgïïagfeveåïlfa

- g P

Tullmesås' hade hañ ett strävsamt liv först som farmare, och däreer affär

Hamnpomoneri smsmsund nä" slim sig i sju år innan andra världskriget bröt ut. Då skaffade paret sig

De två pontoner som utgör en del av motorbåtshamnen i ell leelallldllg l Sa" Fldllslsed' De fyla Sdllellld llldldde Slg

Vattudalen, strax invid bron till Strömsund, var på tisdagsmor- llelslellllledeßellelll ldlgel' dell lllllllele dl “R'kVal1e“ell“' sem

gonen ytterst nära att komma på drift. Kättingama, vilka de kallade Sl_g då de s_°lll llppsldlllade Sållgdle flllllellde slek'
pomonema förankras me¿_ tåme inte påfresmingama från tens musikaliska traditioner, splittrad över hela Amenka. Mrs

den starka stormen utan brast. Sju motorbåtar var vid tillfället 'l_°lllls°ll kem med llyg llll Svellge dell 2_7 me-l dell eldlll sldlllld

förankrade vid pontonema, varför svåra ekonomiska förluster lllls lldll sell Snell* lel de" lllllls lllle_l Cdllldmle" del lldll
kunnat uppstå. För några veckor sedan inträffade en liknande ldllkel besdm slg "el lldll dlelvdlldel llll Amellkd' '

malör, men då liksom nu upptäcktes saken i tid och inga ska- ' due;

dor uppstod.

Strömsunds fotoklubb
är en livaktig förening,och man brukar titt och tätt åstadkomma

fina foton, men frågan är om man någon gång tidigare hängt

så fömäma fotografier som på torsdagskvällen. Sju klubb-
ister-fotografer monterade då i Hjalmar Strömergården på

hembygdsområdet upp de foton som fanns med vid mellan-
norrländska fototävlingen i Söderhamn för en tid sedan. De

sju som gjorde detta för jubilerande Jämtlands folkbanks räk-
ning var Harry Forsberg, Göte Jönsson, Sigfrid Eriksson, Nisse

Vågberg, Sören Espmark, Sixten Forsberg och Karl Söderström.

Fotoutställningen visas lördag och söndag.

Vigde
Försäljare Ejnar Sigvard Eriksson och fröken Birgit Viola
Strömstedt, båda från Östra Havsnäs. har vigts i Gåxsjö. Vig- Fr: v Edith Stenström, Torsten Blomberg, Jennie Johnson

selföriättare var komminister Sven Helmerius. och Ruth Blomberg med dottersonen RolfForsberg
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500 strömsbor på Folkbankens 50-årsjubileum
SKIVREALISATION 28/8“2/9 De cirka 500 som gästade hembygdsgården på söndagen då

5-000 SI- 78 vnrvs GRAMMOFONSKIVOR utfórsälißs ianttlande Fniltbanlt eelebfeiade sitt so-atsjnbiletnn, bjöds i ett
till 2:50 pr st. 10 st. 20:- - Stort urval. vackert sensommarväder på ett välkomponerat program. Ban-

AW" en del 45 VWVS kdmmef im säljas Ü" feducefal Pfls- kens ordförande, direktör Sven O. Persson, Östersund,
Singel 2395- EP 5:59- hälsningstalade och berättade samtidigt om bankens uppkomst

Order kan även sändas per postfößk- een dess ntveekling i stibnt från so år tillbaka, nen sent
Hoofs Musik- & Pappershandel "jnbiletnnsgavw till bygden ltnnde ban beiatta, att man fran

STRÖMSUND bankstyrelsen planerar att bygga om lokalema, nämiast ge-
nom ett samarbete med Grand hotell, d.v.s. genom en utbygg-

F°|k min "'53" 28/8 1959 nad av hotellet, där man redan förut har sina lokaler.
Tlmmefköme» h"88af°- lmlafe- 5f°“a1'b°faf°t.l°fdbfUkSafb°' Författaren Per Nilsson-Tannér svarade för högtidstalet som
tale- målare- byggadsafbeïafe- °daf°».l°fdbfUkaf°» slakta" var rubricerat "banken och bygden". Operasångaren Luigi
- det är sannerligen yrken som förpliktar och som garanterar Cam”-3 var stora namnet i un¿efhå||ningSpmgmmmet_ och ba,-_

att man aldrig behöver vara arbetslös, säger skogsarb. Karl nen mades på kämGrahnst,öm_man¿f_
Andreas Andersson, som vi träffar i Lövberga där han vistas
på semester. Ja, förstå oss rätt. "K. Af' som han i dagligt tal Fotboll division IVJämtland:
kallas har nämligen - sina 84 år till trots - ännu inte slutat Ope- Strömsund 3-3
arbeta, även om han numera njuter sitt otium på ålderdoms-
hemmet i Tullingsås. Han arbetar nämligen varje dag på åker Begriivningar l/9 1959
och äng, i skog och mark eller som det passar. Men när han vill Hr Erik Nyman, Högbynäs, jordfästes i söndags i Alanäs kyrka.
ha semester då drar han sig tillbaka till sina släktingar, i detta Officiant var kyrkoherde Lars Lövsund.
fall hos en systerdotter i Lövberga där vi träffade honom.
- Att arbeta fick jag i varje fall lära mig på födelsegården i |r5|-|0|-gg

Vågdalen redan som liten pojkvasker, och närjag var l3 år fick Navkapsel
jag ta hand om tömmama och köra timmer ensam hela vintem . . _,

. _ . . till Cadillac förlorad under resa Östersund. Nordannalden,
på Vinbärsbrännan på Vågdalsskogen. Nej, sknv inte upp nå- _ , _ _

- .. .. .. . Aspås,Åskott, Lit, Strömsund. Rättsinnlg upphlttare tordegot, fortsätter den humörfriske K.A. Det skulle sakert bli en kontakta Nordsvenska Kö AB Ösd eller Arne
hel roman om han skulle anteckna allt jag har att berätta. ”Fat- R Sh n S d P ' °

tiggården' varjag alltid rädd att komma till, för jag tänkte att då 008' e ' tr msn" '

säger tullingsås-boma: ".lojo, han hamnade på fattiggår'n till
siat "n'l<A“ beltsa." Men till siat var det då nftanltetnligt, nar Födßlwdnar
det blev för besvärligt att klara sig själv. Och bättre behand- 59 år fY"°f den 4 ds f- Slakïfc
ling får man leta eñer. Och det bästa av allt, att jag får arbeta °°h köpmae Valle -l0SS0-

som jag vill. Hugga ved och sköta småsysslor och om jag har Strömsund- H30 är född l Rddön-
lust, hjälpa någon granne med jordbruket. Ty än är inte gub- Eef Wsluïad 5k°|8å"8 Var ha”
ben fä; gammaj en tid skogsarbetare, men över-

gick sedermera till slakteri. 1936

Kronans skogisari norr jubileumsfestade i Ström flyttade han till Strömsund, där
På torsdagen hade turen att högtidlighålla domänverkets l00- han övertog en slakteri- och
årsjubileum kommit till Ströms och Norra renbetesfjällens re- charkuterirörelse som han irme-
vir. Jägmästare Gunnar Forsgren, Strömsund, hälsade bortåt hade i ett 15-tal år. Jubilaren
300 skogsmån samt kommunalmän och andra inbjudna väl- gjorde sig känd som en mycket
komna till skogsdagen, som hölls på hembygdsgården i Ström- skicklig yrkesman och affärs-
sund. Jågmästare Forsgren vidrörde i sitt högtidstal förhållan- man och var som sådan mycket
dena inom Ströms revir och kom därvid in på förändringar som uppskattad. Han har en längre
skett, t.ex. ifråga om vägar, bebyggelse, fast anställning samt tid lidit av ohälsa men är vid
ökat skogsvårds- och avverkriingsarbete. Fem veteraner, där- gott humör. Sin 50-årsdag firar
ibland Zakarias Zakrisson, Renån, ck mottaga domän- han på Östersunds lasarett. Valle Jonsson
styrelsens gåva, silvertallrik och premieobligation.

Dödsfall
Födebahgaf Fröken Brita-Lisa Jacobsson, Strömsund, avled i måndags 81
75 år fyller den 3l ds fröken Lisbet Andersson, Tullingsås. årgamma]_
Hon var tidigare bosatt i Yxskañkälen.
75 år fyller den 31 ds byggmästaren .lakob Johansson, Öhn. Ein nTv_m d

ÅBACKA -I-m|ings¿s Det var TV-fotografering i Strömsund häromdagen, då Gösta
sncnéorkestnrn LASSE HAANS (7 man) Lundberg för TV-joumaleins räkning fångade några minuter

spelar åter lördagen den 29 Allas betyg: Den med Elsa Einarsson i träning på rullskndskor. Den egentliga
bästa dansmusik som någonsin förekommit på Åbnckm anledningen till besöket var skridskoförbundets beslut att till-

ann äsmnde Svenska elnorkesnnr inberäknade. dela Elsa första exemplaret av “Pnnsens guldnål . som med
g slnidaltepnneen Benils medgivande ntdelaaaneen med 1959.
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Strömsundsbo avtackad efter 43 år inom SJ

Då l :e kontorist Karl Olowsson på måndagen avgick med pen-

sion från sin tjänst vid SJ lämnade han en 43-årig jämvägs-
tjänstemannagåming bakom sig. Självfallet blev han föremål
för hjärtliga uppvaktningar av stins och arbetskamrater. och

tillvaron skulle ha varit ljus om hr Olowsson sluppit konsta-

tera att jämvägsstationen i Strömsund samma dag degradera-

des till anhalt.
- Besynnerligt. säger den gemytlige och vitale hedersmannen.

att underordna Strömsund till Ulriksfors. Strömsund är den

givna platsen som tätort. härifrån är de flesta resenärema och

härifrån kommer den största godstraken. Här skulle stinsen

bo och hit skulle tågen göra en avstickare varje gång. Det skall

givetvis rationaliseras men det bör ske fömuftigt, understry-

ker han.

- På den tiden behandlades man som ett kolli, berättar han.

Man sändes lite varstans för tjänstgöring, innan jag slutligen
hamnade i Strömsund via Kälame år 1933. l 26 år har Olowsson

alltså varit strömsbo. l948 befordrades han till kontorist och

fyra år senare som lze sådan. Den 43-åriga jämvägstjänste-
mannatiden har varit fn' från allvarligare missöden. En gång. i

Mellansjö. var det emellertid nära att SJ mistat en plikttrogen
anställd. Under växlingsarbete råkade Olowsson ramla och

hamnade under ett tågsätt om sju vagnar. Tursamt nog ham-
nade han mellan rälsen och kom undan med livet i behåll. Karl
Olowsson har som tidigare starkt engagerad kommunalman,
bl.a. som fullmäktigeordförande i kommunen, anledning att

med glädje se Strömsunds expansiva utveckling.

Vämpliktsvägrare dömda i Strömsund
För vägran att inställa sig till vapenfri tjänstgöring dömdes

vid strömsundstinget på torsdagen två strömsbor. till tre res-

pektive två månaders fängelse. De tillhör sekten Jehovas vitt-
nen och har båda även vid tidigare tillfällen gjort sig skyldiga

till samma förseelse.

Tullingsås får väglyse 4/9 l959
"Förstaden“ till Strömsund kommer inom kort att få väg-

belysning. Det rör sig om ett 30-tal ljuspunkter. eventuellt fler.

Firma Elektra i Strömsund. som projekterat anläggningen. har

kostnadsberäknat den till I 6.000 kronor. Anläggningen berör i

första hand den s.k. Bygatan.

Tama harar stals i Ström
En så ovanlig förbrytelse som harstöld ägde natten mot lörda-

gen rum i Strömsund. Ägaren av ett par tama harungar upp-

täckte på morgonen. att en fönnodligen hungrig tjuv varit

framme och lagt beslag på de halvårsgamla harama som haft

sin bostad i en nätbur.

Strömsborg
Fredag kl. l9.30 Lördag kl. l9.30

FLUGAN
En skriklm - som slagit rekord

i England och Amerika. Ni har

aldrig sett något liknande.
- Bamförbjuden -

Födelsedagar
80 år fyller den 9 ds f. lantbr. Erik Hedberg. Lövberga. Han

flyttade från Stomäsudden i Tåsjö till Lövberga för ett par år

sedan.

Lidsjöbergsbor ordnar sin egen ”gammelgård”
Föreningen "Lidsjöbergs gammelgård" har visserligen inte så

många år på nacken än, men har redan hunnit en god bit på

vägen mot sitt mål: Att bevara en av bygdens äldsta byggna-

der, och där samla ihop allt vad bygden har av gamla saker till
ett hembygdsmuseum. Redan har man också hunnit så långt.

att föreningen av direktör GJ. Versteegh vid Graningeverken
förvärvat den gamla gård som avses, samt ett markområde om

Karl Olowsson S elarolför Y" ,e Gamlm c:a 3.000 kvm för ändamålet. Meningen är att man skall komp-
P gl

Födelsedagar
50 år fyller den 5 ds verkmästare Olof Stråhle. Strömsund.

Han är född i Berg.

Dödsfall
Skogsförman Nils Edman.
Järvsand. har avlidit 57 år
gammal. Han var född i

Havsnäs där han bodde tills
för l7 år sedan. då han med
sin familj flyttade till Järv-
sand. Sedan ungdomsåren
var den avlidne intresserad
av skogsbruket och kom ti-
digt i Kramfors AB:s. nwnera

SCA, tjänst.
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lettera “Gammelgården med dels ett härbre, som numera till-
hör lantbmkaren Per Erhard Persson, en av stöttepelama inom

föreningen. På tomten nns sedan tidigare även en gammal.

men väl bibehållen mjölkbod, som givetvis skall bevaras åt

framtiden. För föreningen, som bildades l957 med lantbru-

kama Per Erhard Persson, ordf., Rudolf Persson och Mårten
Österhall. samtliga från Lidsjöberg, i styrelsen, stipuleras ut-

tryckligen som föreningens grundprinciper att förvärva den

s.k. Lars-Jönsson-gården i Lidsjöberg, jämte ett tillhörande
markområde. och att Gammelgården skall användas företrä-
desvis för ideella och kulturella sammankomster samt till för-
varing av äldre antika slöjdalster. Endast inom byn boende

och ägare av fastighet kan vara medlemmari föreningen.

Fotbollsresultat
Strömsund-Frösön 0-l
Faxebygden-Föllinge 3-3



Flera hundra utan biljett till ”Domaren” lnträdespredikan iAlanäs
Felet med Vilhelm Mobergs tragiska komedi "Domaren“. som Samtidigt med de gamlas dag iAla-
hade läns- och landspremiär med ny skådespelarbesättning i näs på söndagen höll församling-
Strömsund på lördagskvällen. var att den bara visade en före- ens nye kyrkoherde. Bertil Wik-
ställning. Samma kritik väntar Strömsgårdens styrande och lund. sin inträdespredikan. Den
ställande. d.v.s. IOGT. att få även vid säsongens kommande nye kyrkoherden blev välkomst-
sju operett- och teaterßreställningar men man säger från le- hälsad av skogsfaktor M. Ekbladh.
dande håll: "De som inte har abonnemang har sig själv att som från församlingen också över-
skylla. Vi har tidigare annonserat för två föreställningar under lämnade blommor.
förutsättning att publikunderlaget blev tillfredsställande.
Förhandsanmälningama räckte nätt och jämt till en föreställ- Bertil Wiklund
ning." Till "Domaren" var det utsålt två dagar före premiären,
arrangörema måste tacka nej till era hundra personer som Sk0g§“k“f5i0" i Sffömsud
viiie ha biijen. Den premiärpubiik Sum hade biijenefviimade En Skossßxkvrsio upplagd Som en Skogßslis ßk de uppåt
med varma applåder om att de var mer än nöjda med sin kväll. l00-Ialeï äW-*Hände delïgama bekam sig med På ffedagen

då Ströms kommuns skogar vid Storön besågs. Det var första
ln hmerin av kräftor i ström ser ut an' ck” gången som en s.a.s. offentlig eitkursion hölls i kommtmskogen.
SCpA_Sjakt_ šch skekonsulem Rickard Bräyndström i Sn_öm_ Tidigare hade endast fullmäktigevalda och andra förtroende-

' "' råd dk kk ' b ttd " Försund har som målsättning att skapa ett nordjämtländskt lllllll l Sam me Skošssï llllllllga keïe límllllelllaà
kräftfiskevatten, för att i sinom tid kunna bjuda nordjämtama glålslal gållgšll var Olli: ogsäl less ll llllsre ever me ' ell
på kräftfivske i_deras “egnall vatten. - Åtminstone är det .en 'la llllgl lll ad:ve_l|l(Sd: log l låv gâämomelllell'
förhoppning, sager han. Optimistisk kan man vara. då de kraf- ollllllllllll _ mfl llgeol ' l-l gsmllll lg ollssolll gav
I - lamemdes - en del vatten åren 1954 och |955 lever en kort overblick over kommunalagda skogsområden och exkur-or som mp i _

ivälmåga Hämmtiagen fömog Rickard Brändström mlsam sionsledaren. lansskogvaktare Per Tejbo. informerade delta-

mans med ÖP:s medarbetare rovske i ett av vattnen. l20(l gllma om skogsomlådeli Skogssllgell Yalllls av hemmansäga-P . .. ..

könsmogna utvuxna kräftor inplanterades för fem år sedan i llïlißlggäflpelfsonišlllullållísås' (lill Elílkllllllggllllllll' lanšalld;
vattnet i fråga. Provfisket gav ett glädjande resultat. De tre _ ap poallgl all ogsyl fss 0 alls C evel__val cllg
utsatta burama innehöll dussinet praktexemplar kräor' Bränd_ Mickelsson och Bemt Enksson framst. båda 24 poang.

ström säger: Vid lektiden, som snart infaller, kan man kontro- Födelsedagar 8/9 I 959
lera om kräftan lagt rom. men därmed är inte sagt att ett nytt __

bestånd blir en realitet. Alla vatten är inte lämpliga för kräft- 50 år fyllel den lo ds skogsalll' lollall Sloglelll Sllomslllld'
ynglen. Då danill kraftan vaxer så langsamt, ar det svan att Kommunens arkiv

kollslalelll all den llllyllgllllg som man glvelvls hoppas på' i Ström håller för närvarande på att snyggas upp Lokalen
velkllgell Vld Qolålels klämlske obsáwemdes dock nå- avsedd för skyddsrum, har massor med hyllmetrar som väntar
gon kläña l Sæelllllllelelsklassenw' Vallbl mall hoppas all på att fyllas. Detta bör knappast bli något problem. eftersom
vllllllel del llll lll llågll om lll lälllpllgl' Bllllldsllöm lllll plllllle' även Alanäs kommun bidrar med en hel del. hittills osorterade.

ml klllol l en llelllll av SCAlS vallen l lllllllllllld och llälllg_ handlingar Gösta Winberg som skall se till att allt finns på sin

gande landskap' Hall llllllelsll-yllel lölyllgllllgsploblemel' l plats bör ha drygt jobb ettlpar tre månader framöver.
endast ett fåtal vatten i Norrland har en förökning märkts. °

Kiäftoma trivs endast där det är stenbundet och där marken är
Vigdekalkrik.Deesta vattneniNordjämtland uppfyllerdcssa krav. Aff., bhäd IB A |L__fv be N__ h “__ biträda

och det är självfallet mycket av denna anledning som Bränd- llls l . e lol xe __ 0 ell age a als. __

Ström hoppas på rdämändskt kräñska Karin Marita Holter. Stromsund, vigdes på lordagen i Strom-
0 l sund av komminister Folke Hellberg.

Verkstadsarb. Oskar Börje Andersson och servitrisen lngrid
Maria Björklund, Bredgård. Vigseln förrättades i Strömsund
på lördagen av komminister Folke Hellberg.

Älgjaktens första dödsoffer
2 l -årige skogsarbetaren Alvar Åslund. Alavattnet. blev första
offret för årets älgjakt. Han vådasköts till döds. Skytten avlos-
sade på cirka 50 meters håll ett skott mot ett buskage vari han

hört prassel. Han trodde han sköt på en älg. l sällskap med en

svåger föryttade sig Åslund mot landsvägen mellan Ala-
vattnet och Alanäs då han blev beskjuten. Samtliga tolv man i

jaktlaget är ungdomar. Det var fjärde året i följd de jagade
tillsammans.
Alvar Åslund var son till hemmansägare Knut Åslund. HanJ var sedan många år intresserad jägare och var känd som en

god skytt. I idrottskretsar ansågs han vara en god friidrotts-
Rickard Brändström provskar kràfior man, särskilt i löpning var han lovande.
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Begravningiir
Saga STRÖMSUND På lördagen jordfástes f. kontoristen Oskar Olov Konrad Pet-

Mästaflls match tersson. - Frustuna. i Ströms gravkapell. .lordfästningen för-
VM-matchen rättades av komminister Folke Hellberg.

INGO-FLOYD
- Barmiliåien- Siinpropagandn av Strömsund
ßiljenpfis 4;_ Simsektionen inom IFK Strömsund har tagit ett friskt initiativ

för att främja simintresset bland ortens vuxna personer.

Födelsedagar l0/9 1959 Kommunalnämnden har utlovat simhallen gratis och lFK:s Tage

50 år fyller den 12 ds fm Brita Jonsson, född Göransson, Hallberg - tidigare simlärare - börjar på fredag kväll sim-
Öjam. Hon är född i Öjam. undervisningen. Då det är första gången som en simskola för

vuxna hålls i Strömsund kan ett stort deltagarantal väntas.

Nytt egnahemsområde i Strömsund utbyggt
Bredgård - exploateringsområdet i Strömsund sedan några år HERRSKÛR
tillbaka - är i det nännaste utbyggt. Av de i byggnadsplanen lill lågt priS Svart 0. brun.

upptagna tomtema återstår endast ett 75-tal outnyttjade. Dessa cellgummisula, _ _ _ . 28:75

är till större delen tingade och beräknas vara bebyggda om Finns även i gosstorl. brun.

senast två år. l och med Bredgårdsområdet har Strömsund fått prisex. nr 34-36 _ _ _ _ 23:-
sin första egentliga stadsdel helt bestående av egnahem. Trots SKO CITY
intensiv byggnation nns fortfarande stort intresse och un- STRÖMSUND
derlag för egnahem i Strömsund. Redan nu planeras från kom- '|'e|_ 233
munalt håll att bebygga l8 tomter i ett kvaiter efter Kaflovägen.

En liten grabb skrevjöljande brev:
|:5de|,ed¿g,|- Hey' mormor!

85 år fyller den I4 ds f. skogsarb. Per Nilsson, Risnäset. Han ÛUSSPÅW" har 9-*P/Ûdeff-fafsa 00,' '"0"-W" Û/W W 8e"0'"
är fód¿ i Öja;-“_ fönstret båda två. Det ärjörsta gångenpåfem år som de varit

ute tillsammans.
Tog mopederi pant av grönsakspalliire
Skogsarbetare Erland Jonsson i Strömsund upptäckte på lör- DAMBLUS
dagskvällen att några obehöriga personer rumsterade om i 3/4-ämi. non iron, färger:
hans trädgårdstäppa. Jonsson gick ut och lade beslag på de cerise_ o5ir0n_ vit , _ _ _ 16:70
tre mopeder, som "tjuvama” färdats på och överlämnade dem FL | CKBLUS
till polisen. På söndagsmorgonen kom tre ångerilla l5-åringar 3 /4_ärm_ non ir0n_ färger;
till polisen för att få tillbaka åkdonen. gu|_ 0|iv_ rÖ¿_ vi; 7,50

DAM KJOL
helylle. skotsknitig _ _ 26:50

FLICKKJOL
helylle, skotskrutig _ _ 24:-

Vlgde l5/91959
Styckmästare Karl Gunnar STRÖMSUNÛS VÅRUHU5
Haag och Kerstin Ingrid Telefml 42

Alice Wikström vigdes i
lördags i Ströms kyrka av Födelßdßïl'
kyfkohel-¿e Lars |_övSun¿_ 92 år fyller den l9 ds änkefni Johanna Fors. Strömsund. Hon

är född i Ockelbo men tillbringade större delen av sin uppväxt
i Lingbo_ Sedan l9 l 8 har hon bott i Strömsund.

Länk-avdelning bildad i Ström
En avdelning av kamratföreningen Länkama bildades i Ström-

Dödsfall sund vid ett sammanträde i kommunalhuset på torsdagskväl-
F I .dl k Al ä I d å Ö da _ åld len. En intenmstyrelse tillsattes, och redan nästa vecka kom-

ru ngn Sa Sson' an S 'ave P S n gemen er av mer det första sammanträdet att hållas Närvarande vid
53 år' Hon varaktw mom Alanäs rödakorskms och mom Kyrk- avdelnin sbildandet var bl a re resentanter för Länkama i_ _ g _ _ p

liga kvmnomrbundet' Östersund, med ordföranden Fritjofsson i spetsen, och vidare
Utbjmies hy" nykterhetsvárdsassistent Dan Berglin, Strömsund.

Bostad om kök och alkov hyresledigt i missionshuset
till person, som är villig åtaga sig eldning och städning Pödsfa"
ifast¿gheæn_ Lämpligt för ä|¿re_ arbetsßn som är imres_ Ankefru Anna Hennksson, Strömsund, avled i onsdags 86

serad för kristlig verksamhet. Närm. uppl. lämnas av kas- gammal' H°" är född ' Tuvamm* Laxsjö' men kom “fm "ng “H
sör Natanad Svenssom Strömsund' te|_ 384_ Öjarin där hon bodde till år l9l4. då hon flyttade till Ström-

sun .
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Begravningar 2l/9 l959 ABF-arbetetiStrömsundintensieras
Fröken Anna-Greta Lindström, Östersund, bördig från Alanä- Till ny ordförande i Strömsunds ABF valdes vid årsmöte på

set, jordfästes på gamla kyrkogården i Alanäs på söndagen. måndagen rektor Alvar Jonsson. Han eerträdde riksdags-
Oiciant var kyrkoherde Bertil Wiklund. man Sigfrid Jonsson, som avböjt omval. Föreningen ck även

ny studieledare då förste socialassistent Bror Bäckman av-
Bröt benet vid kollision sade sig uppdraget. Hans efterträdare blev fru Bendikt Jo-
Videnkollision mellan motorcykel och bilpålördagsmorgonen hansson. I övrigt består styrelsen av instruktör Nils Ström-
skadades pastor John Malmtorp, Svaningen. Han åkte motor- gren, eharkuterist Gösta Hansson, fru Anna Magnusson ooh

cykel och vid sammanstötningen bröt han ena benet. Kroeken fru Aina Pedersen. Vid årsmötet, som också hade formen av ett
inträffade vid Skarvhöjden mellan Renån och Vedjeön. I bilen planeringsarbete med anledning av att ABF-verksamhet inom
mßdföljdß CH SjUkSySl6l' SOI11 P8SS8g6l'8l'C. Och hon ck ge municipiet varit blygsam på senare tid, var även distrikts-
pastor Malmtorp första hjälpen innan han fördes till sjukstugan ordföranden, riksdagsman Birger Nilsson på plats. En del kurs-
iStrömsund. former diskuterades och man beslöt att intensiera studie-

verksamheten.
Fotboll
Kälame-Strömsund 0-4 Födelsedagar

Faxebygden-Järpen 10-l 75 år fyller den 25 ds fru Karin Jönsson, född Gabrielsdotter,
Stamsele. Hon är född i Tullingsås.

Emilsson bäste ”tjuvflskaren”
JMK Norra noterade en dubbel fullträff vid sitt första större Vigde
arrangemang, tillförlitlighetstävlingen ”Tjuvskarrundan”, Radar-teknikerAlvar Linde, Strömsund, och Olga Marta Barata,
som kördes natten mot söndagen. Den ena fi.|llträf'fen var ba- Buenos Aires, har vigts i svenska kyrkan i Buenos Aires.
nan, som för att vara ett debutverk var övenaskande bra. Den
andra fullträffen kom genom de bägge hemmaförama Ingvar Elsa tränar på storloge

Emilsson och Sven-Erik Martinsson, som inte bara tog dub- D61 lll1S ingen gfälß för vad N0fflßI1dS SIÖTSI8 l0g6 - på

belseger bland B-juniorema utan också blev etta och tvåa hembygdsgården i Strömsund-kan duga till. Samhällets stolt-
totalt, Dartill vann IMK Norra Iagtavlingen med Tore Modin het vintertid, skrinnarkometen Elsa Eimarsson, har nu fått
som tredje lagrned|em_ Någon favor måste segrarduon givet- hembygdsvårdamas välsignelse, och tar redan nästa vecka

vis ha ha av att banan giek på kända trakter för dem, men man itu med log-träningen inför kommande säsongs duster. I stor-
kan åndå inte såga annat ån att segem var rättvis, Det är nog logen bör hon och de andra skrinnarickoma i Strömsund
första gången IMK Östersund fått stryk av en lokalkonkun-ent, finna fjolårsformen med hjälp av rullskridskor - åtminstone

Ingvar Emilsson körde nu sitt första ( !) OT-lopp, men är för- har man gott svängrum och kan ta långa skär.

stås långt ifrån nybörjare bakom ratten. I fjol vann han ratt-
mästerskapet för Nordjämtland. John Andeizon - JMK Norras K'_"“m"'“| b°"3°" på I f“l°“ nu smfbye
ordförande - och Ivan Rohdin hette männen bakom verket. Stlelsen HY"°Sb°städ°" Ström Planerade bYg3"a"°" ' kvar'
Segrande Emilsson rattade en Volvo Sport och tjänade givet- 'em Geten splkades dfinltlvb då k°"fm“"a|1"mäkg° På lör'
vis sekunger på de mest fanbemnade proven, men ¿mp°ne_ dagen beslöt ikläda sig borgen upp till l.037.700 kronor. Det

rade också på den ha|vmi|s|ånga Likunvägen, där det gände blir 23 St l- å 2-fumslägenheler fördelade på tre huskröppar. I

att ggn perfekta fyrpunktsiangningar för att inte rasa av vä_ en av fastighetema kommer bl.a. inrymmas lokaler för privat
gem tandklinik. Ströms Tvätt och Bads förslag om att avyttra tvätt-

och badanläggningen bifölls. Köpare år hr Sven Nordlund,
Boden, och köpesumman lyder på l60.0()0 kr.

Födelsedagar 26/9 1959

75 år fyller den 27 ds f. fabriksarb. Erik Persson, Risselås, Han
är född i Ulriksfors. En lång följd av år var han anställd vid
sulfitfabriken, där han gjorde sig känd som en duktig och rejäl
arbetsmänniska.

Strömsund klar för trean? Lit föll tungt på Tingvalla
Toppghten mellan kainratföreningama Strömsund och Lit blev
inte vad som väntats. Efter en halvtimmes spel fanns det inte
mer än ett lag på plan, och slutresultatet 9-3 efter 5-2 i pausen

är det inte mycket att säga om. Gästema hade ett gott grepp
1,,gw,,. Em,-1580,, vid pojkracebanan ( Nå-sv,-ke,,) om spelet första 25 min. Hemmaförsvaret sattes då i ordentlig

gungning, men efter det att Reinhold Rhodin kvitterat till 2-2
Vlgde med ett av de snyggaste mål man sett på Tingvalla - han

Chaufför Tage Wikström, Öjam, och fröken Gun-Britt Wallin, sprang igenom försvaret med bollen på huvudet och avslu-
Hammerdal, vigdes i Hammerdals kyrka av kyrkoherde Folke tade med en nick i mål - var det aldrig tal om vart segem skulle
Engström. Brudgummens bror, Uno Wikström, sjöng en sång gå. Då därtill Lit fullständigt tappade konceptema. och i andra

eñer vigselakten. Bnidnäbb var Lars Delleskog och Birgit halvlek mera spelade handboll än fotboll, blev matchen föga

Strömberg. njutbar.
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Faxebygden att samhällets iskrigare fick nna sig i att vara kvar i den jämt-

leder stort i div. 5 Noira Jämtland. Av I4 spelade matcher har ländska lllzan. Men nu har man som sagt siktet direkt inställt

de vunnit l3 samt kryssat en. De har alltså 27 poäng - Gåxsjö på den högre divisionen och huvudnomiema är följande:

på andra plats har l8 poäng! Senaste matchresultatet: Vinst X Hårdträning med två ”slavdrivare“, ordinarie ishockey-

med 0~4 borta mot Föllinge. tränaren Lasse Edin och fotbollstränaren Harry (Hambo) Mår-
tensson.

Födelsednß' 29/9 1959 X Två spelare återbördas till klubben, efter att ha varit på
75 år fyller den 30 ds f. fönådsmaiuien Per Hj. Englund, Gärde. dn en Säsong Det är Leifgskn,-ss°n_ U|nkSf0,-S SK och Bosse

Han kom nännast till Strömsund från Munkohögen, där han 1-non A,-b,¿_ som skrivit nå mr mona,-k|nbben nå nytt
nade anställning Vid låfnlfäßen- X lshockeyarenan, som f.ö. är i gott skick, kommer att få en

effektivare belysningsanordning.
Takla sfest3 lshockeybasen Alvar Hilldén kan alltså göra en glad samman-
Det låg på lördagskvällen något av födelsedagsgladje bland fattning av mget på hockcy,0nten_ Han säger an snelan

de b°nà' 80'mlet perwner S°m delmg ' mklag_Sf°_St°" på H°' materialet är detsamma som i fjol, och fönitsättningama för att

te" Gillet' Ma" made' med kommune" som mbludare” tak' IFK nästa säsong skall bli div. ll-lag betecknas som stora.
tillkomsten för pensionärshemsbygget och radhusen i Bred-
gård. Kommunalhövdingen P.M. Jönsson välkomsttalade. En

del entreprenörer syntes i mängden. Förutom huvudentre-
prenörens representant, ingenjör Rune Selander från finna
Norlander & Höglund, som var så generösa att de bjöd på

förfriskningar överlag, även ortens nnahuvuden. Rör-Gus-
tafsson, Plåt-Nils Nyström, Målar-lngvar Nonman och så för-
stås Stifielsen Hyresbostäders ordßrande Arthur Mattsson,
förste socialassistent Bror Bäckman, ingenjör Ingvar Kejving
och länsskogvaktare Per Tejbo syntes vid det dignande mat-
bordet, som källarmästare John Andeizon med fru såg till att

det aldrig sinade. =

vlgde Lars Edin Harrjv Mårtensson
telearb. Karl-Erik Goetzinger och kassörskan Viviann Henriks-
son vigdes i lördags i Ströms prästgård av kyrkoherde Lars Strömsund inte helt ”upplyst” förrän om 5år
Lövsund. - Trots att arbetstakten för elnätsutbyggnaden i Strömsund i

år bedrivits hårdare än på länge, kan man inte räkna med att

strömmnd by" "Y" "“°'“'°rk municipiet är helt belyst förrän om fem år, säger municipal-
ExPa"5l°"°" med åtal'-lande b°f°"mi"35Ök"l“3 har akmallse' nämndens ordförande Georg Öijebo. Det är alltså fortfarande
rat ett vattenverk i Strömsund. .Det gamla har i det när- mycket som restemn på en emn gator nns amjnnn |n_

maste ÉI5-nal Uf- det UPPfYl|°f Snart inte längre del km” S°m ledningar, och samhällsexpansionen har medfört nya gator i
samhället ställer på en dylik anläggning, och därför håller ett bosmnsnnnånena, som formar gatnbelysning problemet är

nytt på att projekteras. Totala kostnaden, d.v.s. inklusive hög- knstnanemn |959 års gann och elnätsmbyggnnd beräknas

"°s°W°ar* beräknas bli °mkri"g 1 m"-l'_kr- ^fb°t°_“a m°d högre' kosta i runt tal l00.000 kr. Man får nog säga, att gatunätet är

s°“'°af°" h°PPas man kunna Påbör-la reda" ' höst* "leda" bättre utbyggt än det elektriska. Visserligen är permanentning
Va"°nV°n<5bY8ßn3ll°nÉn inte kan k°mma igång löffä" Üdl' av gatoma önskemål, och det kommer att ske, men när går inte
gast 1960, och då helst i fonn av beredskapsarbete. an såga ¿nnn_

ïIlïšl“§“.'.å'å§ïZÉÉ§§2J L",-ïliÉ!',íï.'å'šI§É.'.'I........i. mi.- '<°----~--fiiff--f°f==f'-<'*°=-f'=«*°f
' ' De fritids tud' v k mhet som bedrivs inom Ströms kom-

tiskt taget alla tonåringar från Strömsund vid tisdagskvällens n S 'e Fr sa _

informations- och ro a andaträ' i Ströms ården. Att han mun. svarar praktiskt taget konsunfentmrenlngen 0(.)-pm-P”. . 2.. namn dn aniiimkhmd fia
blev en god kuggeiDan Berglins Sknnnar AB vidimeiades av ceztlgttö an är Ssemåf' såå" I bg .a išomïšçt tig;

ovationema och det föiutsårika skridskointresset inom kom- oc m r omman e 'C _ g'S°m nu . 'S
k säker" att öka er" D B n man battre rustad an någonsin. Konsums studieverksamhet,

unen o g ytt g a e g n,
. . . . gentligen rubncerad griippverksamhet, har genom åren po-

mannen bakom regin, kan sätta ytterligare en poäng till sin I . m .k å t fö v.d.me
meritlista - Hjallis slog effektivt. Senare på kvällen underhöll pu ansera _ a men ommuncnïn go som ' ' .I 1 ras?

han vid fångvårdsanstalten i Ulriksfors och blev lika uppskat- an antalet clrkelmedjemmar ständigt ökar' Ansvang mr Smdle-
tad dån verksamheten är assistent Evert Hjeltman.

IFK siktar mot 'hockeysocieteten' Mopedfyllerlst larmade själv polis I/10 1959

Länets främsta div. Ill-lag i ishockey, IFK Strömsund, rustar när han vinglade omkring i samhället. Han körde omkull och

den här säsongen med siktet speciellt inställt på den högre stötte amibågen genom rutan på ett brandskåp. Brandlannet
pucksociteten. Så sent som i vintras hade man snudd på div. utlöstes med följd. att brandkåren och en stor polisstyrka ryckte

II, men olyckliga omständigheter i fonn av spelarskador, en ut. De hittade fylleristen, när han var ifärd med att krångla sig

vikande fomikurva i kvalet och olämpliga isförhållanden orde upp på mopeden igen.
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Bjöm rev häst iAlavattnet Bredkälen nästa pucklag 1 Ström 5/10 1959

En häst tillhörande hemmansägare Wilhelm Näsström, Alanä- Bredden inom ishockeysponen i kommunen är av allt att döma
set, hittades på onsdagen bjömriven i skogstrakten kring Ala- i annalkande. Närmast är det Bredkälen som är intresserad av
vattnet. Hästen har varit försvunnen sedan en månad, och “iskn'get“, och man är som bäst i färd med att projektera för en

sökandet har pågått en längre tid. Det var en anställd hos ishockeybana i byn. Ungdomar finns, och det är därför möj-
Näsström som upptäckte den rivna hästen, vilken var till hälf- ligt. att man så småningom mönstrar ett hockeylag, meddelas
ten uppäten. Det är tydligt att slagbjömen varit framme vid från idrottsledarhåll.
flera tillfällen och kalasat på hästen.

Flatas” segerchans stoppad av Hammerdal
Samarbete mellan skola och hantverk i Ström Hammerdal beredde ledarlaget Strömsund en obehaglig över-
Den upplysnings- och propagandaafton i lärlingsfrågan som raskning, och blev som så många gånger förr den som satte

hölls i Strömsgården på onsdagen blev, trots att antalet närva- käppar i hjulet. Det får nog sägas, att Strömsund inte på långa

rande endast uppgick till 20, därav en mindre del hantverkare, vägar spelade som ett ledarlag. Viljan att vinna saknades to-
en god kugge i början till samarbetet mellan hantverket och tält. medan däremot hemmalaget gick in för matchen med Verk-
skoloma i Ström. Rektor Alvar Jonsson uttryckte också sin lig sisu. Hammerdals segersiffror blev 5-4,
tacksamhet till Strömsunds hantverksförening för att initiati-
vet till ett samarbete tagits. Fotboll div. 4Jämtland

(Slutspelad)

Åttonde skolår 1 Ström? Ope 181134 54-25 25

Ströms skolstyrelse beslöt vid sammanträde på tisdagen före- Berg 13 12 1 5 53-32 25
slå fullmäktige att begära kmtzs tillstånd om inrättande av ett FTÖSÖH 13 10 4 4 41-31 24
obligatoriskt åttonde skolår. Strömsund 18 11 16 70-29 23

Hammerdal 18 864 46-34 22
Föfgmbbgmopgdbkvbq Lit 18 83 7 46-50 19

Tisdagen den 4 augusti blev en dyster dag för Strömsunds Häggenås 13 54 3 32-54 16

mopedknuttar. Då statuerade polisen exempel genom att ”sätta 118110" 13 5 3 10 22-51 13

fast” fyra 15-åriga motorfantaster, och vid onsdagstinget i Kälarne 13 3 2 13 19-52 3

Strömsund fick det hela sitt efïerspel. Ungdomama hade bor- ÅS-*lf 13 2 1 15 21-46 5

rat upp cylindrama, så att mopedema kunnat köras i 60 à 70
km i timmen och var att betrakta som lätt motorcykel. Yngling- pmbou du 5 Norra umandsseen
ama ck böter varierande mellan 15 och 18 dagsböter om 4 kr. (5|mSpe|a¿)

Ny tandläkare i Ström
Tandläkare fru Ingeborg Mår-
ten-Hansson, som ha egen

praktik i Strömsund sedan

tre decennier, flyttade här-
omdagen till Hämösand, där
maken, förre strömsunds-
postmästaren Linus Hans-
son, är verksam som högste
postis. Efterträder fru Mår-
ten-Hansson gör tandläkare
Karl-HugoJakobsson, Hoting,
som övertar praktiken den 1 5

Faxebygden 14 1310 69-ll 27
Gåxsjö 14 923 56-21 20
Laxsjö 14 6 2 6 25-35 14

Järpen 14 5 3 6 29-37 13

Oerdal 14 4 3 7 32-28 ll
Föllinge 14 5 1 8 30-41 ll

2 5 7 23-52 9
Skärvången 14 2 3 9 15-54 7

Uppflyttas: Faxebygden.

Födelsedagar
I 75 år fyller den 7 ds änkefru Ingeborg Johansson, Strömsund.

okt Ingeborg Må,.,¿n_Hanss0n Hon är född i Hallviken men kom i unga år till Håxåsen, där
hennes föräldrar skaffade ett jordbnrk. Eer grftennål år 1916

flyttade hon till Strömsund. Hon blev en skicklig väverska,
som själv gjorde alla moment, d.v.s. kardade och spann ullen,
färgade m.m. Med förkärlek sysslar hon med s.k. fälltäckväv.
Hennes alster finns spridda över de flesta delar av landet.
Även virkrrålen behärskar hon, och med denna trollar hon
fram de mest underbara mönster.
50 år fyller den 8 ds skogsarb. Sven Eriksson. Ãspnäs.

Frälsningsarmén i Strömsund
invigde härom dagen en ungdomssträngmusikkår på 16 med-
lemmar. För Jämtland är det en unik invigning, eftersom det i

landskapet inte är vanligt med dylika kårer. Några av de unga

medlemmama är Stefan Bergvall, Fritz Flodman, Tommy Jo-

hansson och lngegärd Wahlman.
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Födelsedagar
50 år fyller den 8 ds handl. Rune Svensson. Renålandet. Han

öP=s bridge
Strömsund har spelat första omgången i mixed. där Karin Lars-

är föddiVedjeön men flyttade till Renånibörjan av l930-talet. son och Hans Häggström vann på 331 poäng. Svea Lund-

då han fick anställning i byns affär som biträde och förestån-

dare. Han övertog sedermera affären och driver den nu i egen

regi.

Rune Svensson och hans husrru Olivia

Födelsedagar 7/10 I 959

80 år fyller den 9 ds f. skogsarb. GustafHolmqvist. Ulriksfors.
Han är infödd strömsbo och hade tidigare anställning vid då-

varande sulfitfabriken i Ulriksfors.
50 år fyller den l0 ds lantbr. Jöns Zakrisson. Tullingsås.

Fick ansiktet krossat- yngling hårsmån från döden

Strömsundsynglingen Karl-Erik Andersson. l7. son till spedi-

tör Olle Andersson, var vid l7.30-tiden på tisdagen en hårs-

mån från döden. Han fick. vid en olyckshändelse i Ulriksfors.
sitt ansikte svårt skadat och vårdas nu på lasarettet i Öster-

sund. Någon fara för hans liv föreligger troligen inte. men de

skador han ådrog sig betecknas som allvarliga. Han har bl.a.

fått hela överkäken samt näsbenet krossat. Andersson var
tillsammans med en arbetskamrat. Bjame Bengtsson. Gäddede.

i färd med att lossa jämbalkar från en jämvägsvagn. då en balk
lossnade från en vajer och föll ned över honom. Trots den

krañiga tyngden - jämbalken väger cirka 200 kilo - var han

vid medvetande. men käkskadoma gjorde. att han inte kunde

tala. Karl-Erik Andersson. som är känd som en av de mest

lovande ishockeyspelama i Strömsund. arbetade åt en gädd-

edeñnna.

Karl-Erik
Andersson
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ström med make hade 324 och fru Edvinsson med Nilsson

hade 316. under det att fm Nilsson hade 315 tillsammans med

Söderstedt. Man spelade också fyrmanna i fonn av Gröna His-

sen. där parresultaten räknas. Häggström-Söderstedt 27-23.
Häggström-Volter 32-23. Volter-Edvinsson 29- I 9 och Edvins-

son-Söderstedt 28-l 8. Lag Häggström leder på 4 poäng med

+13 och tvåa ligger Volter med 2 poäng och +l.

Födde

Viveca har fått en syster

May och Birger .lohansson

f. Forsmark
Ströms BB den 6 okt. 1959.

Födelsedagar
50 år fyller den 15 ds kommunalassistent Gunnar Schöön.

Strömsund. Han är född i Hamburgsund. Kville församling i

Bohuslän. År l940. kom han till Strömsund. dels som polis i

sex år. dels som landsskalsassistent i tre år. År l949 lämnade

jubilaren polisbanan för att ägna sig åt arbetet inom Ströms

kommunala verksamhet. då som verkställande tjänsteman inom

bostadslörmedlingen. vilken befattning numera benämns

kommunalassistent. Under sin tid i Ström har hr Schöön upprätt-

hållit och upprätthåller ännu en del kommunala förtroende-

uppdrag, b|.a. är han sedan fem år tillbaka ordförande i muni-

cipets hälsovårdsnämnd. vilken han som ledamot tillhört se-

dan l94l. Han är även sekreterare i Stiftelsen Hyresbostäder.

Pistolskyttet har alltid legat honom vannt om hjärtat. och han

var under en följd av år ordförande i Befälsutbildnings-
föreningen i Ström samt är nu vice ordförande i Ströms
pistolskytteklubb.

Gunnar Schöön t.h med sonen Bo Gunnar

Dödsfall
Änkefru Anna Sundin, Havsnäs, har avlidit 78 år gammal. Hon

var född i Tåsjö men kom som helt ung till Havsnäs. där hon

gifte sig och sedan dess bott.



Ströms husmödrar 25-årsjubilerar Dödsfall
Att Ströms husmodersförening varit en nyttig kugge i sam- Änkefru Ingeborg Näsström, Ringvattnet, har avlidit 74 år
hällslivet i många avseenden finns dokumenterat på olika håll, gammal. Hon var född i Siljeåsen. Hon hade ett varmt kyrkligt
och det styrktes också av den historik som föreningens trogna intresse och var bl.a. aktiv i Kyrkliga kvinnoförbundet samt i
medlem, Anna Persson, lämnade inför de cirka 125 närvarande. De ungas förbund.
Den kanske mest bestydelsefulla insatsen är hemhjälps-
verksamheten. Banbrytare inom kommunen för denna verk- BAREN
samhet var husmodersföreningen, och som första samarit var med trivselmiljö
frk Anna Ronne anställd. Kommunen övertog sedermera verk- GOD MAT
samheten. Det var en februaridag 1934 som 37 strömsdamer riklig; med mer erbjuder vi våra kunder
samlades på Grand Hotell för att drya ett föreningsbildande, Gör en besök på
vilket resulterade i att den första ordföranden, fru Anna Le- BAREN
Vänder, SOI11 då V3lCl6S, Cel' några dagal' l(Ul'l(lC l“lälS3 SÄ med- den ligger i Posthuset i STRÖMSUND tdefon 669
lemmar vid det första egentliga sammanträdet. Så långt histo-
rien, som avslutningsvis berättade, att föreningen nu omspän- Kvinna skadad vid bilolycka på väg i Ström
ner bortåt |60 medlemmar och att man därmed till medlemsan- Vid en trafikolycka vid Gubbsjön, på vägen Strömsund-Hil|-
talet är näst störst i länet. Föreningens nuvarande ordförande, sand, skadades fru Lydia Nilsson, Näsviken, så illa att hon,
fru Brita Svanheim, hade glädjen att förutom förbundsord- efter besök på sjukstugan i Strömsund, måste remitteras till
föranden, fru Margit Harvard, även välkomna en lång rad äldre Östersunds lasarett. Fru Nilsson ådrog sig svåra ryggskador.
f.d. medlemmar, samt fortfarande aktiva som varit med sedan Det var fru Nilssons make som förde bilen. l en högerkurva
starten. Ströms spelmanslag svarade för underhållningsmu- gick den av vägbanan och demolerades svårt.
siken. Fni Harvard avslutade med att frambringa sitt och läns- Senare på dagen råkade en fni från Södra Öhn. som var vid
förbundets tack och lyckönskan. En rad telegram, bl.a. från olycksplatsen och tittade, halka och falla så illa, att hon bröt
uama Anna Levander, Stina Kömer, Hildur Asbjerg och Tyra en ann. Det blev sjukhusbesök även för henne.
Bredegård samt från Lycksele husmodersförening anlände.
.Iubileet hade föregåtts av ett sammanträde, där det b|.a. be- TV5 f"mf'lk°“bY"' Vlutmstföm
smmdcs att somjubileumsgåva skänka en a|tar¿uk tm kyrkan Invånare i byama Fågelberget och Sjulsåsen i Frostviken har
Fröknama Karin Nsson och Rebecka Ström ck i uppgm an hos länsstyrelsen gjort en framställning om att byarna skall
Svara mr den detajjem överföras till Ströms kommun. De två byama har ett invånar-

Dödsfall I 5/10 1959
F. lantbr. Erik Johansson,
Järvsand, avled på tisdagen
i en ålder av 89 år. Han var
född i Alavattnet. Som gi
skaffade han sig där ett jord-
bruk. Den avlidne var sedan

unga år en intresserad och
kunnig sångare. Han till-
hörde De ungas förbund och
var aktiv inom sångkören i

Havsnäs.

Erik Johansson

antal på omkring 200. Framställningen är undertecknad av 24
personer, av vilka alla utom en är från Fågelberget. Som skäl
för den önskade överyttriingen anger de bl.a., att Frostvikens
kommun har vägrat underhåll av Fågelbergets skola, med re-
sultat att den fått förfalla, och att bamen hänvisas till skol-
gång i en annan by.

TViStrömsund
För första gången har nordjämtlänningama kunnat se svensk
TV. Måndagskvällen var synnerligen gynnsam, och det TV-
program, som Hoofs Radionna visade, står inte långt efter
vad “TV-distrikten” kan visa.
Perfekt television kan nordjämtarna inte se, fönän Östersunds-
sändaren blir klar nästa år.

Födelsedagar
50 år fyller den 24 ds fru Ingegärd Forsmark. född Nordin.
Hösjön. Hon är född i Näset men yttade i unga år med sina

Tinger föräldrar till Bergsjöås i Fjällsjö. Som yngsta dottem, blev det
Qmbyggda f_¿_ krigsrmckar är inte att anse som motorfordon, hennes lott att stanna hemma och hjälpa föräldrama, tills hon
ansåg hâradsränen och den entreprenör -ån ål' med lalllbf. F0l'SI11al'k, l'lÖS_iÖl'l, de

fors, som vid tidigare ring stan åtalad rar oiagiig rrair och byggde sin egen gård-
olaga godsbefordran. Han hade inte tnickama skattade eller
försäkrade Rätten ansåg att tnickama var att anse som motor- Dödsfall

redskap, vilket alltså betyder att Jämtlands läns Lastbils- F'-lordbmksamjohan JfmSs°n'Öh"'lfar a_V|idit76 år gammal'
centrals anmälan mot mannen o illades. Han behöver inte F' mnådsßwalmren vld omnngsßremngen Magnus Ols'g . . _ .
betala Skatt eller har han maskinenla S0ll. Strömsund, hal' a\/lldll. Hall Val' l Och böfdlg från

iarbete i bl.a. Korsselbränna samt vid olika vägbyggen. Trångåsen' Ha" v_ar_Va"m religiös och hade Varit verksam
inom Lutherska missionsförsamlingen.

Dödsfall Födelsedagar
Skogsarb. Nikolaus Hillström, Hillsand, avled i torsdags 83 år 50 år fyller den 28 ds skogsarb. Valter Olofsson. Svaningen.
gamnnl. Han är född och uppväxt i Bodum.
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Spaltblomster inom Vattudalens byar är det inte. Det kan t.ex. folkskollärare

På grund av ägarens sjukdom kommer X:s jrisérsalong att Harry Ramberg i Aspnäs ge besked om. Han påminner om, att

skötas av kompetent frisör: till dess ägaren kan återuppta iÄspnäs avlade ett 50-tal i vintras provet i den s.k. folklands-

verksamheten. kampen i skridsko. vilket betyder att det lilla samhällets samt-

Två olika grupper utfrågades. Den ena gruppen utgjordes liga invånare i "idrottsålder” klarade provet, vilket i sin tur

av 40 lagstiftare, den andra av 40 personer; som icke begått skulle motsvara ungefär 5.000 prov i Östersund! Så nog finns

något brott.

Födelsedagar
50 år fyller den 26 ds pappers-

handl. Holger Näslund, Havsnäs.

Han började med pappershandel
för 25 år sedan, vilken affär han

fortfarande innehar, och övertog
senare personbilsåkeri. Kommu-
nalpolitiskt intresserad som han

varit, har han tillhört kommunal-
och kyrkofullmäktige, skol-
styrelsen och hälsovårdsnämn-
den, i vilken senare nämnd han

fortfarande kvarstår. Han har
även intresse för bygdens liv och

det intresse alltid.
- Det här med Vattudalens Skridskoklubb är, som så mycket
annat i idrottsväg inom Ströms kommun, ett "påfund" av inte
obekante Dan Berglin, säger föreningens allt i allo, Harry Ram-

berg på äkta vännländsk dialekt, som inte förlorat något av sin

chann, under de sex år han varit bosatt i Äspnäs. Han for-
sätter: "Men vi har absolut inte några som helst funderingar
på att bli en storklubb inom sporten. Avsikten med vår verk-
samhet är att hålla ungdomama sysselsatta på fritiden. Här
finns ju inte så mycket att förströ sig med. Det här med att

träna skridskoåkning har vidgat vyema, och även om vi som

sagt inte siktar högt, så är ju den träning vi bedriver i skolans

gymnastiksal och utomhus, när tillfälle därtill finns, fysiskt
stärkande och det mår ju ingen illa av. Utvidgar man tanke-

gången, så går det ju att påminna om att världsmästaren Sigge

Eriksson kommer från en grannby till Äspnäs _ _

vill se dess utveckling framåt. Holger Näslund För närvarande är det byama Äspnäs och Bonäset, som bildar

vi försälja

idrottsföreningen, men avsikten är att den skall omfatta samt-

STRÖMSUND m_0_ liga vattudalsbyar, om det nu går att lösa det problemet. För

samträning är emellertid de långa avstånden ett svårt hinder,

Kßwed, to" bjgrkved 2g¿_ kr/kbm fm, hemkörd och det är även av den anledningen, som man i Hillsand dragit

mn aspved 22¿_ kr/kbm frin hemkönj sig ur Vattudalens Sk för att så småningom bilda skridsko-

L¿ngve¿_ mn. björkved 23¿_ kr/kbm -in hemkñm sektion i Hillsands lF. l likhet med många idrottsföreningar,

mn- b|an¿ve¿ 20¿_ kr/kbm frin hemkörd men i motsats till ännu fler, har man inom Vattudalens SK upp-

Levereras även frin |an¿Sväg_ täckt, vilken ekonomisk fördel som finns i fritidsgruppema,
och det är till stor del på detta som verksamheten finansieras.

Gnningeverkens Aktiebohg Hittills i år har det inutit l60 kr. men mer skall det bli.
Skogskomoret - Vi har sökt kommunalt bidrag med 580 kronor, och för de

Strömsund slantama skall vi iordningställa en ”lekplats” för sommaridrott.

-re|_40e||e,455_ Men vad som nu närmast förestår, är att förbereda för arr-

angerandet av skridsko-DM för juniorer, pojkar och ickor. Vi

Ur länsstyrelsens handelsregister hade i vintras en mycket bra 333-metersbana på sjön, och den

Bertil Månsson i Ströms kommun ämnar idka bagerirörelse Skall SP0laS UPP aV0 l Vllllßf- Ûml<lådIlll1gSl'l1lTI lill JDM llal' Vi

under finna Strömsunds hembageri, Bertil Månsson, med lille, man Vi Skall fößöka få låna ett par baracker av vägförvalt-

postadress Låda 1083, Strömsund, ningen, SCA eller Graninge, och jag tror inte de nekar oss

detta. Deras intresse för vår verksamhet har ju tidigare visat

Dödsfall 27/10 1959 sig vara stort. Att arrangörsmässigt kunna genomföra

F. skinnhandlaren Erik Abrahamsson, Strömsund, har avlidit i junioremas DM går säkert bra. Vi har ju stöd av hela byn.

en ålder av nära 84 år, Sina affärsresor till grannkommunerna Någon l(lUbbl0kal har man inte, men det Skall bli en inom den

företog han sommartid på cykel och vintertid med spark. Han närmaste tiden. Grabbama i byn håller på att iordningställa en

återkom regelbundet på sina turer och hörde till de välkända lokal i gamla skolan, och avsikten är också att skaffa ett par

profilema i denna landsdel. bordtennisbord, så något fritidsproblem kommer det inte att

Lantbr. Per Rudfjäll, Bredkälen, har avlidit i en ålder av 72 år. nnas i den lilla byn. Iaßk Vare Harry Ramberg.

Han var född i Strand.

Skridskoträning i Ãspnäs löser alla frltldsproblem Alavattnet får ellyse

I början av l959 hörde man för första gången talas om Senhösten l959 är en tid, som säkert kommer att leva kvar i

Vattudalens Skridskoklubb, och många ställde sig väl skep- starkt minne hos byboma iAlavattnet. Efter många års tålmo-
tiska inför detta faktum. Fanns det verkligen täckning för en dig väntan har nämligen den lilla byn på vägen mellan Ström-

skridskoklubb i Äspnäs, när man inte kunde räkna med bidrag sund och Gäddede fått det elektriska ordnat, och häromdagen

från Strömsund? Givetvis kan man svara både ja och nej på kopplades strömmen på till decirka l5 hushållen. Karbidlampor

den frågan. Antalet mämiiskor i tävlingsidrottande åldrar är och fotogenkaminer är därmed ett minne blott. Det märkliga är,

inte överväldigande, men å andra sidan finns det ofïast ett att Alavattnet inte haft elektricitet, trots att elledningama är

tillräckligt befolkningsunderlag för att kunna bilda en idrotts- dragna över och förbi byn sedan er år tillbaka. Grannbyama

förening, om intresse därtill finns. Och något fel på intresset har han elektricitet sedan lång tid.
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Vi de
Skšgsarb. Erik Zakrisson. Renån och Gerda lrene Modin. Julkhpp ml släkt °°|,'.vä""°r imnerika
Risnäset. vigdes i lördags i Ströms prästgård av kyrkoherde SVENSKT SMÛRGÅSBORD
Lars Lövsund. I brk köttbullar, I brk kalvsylta, I brk Vingasill,

I brk ansjovis, I brk inkokt ål, en bit getost,
Gymnastik", gar framåt 29/ | 0 | 959 en bit mesost (eller Herrgårdsost), I pkt tunnbröd,
Mellan kl. l7 och 2l alla dagar i veckan gymnastiseras det och I Pkt 5Pi5b"Öd~ I .i"|b0fd5|ÖP"9-
på dagama trängs skohmgdom i gymnastiksajam så nog kan Hela smörgåsbordet med frakt och emballage kostar 22:75.
man med gott samvete pasta att gymnastiken atpa .amma,sch_ Sätt in 22:75 på vårt postgirokonto I 3 90 80.

I Strömsund är omkring I 75 människor, fördelade på ett tiotal Skriv UPP al/Sändare °°h mfmagafe (lena)
grupper, igång med gymnastik. och eersom varje grupp har °°h Vi Ofdnaf “Sien-
vardera två träningskvällar i veckan, innebär det 350 ”starter” Sista best-dag 'Û “°Vemb°f-
varje vecka. Och därtill kommer som sagt skolungdomen med Gllllllal' SÜIIIOIISOII
sina ordinarie timmar på skolschemat. STRÖMSUND _ 1'e|eftm 404

OS-aspiranten Elsa tränar 'bushårt' Födelsedagar
l7-åriga Elsa Einarsson, trea på 500 m vid fjolvintems VM i 85 år fyller den 3 nov. fruAnna Brita Backlund, född Rislund,
Sovjet, tycker inte att det är någon uppoffring att träna "bus- Lövberga. Hon är född i Trångåsen.
hårt" för att få en OS-biljett. Hon tycker det är enbart kul och 50 år fyller den l nov. fru Nanna Sundkvist. född Persson,
säger: "Blir inte mina resultat bättre till vintem än de jag tidi- maka till läg.äg. Axel Sundkvist, Havsnäs. Hon har före giñer-
gare presterat, såberor det i varje fall inte på bristande träning. målet huvudsakligen levt sina ungdomsår i hemmet i Stor-
Så hån som jag tränar nu - och gjort hela sommaren - har jag holmen.
aldrig tidigare varit med om." Men kraven är stora. När Elsa

I

vann sitt brons i vintras, hade hon tiden 48,3. För att komma
med till Squaw Valley har Svenska Skridskoförbundet satt 48,0
som minimikrav.
- .lag klarar mig som bekant bäst på sprintersträckoma 500

och l.000 m,och även om jag konditionstränar mer än någon-
sin, så inriktar jag träningen på snabbhet. Smidighetsträning i
gymnastiksalen tre gånger i veckan, tempoträning utomhus
lika ofta, bastubad och simning ingår i programmet. Och så har
jag ju mitt arbete att sköta. Tiden vill bara inte räcka till för allt.
Fyra gånger har hon varit ner till Stockholm för konditions-
testning. Bland de svenska skridskodamema är hennes vär-
den de i särklass bästa. Nu väntar Elsa, att den lilla tjämen ska
frysa till och erbjuda träning på långrören. Men hittills har hon
fått återvända från de dagliga promenadema till tjämen utan
att få använda rören.

Svartsjuka avslöjade olaga jakt
Svartsjuka och olaga älgjakt är tydligen två ingredienser som
passar illa samman. Det ck två strömsbor erfara, då de på
onsdagen stod åtalade inför tinget i Strömsund. Rivalema, f.d. I

goda vänner, hade gjort sig skyldiga till olaga och olovlig jakt Nanna Swdkvisf
i maj -58, men först nu fick brottet sin epilog. En av de inblan-
dade dömdes till l månads fängelse, medan rivalen, som lät Höstens mode visas i Strömsund
anmäla sin förre kamrat först ett halvår efter den suspekta Modevisningama har som regel en stor dragningskraft bland
jakten, klarade sig undan med dagsböter, 60x5 kr. Skytten be- åtminstone damer, och onsdagskvällens stora visning i
sökte en natt i maj sin kamrat och ck av denne låna gevär pelarsalen i Strömsgården var inget undantag. En 100-talig
samt hund. Efter någon stund kom han tillbaka och hade då publik ck se ett utomordentligt stort urval av höstens mode
fällt en älg. Kamraten och dennes hustnr följde med, och man för hela familjen, och bakom arrangemanget stod Stockholms-
styckade och delade upp köttet. Man ordnade älgköttskalas magasinet, Holmbloms och Fahléns, och till hjälp hade r-
tillsammans med bekanta, och allt skulle säkert också ha varit moma idogt arbetande Ströms husmodersförening. Ett |0-tal
frid och öjd, om inte älgskytten börjat uppvakta bössägarens damer. henar och bam mannekängade i cirka två timmar, och
hustru. Denne anmälde i oktober samma år skytten, vilken arrangemanget i sin helhet blev livligt applåderat och upp-
som sagt nu fick fängelse, själv ck anmälaren dryga dagsbö- skattat. Samtliga hattar var från Erikssons mode. Husmoders-
ter. Hustrun,d.v.s. kvinnan i triangeldramat, ck l5xl:50 och föreningen bjöd på kaffe, och i pausen mellan visningama
fem andra personer. som hjälpt till att äta upp köttet, l0xl kr bidrog Gunnar Grahnström till att förhöja stämningen. Glade
vardera. Endast gästema kan väl sägas ha fått valuta för älg- spelemannen Albin Nilsson från Tullingsås drog några
oxen, som vägde l50 kg. truddeluttar på sitt tvåradiga.
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Åttonde skolår inlöres i Ström 2/ I l l959 Lottachefen i Ström avgår
Ströms kommunalfullmäktige fastställde i fredags nämndens Efter att ha varit styrelseledamot sedan l935 och lottachef
förslag om oförändrad utdebitering med l l :20 kr per skatte- sedan 9 år tillbaka, avgick vid årsmöte på torsdagskvällen fru
krona. Man beslutade också om ett obligatoriskt åttonde skolår Stina Olofsson från förtroendeuppdraget inom Ströms lotta-
inom kommunen med början läsåret l960/ l 96 l. kår. Fru Olofsson blev hjärtligt hyllad och avtackad, och hen-

nes insats och uppoffrande arbete inom lottarörelsen poäng-
HSB i Strömsund terades i många vackra tal. Att hon var uppskattad bevisades
har ha årsmöte. Styrelse valdes enl. följande: .l.M. Anderzon, också genom den penninggåva och de blommor som hon ck
ordf. och verkställande ledamot, Elmar Östberg, vice ordf., Sig- emottaga i samband med att hon valdes till hedersledamot.
vard Nilsson, kassör och Olle Hammar, sekr. Fru Olofsson, som eerträdes av fru Greta Berg som ordfö-

rande, är 2:a vice ordförande i Jämtlands läns lottaförbund. Då
Hundplågan svåri Strömsund även övriga styrelseledamöter, som var i tur att avgå, avböjt
Lägenhetsinnehavama eer Myrgatan i Strömsund anse sig omval, ck styrelsen följande sammansättning: Greta Berg,
utsatta för en plåga som man betecknar som betydligt svårare ordf., Ada Melander, vice ordf., Anna Greta Hansson, sekr.,
än t.ex. mopedknutteproblemet. Det är löslöpande hundar som Astrid Reinhammar, vice sekr., Anna Hansson, kassör, Märta
nattetid uppehåller sig kring kvarteren vid Myrgatan och som Eriksson, vice kassör. samt Karin Larsson och Linnea Fridell.
genom sitt ihärdiga skällande stör vinterkvällamas frid. Unglottaledare är Ulla-Britt Hedblad och moblotta Gun Modin.
- Hundplågan måste stävjas, säger en talesman för de be- Två lottor erhöll Riksförbundet Sveriges Lottakårers silver-

rörda. Hundägama har f.ö. ingen rätt att låta sina jyckar löpa medalj, nämligen Karin Nomnan och Carin Wänberg. Förtjänst-
lösa nättema igenom. Vi har bett polismyndighetema rikta sin tecken i brons tilldelades Ruth Eriksson, Anna Greta Hans-
uppmärksamhet mot hundterrom efter Myrgatan. son, Astrid Reinhammar, Elsa Reinhammar och Brita Thelenius.

Efter årsmötet, som besöktes av ett 60-tal medlemmar, talade
Lugig, pjamr fru Ingrid Hallencreutz om studiecirkelverksamhet samt visade

Huggare bilder frän en greklandsresa. Av verksamhetsberättelsen fram-
går att kåren arbetat 5.070 timmar för lottaorganisationen samtVana huggare erhåller arbete å Lövberga bevakning.

2 moderna bostäder om I mm och kök f-"ms an hyra även utfört arbete för hemvämet, civilförsvaret, skytte-
i föreningen och hembygdsföreningen.Svar till

SVENSKA CELLULOSA AB
Strömsund - Tel. 269 och 270

el. Faktor RolfSandemo, tel. Strömsund 387.

Vlgde
Stud. Sigfrid Karlsson, Långaryd, och l.stud. Doris Ingvars-
son, Strömsund, vigdes på fredagen i Ströms prästgård. Vig-
selförrättare var kyrkoherde Lars Lövsund.
Stud. Henry Bardosson och Britt-Marie Wiklund, dotter till
köpman Vemer \Viklund och hans maka Brita, född Löfvenberg,
Strömsund, vigdes allhelgonadagen i Ströms kyrka. Vigselför-
rättare var kyrkoherde Lars Lövsund. Bnrdnäbb var Lars Wik-
lund och Yngve Ross.

Poliskonstapel Bjöm Hjortling, Strömsund, och lngrid Berg- “

lund, Bredgård, vigdes allhelgonadagen i Ströms kyrka av
komminister Folke Hellberg. Täma var Inger Olsson och mar- Ingrid Hallencreutz. Jämtlands läns Iorrajörbund uldelar
skalk Sven Olov Berglund jörrjänslrecken rillfnv. Ru! Eveland, Gun Modin, Lina
Linjearb. Nils-Erik Eriksson. Gärde. Strömsund. och hårfrisörs- Lund. Karin Larsson och Stina Olofsson
kan Minnie Persson, dotter till lantbr. Erik Persson och hans
maka, född Larsson, Gåxsjö. Vigseln förrättades allhelgonada- Byßgdfbeföfbudeß “delning
gen av komminisref Samueßen i Gåxsjö ky|-ka_ i Strömsund har till ny ordf. valt Jöns Risemark efter Erik

Adolfsson, som på grund av bristande tid avgått eñer sju års
Ti" salu tjänst som ordförande.

En prima älghund
4 år, som skjutits I4 älgar för dels på stånd och på drev. Beställ Fars Dags tårta hos

Svar till ”l .200 kr", ÖP:s exp., Strömsund. Teaterkondítoriet,

m,|,,,,,g,, Stromsund
90 år fyller den 8 ds fru Kristina Andersson, född Hansdotter, Telefon 789.
Tullingsås. Hon är född i Öjam men tillbringade sin uppväxt- Grädd-. Fnikt-, Prinsess-, Casa-
tid i Yxskakälen. Sedan hon ingått giemiål blev familjen blanc - Margareta - Schwarzwald.
bosatt i Kanada, där jubilaren tillbringade l I år innan hon Prislägen: 4 - 6 - 8 - l0 kronor.
reste åter till fädemelandet och blev bosatt i Ström.
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Födelsedagar 9/ l l l959 En vårdag 1907 lät Johan Karlsson i Strömsund börja bygga
50 år fyller den l0 ds skogsarb. Sergei Pavlov. Lövberga. Han det nuvarande hotellet. och entreprenör var en dala-
härstammar från Ryssland men kom till Sverige som flykting byggmästare vid namn Hellgren. November månad två år se-
under andra världskriget och blev då bosatt i Norrbotten. Ef- nare stod komplexet inyttningsklart. d.v.s. för ganska exakt
ter giftermål yttade han till Lövberga där han numera är an- 50 år sedan. Det blev Jämtlands Folkbank som övertog bygg-
ställd hos SCA. naden och hyrde ut restaurangen och hotellet till olika källar-

mästare, för att så år l942 sälja det till nuvarande ägaren, käl-
Vigde lamiästare Folke Hopstadius. Han har i år låtit snygga upp
EV°fl__H°"gf°"~ U|flkSf0fS-Och Karin Wllefvßfai Gäddšfïe- Wg' exteriören så Grand numera måste tillstås vara den. eller åt-
Se' l Ûsïefsunds gamla kyfka av kYfk°adJU"kï Elm" Ûbefg- minstone en av de mest estetiskt tilltalande byggnadema i

länets nomnetropol. Bland de som var med om att bygga Grand
Begravning” nnsbmsnan 70-ångmiffed Myfen i livet. vid enjubiieums-
I lördags J0fdF¿5le5 komoflsïen SW" 0|°f SïfÖmqVl5l~ Ûfe' middag som makama Hopstadius håller för särskilt inbjudna
bf°~ bördig ffå" SïfÖm~ l 5lfÖmS k)'fk3- -|0fdlä5ml"ge" föffäl' söndagen den l5 nov.. är det ganska naturligt att hr Myrén blir
tades av kyrkoherde Lars Lövsund. en av hed-5gäS;ema_
l söndags jordfästes Sven Stefan. son till ingenjören Erik Hugo
Andersson och hans hustru. Robertsfors, i Ströms gravka-
pell. Jordfästningen förrättades av komminister Folke Hellberg.

Scharlakansfeberepidemi
har utbrutit i Strömsund. lnte mindre än cirka 50 bam har in-
sjuknat och måste isoleras. Det finns sjuka ur samtliga klasser
vid folkskoloma i Strömsund.

GustafFaxbrlnk överlägsen
iÄspnäs-skytte
Ströms skyttekrets hade på
söndagen anordnat fält-
skytte med Äspnäs Skf som
arrangör. Gustaf Faxbrink.
Ström. hade en lyckad dag
och med sina 29 träff stod
han i särklass. Uno Fors-
berg. Hillsand. 25 träff. och
Gösta Palmqvist. Ström. 23
träff. blev tvåa resp. trea i

klass F5. Gustaf Farbrink

Grand Hotell år 2006

Dödsfall
5 Fru Greta Jonsson, f. Persdotter, maka till f. lantbr. Per Anton

Jonsson. Strömsund. avled i måndags i en ålder av 67 år. Hon
* var född i Solberg. Hammerdal.

STRÖMSUND
Tinga lutad sk i god tid

(skinndragen).
Grand "Orc" i Strömsund 50 år För hemmalutning finns små torrsk.

En metallvimpel med inskriptionen I 909 tronar majestätiskt på lätt att luta. Lutad sk nns från den 3 dec.

det med tinnar och tom prydda taket till nyrestaurerade Grand Ny "°rs_k si" mkommen'
Hotell, byggnaden som intar den mest strategiska positionen Flskhauen
i Strömsund. Det här handlar alltså om en 50-åring som fått en TC|Cf0I1 126
sådan smakfull make up på sin högtidsdag. att endast den lilla Fumarr kyrka då hrgeborg sjöng

k°pPa“'imPe]"~ S°m Väl knaplmst uppmärksammats av några Vid Ingeborg Nybergs konsert i Strömsund var det lika fullt
andra än plåtslagare och sotare. vittnar om en ungdomlig men som 5 ÖSrerSurr¿_ I kyrkan som normah rymmer 850 personer

respekmbel 50'åñ"g' hade inte mindre än l250 stycken trängt sig samman. mest

l
Grand Hare” ¿,. 1910 med skolungdom. Kyrkoherde Lars Lövsund hälsade sångerskan

byggarbemrerr ”fred Myrén välkommen och berättade för åhörama om "Flyktinghjälpen".

LI

[_ ÉIÉ IÜTÉU.

Im

» Ingeborg Nyberg sjöng till ackompanjemang av skicklige och
' rutinerade Nisse Ericsson. Hon framförde bl.a. Francks "Panis

Angelicus". Schuberts “Ave Maria" och Regers "Marias vagg-
sång“ och avslutade med “Blott en dag". Publiken var storm-
förtjust över sångerskans prestationer och tackade med en
kollekt som uppgick till l350 kr.

I-Unik
Vår dotter Boel

Alsie och Sven Jonsson
f. Wikström

Strömsunds BB den l5/l l l959.
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Födelsedagar Vigde

50 år fyller den 17 ds elinstallatör Edvard Bergdahl, Ström- Jordbniksarb. Per OlofLindgren och Gunvor Svanström. båda

sund. Han är föddiAlsen, där han bodde tills han för omkring från Öhn, vigdes i söndags i Ströms kyrka av komminister

tio år sedan flyttade till Strömsund. l Alsen var han starkt Folke Hellberg.

engagerad inom föreningslivet, bl.a. beklädde han poster som

ordförande och sekreterare i idrottsföreningen, var en av ini- Snöboll skadade strömsundsyngling

tiativtagama till Haldo Hanssons minne. tillhörde styrelsen Det kalla snöbollskriget. resulterade på onsdagskvällen i att

för unghögem och bygdegårdsföreningen. Sedan han i en av de tappraste bland “strömsundssoldatema“. en l6-åring.

beredskapsåren deltagit i frivilliga befäls-kurser blev han se- ck ge upp striden på gnind av skada. Ynglingen stoppade en

nare kapten i l 5:s reserv. Under sin tid i Strömsund har han väl kramad och hård snöboll med sitt ansikte och måste söka

redan hunnit ikläda sig många förtroendeuppdrag, bl.a. är han sjukstugan för vård,

med i kommunalfullmäktige, vice ordförande i municipal-
fullmäktige samt ordförande i högerföreningen och hantverks- Dödsfall

föreningen. Han övertog på sin tid tillsammans med en kom- Lantbr. GustafOlsson. Renån. har avlidit 72 år gammal. Han

panjon, som senare löstes ut. elektriska firman Nordström & var född i Vännland. Till Renån kom han år l9l 8.

Janssons filial, numera finna Elektra. Mässkommissarie Gunnar Wessman. Västerås, bördig från

"'à Strömsund. har avlidit eer en kort tids sjukdom. i en ålder av

54 år.

Dödsfall I/l2 1959

Målannästare Isac Olsson. Strömsund. har avlidit. Han var

född l 882 i Näxåsen. men växte upp i Strömsund och lärde sig

där målaryrket av sin far. Efter några års arbete i Östersund

öppnade han I924 egen målerifimia i Strömsund. Tidvis hade

han upp till tio anställda. Denna finna drev han till 1940. Från

l923 hade han också anställning som färjman vid Öhnfärjan.

och när han l950 pensionerades fick han medaljen “För nit

och redlighet i rikets tjänst". Färjemanstjänsten medförde

många spännande episoder, och en Camegiebelöning vittnar
om att han alltid var beredd att göra en god insats. Eer
pensioneringen återvände han till sitt gamla yrke och höll på

med detta till 70-åisåldem.

Elinsrallatör Edvard Bergdahl
Vigde

Födelsedagar 18/ l l l959 Skogsfönnan Ola Fransson, Strömsund. och fröken Anita Eke-

85 år fyller den 20 ds f. träarb. Karl Andersson, ålderdoms- Sund. Fredrika, vigdes på lördagen i Åsele kyrka.

hemmet. Tullingsås. Han är född i Vågdalen.
Dödsfall

GUSÜW Hedlvid ck årets ÖP'P|'i-5 Änkefru Ingeborg Eriksson, född Rislund, Ulriksfors. har avli-
dit i sitt 74:e levnadsår. Hon var född i Tångeråsen, Offerdal.

Dödsfall
Handelsföreståndaren Nils Berghult. Stromsund. har avlidit men på spark skadades svin

75 å' gammal' Ha" Va' född ' ^'S°“' S°'“ "°" ““g b°"“d° ha” 7 åra a Eva kock, tioner iiii Ernst kock, Ulriksfors. skadades
en anställning som expedit hos Dahlmans i Östersund, vars ahvšli . . . ._

. _ _ _ _ _ _ gt då hon vid 16-tiden pa onsdagen påkordes av en

hal I Strömsund han Sedan rorestån en lång rond av år' En nd bilist inom det farbe ränsade området i Ulriksfors. Eva Kock
.. g

dra:/ålar? eg? rigeäe' men.uplç:°rff med :mm °.ch togälålïf färdades på spark mot sitt hem då olyckan inträffade. Hon
ans ning os a mans. i vi et oretag an vant anst i _ .. . _ _ _

över 50 år Sina fritidsintressen ä nade han hemvämsrörelsen befann Slg på hoger Sida av vägbanan och kom I vågen för
' g den mötande bilen. Vid sammanstötningen kastades flickan

3:: :an šealråzsšaßrïalmre' Sïmt štrïfminqs RÖd.ahkOrS|$_mS° av vägbanan och slogs medvetslös. Sparkstöttingen blev full-

rörelïln haâanetïlïåågšogn.zšsnsstïneåïïïnlëïszïfídl emvams' standigt förstord. Eva fördes till sjukstugan i Strömsund. van-

J J g ' från hon remitterades till lasarettet i Östersund.

Födelsedagar
92 år fyller den 28 ds änkefru Ingeborg Ersson, Gärdnäs. Hon Födelsedag"
är Rick; i H¿5gama_ |.|äggenåS_ 75 år fyller den 7 ds fni Anna Bergqvist, f. lsaksdotter, Havs-

näs. Fm Bergqvist är uppväxt i Kalkberget. och giñe sig för 55

Strömsborg år sedan med Mikael Gottfrid Bergqvist.

”I dur och skur”
Povel Ramel - Alice Babs mmm' _

Bamtmâten Gymnastikdirektör Birgitta Sandelin har utnämnts till ordinane

gymnastiklärare vid sanirealskolan i Ström.
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Födelsedagar Därefter vidtog försäljning. Syföreningen arrangerade det hela

50 år fyller den 5 ds småskollärarinnan Anna Mattsson. tillsammans med medlemmar av kyrkliga kvinnoförbundet. På

Strömsund. maka till innehavaren av Gulfs bensin- och service- kvällen var luciahögtid anordnad. l denna medverkade kom-

station. Isak Mattsson. Hon är född i Strömsund och är dotter minister Folke Hellberg. kyrkoherde och fru Lövsund . musik-

till amlidne polisman C .A. Jönsson. Eñer realexamen i Ström- direktör Kerstin Bjömer. herr Anders Tåqvist samt ungdomar

sund fortsatte fru Mattsson vid seminariet i Östersund. där från samrealskolan och Birgittaringen. som på ett förtjänstfullt

hon avlade examen år l932. Samma år fick hon vikariatsförord- sätt utförde ett kyrkospel. som avslutades med luciatåg. To-

nande i Ström. åt vilket skoldistrikt hon hela tiden ägnat sina tala behållningen uppgick till 2.550 kr.

tjänster. Hon har skött undervisningen vid skolor i Ulriksfors.
Täxan. Tullingsås. Hillsand. Gärdnäs. Aspnäs samt vid nu- grömsunds främre spa avgjorde mmm »naknt

mera nedlagda Skolor i Sporfsjönäs' M"rå_Se"° Kärmäset och Så behöver man inte längre vara i tvistemål om vilken klubb

Risede' Boll var ordinarie lärarlnnfl l _A5l_)"ä5' men efter som har Jämtlands bästa puckarlag näst efter Waplan. IFK
omorganrsatronen kom hon som ordrnane till Strömsund år Strömsund e||er1K Boston Svaret gavs på Tingvalla på sön-

|95l' dagskvällen: div. 3-skåpet ska stå i Strömsund även denna

säsong. 281 betalande åskådare. plus en del gratistittare. kunde

då konstatera att Strömsunds seger över Boston var fullt rätt-

vis. men att siffroma 5-I också var i överkant. om man skall

döma av de målchanser som skapades. Unge Leopold Adolfs-
son i målet gjorde en mycket bra match med tanke på den ringa

matchträning han haft tillfälle till. Backama var bra utan att

imponera. om man undantar B.O. Andersson som var bäst i

kvartetten. Lagets styrka ligger i de bägge kedjoma som spe-

lade snabbt och varierande, tacklar fränt och skjuter snärtigt.

Lagets store dirigent - i dubbel bemärkelse - var A-kedjans
reslige center Jan-Erik Eriksson. Han assisterades nt framför
allt av Leif Oscarsson. I B-kedjan var C lyde Thuresson ut-

märkt. Tre mål föll från hans klubba.

Vigde
Herr Alvar Knutsson och Kerstin. dotter till handlare A.G
Sundkvist och hans maka Göta. Havsnäs. Vigsel i Alanäs

Jul/irunde /ms Amra och Isak rllurrssurr kyrka V kyI'k0hCfd6 Bertil Wiklund-

uvh .smrwr T/_'t'gg\'e j

l .mb
Födelsedagar ;

50 år fyller den 6 ds läg.äg. ..

Axel Sundkvist. Havsnäs. §

Hans huvudsakliga syssel-

sättning har varit skogs- och 1

jordbruksarbete. De senaste

åren har han varit ottnings-
fömian i Flåsjön.

Axel Sundlnfisr 60 år

Dödsfall 7/ I 2 1959

Fru Anna Eriksson. Äspnäs. har avlidit i en ålder av 60 år. Hon

var född i Bonäset. Eñer giftennål med Henrik Eriksson kom

hon till Äspnäs.

Begravningar
Jordbruksarb. Anders Svensson från Lövberga jordfastes i

söndags i Ströms kyrka. .lordfastningen förrättades av kyrko-
herde Lars Lövsund.

Ströms kyrkliga sylörening
i Strömsund höll i lördags en lyckad försäljning. Dagen bör-

jade med andaktsstund ledd av kyrkoherde Lars Lövsund. Alvar och Kerstin Knursson
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Ulriksfors förlorade mot Bispgården Ulriksfors kämpade bra trots stor Ström-seger

som i söndags alltså tog sin andra seger i div. 3-hockeyn. De lshockeymatchen mellan Ulriksfors och Strömsund fick på

slog tillbaka Ulriksfors med hela l2-2. Tage Waldemarsson grund av att Ulriksfors ej hade sin bana spelklar. spelas i Ström-

och Nils Persson gjorde Ulriksfors-målen. sund som lFK:amas hemmamatch. Strömsund hade inga större

Dödsfall

F. skomakaren Gustav Elofsson.

Vågdalen. har avlidit i en ålder
av 68 år. Eer att ha arbetat
inom skog och ottning lärde
han sig till skomakare och eta-

blerade skomakeri i Ulriksfors,
vilket han innehade i ett 20-tal
år. På äldre dagar arbetade han

inom byggnadsbranschen.

Fröken Brita Persson, Ström-
sund, har avlidit 85 år gammal.

besvär med att vinna med l5-4 eñer en tämligen intresselös

match. För hemmalagets mål svarade Roffe Carlsson 5, An-
ders Eriksson 2. Lars Edin 2, LeifOskarsson 2, .I-E Eriksson.

Sola Mårtensson och Clyde Thuresson ett vardera samt ett

självmål. Av Ulriksfors-målen gjorde Sture Andersson 2 och

Sten Thuresson och Tage Waldemarsson var sitt. lnga
utvisningar förekom.

Posten i Strömsund får bekymmer i jul
Samhällsexpansionen har medfört vissa "julproblem" för en

del institutioner. bl.a. postverket, som i år vädjar till alla ström-

sundsbor att inlämna och avhämta post i god tid. Man motive-
rar sin begäran med att samhället vuxit explosionsartat med

åtföljande befolkningsökning. och att man därför inte har re-

surser att i "sista minuten” på ett effektivt sätt kunna betjäna

Hon var född i Tullingsås. kundema. Antalet in- och utgående postförsändelser ökar

E" 'mg G“s""' Elafsson häpnadsväckande jul från jul, heter det.

Luciafirandet i Strömsund l5/ 12 1959 Silgggi-biii-omeigm
skedde traditionsenligt med många ljusdrottningar i hem och 1, Living d0|| _ Cliffkichafd
offentliga inrättningar. Realskolans lucia, som numera betitlas 2_ |(]as-Göi-an _ ]_i||-Bab§

som den offentliga i municipiet, var Gudnin Näsström. l ett 3_ Moi-gen _ Billy Vaughan; 0ik_

trevligt tåg med fackelbärare och tomtar drog processionen 4_ De rie klockoi-na_T0wa Cai-son

fram genom Strömsunds gator.

\f|d torget talade rektor Sune Jo-

hansson och överlämnade ett
smycke till lucian. Sång under
ledning av musikdirektör Ker-
stin Bjömer avslutade.
Folkskolans lucia var Ulla Pira
och i sjukstugan lussade Tor-
borg Runsten, som genom dok-
tor Rune Sandahl ck motta ett
smycke. Lucia fanns också på

andra håll, t.ex. i ålderdomshem-

met i Tullingsås, frälsningsar-
men och på Börjes konditori, där

5. Vid foten av fjället- Gösta Jonsson

6. Mona-Lisa - Conway Twitty
7. Penninggaloppen - Tore Skogman

8. Angelina - Eddie Calvert
9. Travelling light- CliffRichard
IO. Sju vackra gossar - Siw Malmqvist

Ström kommunalfullmiktige
9-åriga enhetsskolans utfonnning ventilerades vid samman-

trädet på söndagen. l:e rektor Alvar Jonsson gav en utförlig
redogörelse om organisationsplanen. En diskussion om skol-
indragningama som i en nära framtid väntas drabba Öjam,

Gärdnäs. Harrsjön, Siljeåsen och Alanäset följde däreñer.

Både fullmäktiges ordförande Sigfrid Jonsson och vice ordf.

frÖk°"_ Majvi 'lÖ"Ss°" var ljus' Rune Samfahl' Per Johansson omvaldes, liksom nämndens ordförande P.M.

drmmmg' sfuksmgelakare Jönsson och dess vice ordf. Eric N. Ericsson. Nyvalda i
1956-1960 kommunalnämnden blev Nils Strömgren, Alanäset och Måns

Erik Espmark, Äspnäs. Nämnden består vidare av Sigfrid Jons-

Ny Ößchen snñmsund son. Arthur Mattsson, Viktor Andersson. Sixten Fjällgren. Erik
blir det från årsskiftet. Från huvudredaktionen flyttar redaktör Berg' Georg ebo och Georg Eriksson

Bertil Axelsson, signaturen Bill.

Exainiia
Fil. ämbetsexamen har vid Upp-
sala Universitet avlagts av bl.a.
Astrid Sjögren, Vågdalen.

Läraren Astrid Sjögren
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Dödsfall
Jordbruksarb. Anders Jönsson, Grelsgård. Strömsund, har

avlidit i en ålder av 79 år. Han var född i Risselås.

Strömsund överraskade i DM
genom att vinna med 5-4 i den från föna säsongen uppskjuma
DM-nal nr l i ishockey mot Waplan. Hemmalagets vinst kan

till stor del tillskrivas Leo Adolfssons inspirerade spel i målet.

Robert Nilsson. Strömsund, var tillsammans med Svante Pers-

son. Vaplan. domare med godkänt betyg.
Målgörare: Jan-Erik Eriksson, Peter Wikström. Anders Eriks-
son. Rolf Carlsson och C lyde Thuresson.



DVR-avdelning bildad i Ström John Nyström, Konrad Gustafsson. Valberedning: Jonas Pers-

En ny avdelning av De Vanföras Riksförbund bildades i sön- son. Per Tejbo, Nils Vilhelmsson, J .M. Anderzon. Bror Bäck-

dags i Strömsund, då ett dussintal personer från Strömsund man. Revisorer: Carl Glaas. Sven Åström, Kjell Hägglund. Till
med omnejd samlats hos makama Ester och S.O. Mattsson för fullmäktiges ordförande omvaldes Algot Eliasson och till vice

att diskutera möjlighetema att bilda en lokalavdelning till DVR. ordf. Edvard Bergdahl.

Den nya avdelningens styrelse fick följande sammansättning:
Allan Nilsson, ordf. och korresponderande sekr., Olle Anders- skridskofnmgângar av Eka i -nomheim

Son' sekreterare” OM. Björkman' kassör” Mansson' Vice Jämtlands topp var starkare än Trondheims bredd. 13-l i indi-
ordf” och Ma-la Strömstedt' vice Sekr' Revlsoren BÖÜC An' viduella segrar varav tre var Elsa Einarssons. Hon lyckades
dersson och Herman Jönsson. Socialombud: S.O. Mattsson. bäst av o!ymp¿¿aspimmema_ och underskred gällande Svenska

Szfmmga styrelsemedlemmar är från Strömsund' fömmm O' rekordnoteringar på såväl 500 som 1000 m. Elsa blev tredje

Björkman som är å" Havsnäs' bästa poängplockare med 2l poäng, lika många som bäste

trönder. Bara Olle Dahlberg och Örjan Sandler hade era. Maud

lïwlfitjlgllkan Sara Svensson Öhn har avlidit 77/ lainlnïålg Waldemarsson blev trea på ISOO m och femma på både IOOO
' ' ' g ' och 500 m. Bo Ollander blev femma på 1000 m.

Hon var född i Öhn och hade tidigare i ett 25-tal år plats som

kokerska i USA.
Fra Mana onassaa, rddd Palmqvist, maka nu byggnadssmck- WW '*'“'°4-5 “" 5-4 '“°' S"“'“
are Hjalmar Ottosson. Havsnäs, har avlidit 59 år gammal. Hon Tfå nalmatchcr har spelats Om iSh°°key'DM för Senifmr'
var verksam inom DUE Forsta matchen vann Stromsund hemma med 5-4 och | går

triumferade Waplan med samma resultat på sin hemmaplan.

-- Detta betyder att en tredje match måste spelas. Den skall gå på

STROM S BORG neutral plan, vilket innebär Fyrvalla. på nyårsdagen.
Dans i Blå Hallen

annandagen ß
Rock-Ragge - Finn Dueholm - Orkestem Swing -59 *-

Nyårsafton ' \ __ » ,~

Bo Walthers Demoner i Demon Club. \j-I

Skolväsendet i Ström
Rektor Alvar Jonsson har till l juli l96l fått förordnande som ""6'“"“ '"°d'°"""°' °°h k""d°'
förste rektor vid det obligatoriska skolväsendet. S T 3 Ö M 5 K 0 N S U M 5 N T F Ö 3 E N 1 N G

Adjunkt Åke Berg vid samrealskolan har fått tillstånd att med STROM - FROSIVIKEN

sin tjänst förena rektorsbefattningen vid yrkesskoloma kom-
mande temiin. \

Strömsunds bättre lagenhet fällde Bispgården ¿, i

I en snöskottannatch vann Strömsund över Bispgården med

hela 9-I . Publiken uppgick till 444 betalande. vilket är rekord

för ishockey i Bispgården.

Uirikarm- IFK östersund 4-11
Ulriksfors hade förlagt sin hemmamatch i div. 3-hockeyn mot

-5»//,!-ïfítg

ñ,
nl*

-..<.--*á~4,få

_*<r~ _-_-H *I

'\
.diff

Järfä-

^v

IFK Östersund på Tingvalla i Strömsund, där det blev en täm- J . N
ligen trist, men juste, tillställning mellan två bottenlag. Gäs- 553191105 .

tema hade ingen svårighet att vinna, även om siffroma 4-l l [árska charkmcrwamr
är väl smickrande för östersundslaget. Av backama var Rolf Ju' '°:' m' IN'
Waldemarsson bäst och av forwards tvåmålsskytten Sture An- för beh m ha åra''
dersson, samt Perra Persson som har bra skjutfönnåga. 1 qomma ,¿, sygmmgg

TIIURE TIIOBVALDSEN

ruubcllnï-han-uti!!

Ny ordförandei munlclpalnämnden 30/ 12 1959 IP lr;-2'
Strömsunds municipalfullmäktige hade på tisdagen samman- """**""""""""
träde. Till ny ordförande i municipalnämnden efter Georg e
órjaba, sam andaaben sig atafvai, ansågs Edvard Bergdahl. ' W Ar
Övriga ledamöter i nämnden blev Sixten Fjällgren, vice ordf., - ytt
samt Georg Örjebo, Alfred Thom och John Nyström. Bygg- mßmh, dh vu. ku .I

nadsnämnden: John Nyström, Karl Karlsson, Georg Örjebo,
Elmer Östberg Brandstyrelsen: Kjell Parde, Per Tejbo, Håkan

G\at:närLmd:iKarl Fcålkïa Strömïxšlrg, Jakob Man
ran , a er or gaar _ yresn mn . ngema omnan,

Alfred Thom. Tore Fransson. Städemas brandstodskommitté:
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Foto Anders Andrée
lfv över Järilvatmel

Folkmängdsuppgifter 1960

Folkmängd: I Ström vid årets början: 6.650 personer. därav Folkmängd; I Alanäs vid årets början; 1.608 personer, därav
3.476 män och 3.174 kvinnor. Födda: 94, därav 45 gossar och 867 män och 74] kvinnor, Födda; I4, därav I I gossar och 3

49 flickor. lnyttade: 368, därav I84 män och 184 kvinnor. ick0r_ lnynade; 40, därav 25 män och 15 kvinnor. Utyttade:
Ufyadeï 343. dämv 169 män 0Ch 179 l<VíI10r- Dödi 6 l . därav 63. därav 32 män och 3l kvinnor. Döda: 18. därav 6 män och l2
32 män och 29 kvinnor. lngångna äktenskap: 35. Folkmängden kvinnor. lngångna äktenskap: 4. Folkmängd vid årets slut: l _58 l ,

vid årets Slut 6.703, därav 3.504 män Och 3.199 kvinnor. därav 865 män och 716 kvinnor,
Församlingens äldsta invånare: änkefni Katarina Magdalena Församlingens äldsta invånare: fältjägaränkan Britta Edlund
Degennan, f. Mattsson, Tullingsås, född den ll januari I864. ßdd Jnhansdotten Havsnäs den I I maj 1864,

Ulrlksfors en lätt match även lör Järpen 2/ I 1960 vlgde
De sing uinksfnre med isæ hemma i söndags. Den :amiga '§“““°' B°“gF E“"““d~ S"°"“““d~ _°°" f'°k°“ ^S'"d S“'°'“d°"~
publiken ek inte myeket i neekeyvag en :me på, för epe|e« 0S'°'S““d- V'@S°' På “““”“d“g°“ ' 5eg'°'a kyfka-
förstördes av många utvisningar och ojuste spel. Redan i an-
dra minuten tog Ulriksfors ledningen genom “Perra" Persson. Kyrkvärd 5 Ström vmckd
Qçh han gigfde fyra må] [il] under matçhgm mg" han är tyvärr På I1yål'Sd3gCl1 3VI3Cl(3dCS l(yl'l(Väl'dCll Abraham Ljügbfg
ende man av klass i Ulriksfors. Sture Andersson gjorde 5IfÖmS kyrka i Samband med högmässan. Kyrkoherde Löv-
Ulriksfors' sjätte mål. sund erinrade om kyrkvärdens trogna och nitiska gäming un-

der ett tiotal år och överlämnade en blomsterhyllning från för-
samlingen. Kyrkoherden erinrade också om kyrkvärden Jöns

Svenssons gäming under ett trettiotal år. Denne hade emeller-
tid icke möjlighet att närvara vid tillfället.

På måndag den 4:e öppnar vi åter
- nu i nya lokaler - och hälsar

gamla som nya kunder välkomna.
Lokal hos AB Carlssons Rör.

NORDQVIST BILLACKERING
Låda 760, Strömsund - Telefon 980

”Flats” lekte katt och råtta med Östersund
då kamrattöreningama möttes i Strömsund i div. 3-hockeyn.
Hemmalaget vann lått med 20-l (6-0, 8-l . 6-0)

Dödsfall
F. läg.äg Nils Elias Nilsson, Täxan, har avlidit. Han var född
1877 i Lillterrsjö, Ramsele, och kom l903 till Täxan. Han har
b|.a. arbetat i skogama med krondikning. Jöns Svensson med makan Ellen
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Födelsedagar 5/I 1960 Ãspnäs-skridsko i tätt snöfall
75 år fyller den 6 ds lantbr. Lars Danielsson, Näsviken. l ett enerverande tätt snöfall, vilket besvärade ungdomama

avsevärt, genomfördes på trettondagen en tävling på skrid-

Sffömsgåfe - Stfömsud ïïi;??§'¿,ï;X“i?åf2'§2§ï..'°;“.í'i?.'š!.ï'É."åïl}ï.;”ïi'ïl1I“.ïy.ï,'““°
Tf°“°"dagSa°" kl 7-F01 Resultat Pojkar: 500 m: l) Åke Persson, 2) Östen Modin.
Säsongens ”topp” 300 ni; 1)Gdi~sn iaspinnik. 200 ni: iirnibjörn Mi1<ne1ssnn,2)

UlfEriksson 100 m: l ) Hans Ramberg 2) Christer Lundin
PUTTE WICKMANS sextett Flickor: 400 m: l) Ingrid Persson, 2).Anna-Märta Mikaels-

med REINHOLD SVENSSON son. 300 m: l)Ann-Mari Eriksson, 2) Marianne Eriksson. 200
m: l)Gunilla Ehis, 2) Ingrid Eriksson och Marianne Ramberg.

Kl. 23 JAIZKONSERT i teateisalongen

L§||;;;yre|;@n 1505- Fru Anna Karlsson, f.
År 1810 blev Jämtland och Härjedalen ett självständigt län, MNKUSSOH, Lågö. har
eer att tidigare hört till Västemorrlands län. V_lídí1- H00 Var född 1376

Dödsfall

i Aspnäs, där fadem var

Alexandre Dumas' odödliga romaniny, makalös ¿em köp; en |am|,mk_ |
filmgestaltning. Ingenting av bokens spänning unga år gme hon sig med

Greven av Monte Christo Näsviken.

.. lantbrukare, och flyttade
S"'°mSb°"g med izsnaidiarne danfnin

Tisd. (Trettondagsafton) kl. l9.30 ti" Hajjviken ochscna,-em]
Onsdag (Trettondagen) kl. 18.00 L¿ng¿5n_Nåsviken'd¿,-fa-

hafgån mf|°faÜ1m°"- färjman Erik Karlsson,

m. JEAN MARAIS i titelrollen. Anna Karjsson
Speltid 3 timmar. Biljettpris 3:75. -

Bamtillåten men bambiljetter säljas ej. Emm”
Tfeïmdaßen kl- 15-00 Nils Axelsson, Alanäset, har avlagt l. ämbetsexamen vid Upp-

AVENTYR l VILDMARKEN Sak, universitet

WS* Fiideisedngsr 1 1/1 1960
Läg.äg. Folke Bjurstróm och Ebba Naslund. Vigsel 1 Ströms 75 är fyller den | 2 ds fm Signe Larssom f_ Adamssom Ström_
prästgård av kyrkoherde Lars Lövsund. sund.

Begravningar Vlgde
Änkefru Sara Håkansson, Tullingsås, har jordfästs i Ströms Ingenjör Bertil Hammar, Ström, och sjuksköterskan Ann-Ma-
giavkapell. Officiant var komminister Folke Hellberg. rie Wollin, Tomelilla. Vigsel i Kungsholmens kyrka, Stockholm.

Gunnar Götbo, St. Skedvi. och Gärd Södergård, Gärdnäs. Vig-
pmebeagnr sel i Östersund.

75 år fyller den 8 ds skogsarb. Per Simon Nilsson, Äspnäs. stud- R°|f Sverre M°°"~ l}°55Ü°"dS"a“m°"~ N°f3°~ °°h [ns
Han är född i Vedjeön och har tillbringat en stor del av sitt liv Ö"J°b<_>- d°"°f_ Ü" G°°f8 Oflebof Strömsund- °°h has maka
i Bonåset Samt de Senaste 30 åren i ÄSpnäS_ Ingegärd, f. Wilhelmsson. Vigsel 1 Ströms kyrka av kyrkoherde

50 år fyller i dag anläggn.arb. A.V. Andersson, Stamsele. Lars Lövslmd-
50 år fylleri ¿ag fm Eva Vilhejmina Mikaeßson, St,ömsund_ Polisman Kjell Roos, Kälame, och distnktssköterskan Anna-

Britta Espvall, dotter till framlidne handl. Mattias Espvall,
Ulñksronükdu t _" Äspnäs, och hans efterlämnade. maka Stina, född Olofsson.

mo me Vigsel 1 Ströms kyrka av komminister Folke Hellberg. Brud-0-
var ett lyckligt ulriksforsgäng som lämnade riiiken med sina 1-in sam
första två
backen Rolf Waldemarsson samt kedjan Ove Nordin, Peira SPORTSTUGOR
Persson och Sture Andersson. Bra domare var Jöns Erik Jöns- . _ .

säljes. Vinterbonade och stabila.
son, Strömsund.

poäng. De hade sina bästa i mv Seved Persson, MONTERINGSBARA

Lämpliga som pennanent bostad.

Födelsedagar U d b d
96 iii- fyiiei den 1 1 ds fi-n Kninnnn Degennnn, åideideinsiiein- Ékífåšâß
'“°'* T“"i“ßSås~ uidn issi, sminisund.
80 år fyller den IO ds skogsarb. Olof Pålsson, Norberg, TCM-on 659_

Ulriksfors.

Ev. kan amortering ordnas.
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Antalet turisteriStröm har ökat att vi lagt ner l.200 timmar på förberedelsema. Vi har inga

Strömsunds resoklubb har haft ett gott verksamhetsår, och de ekonomiska anslag, utan alla jobbar gratis. Man blir verkligen

pengar kommunen anslår till turismen är en god penningpla- förvånad över hur alla gått in för tävlingama. Var och en som

cering. Turismen är nämligen en industri att satsa på - särskilt fätt en uppgift har huggit i utan att knota, och ingen har nå-

i industrifattiga Jämtland. Det och mycket annat fick alla gonsin tänkt eller pratat om betalning. Jag är verkligen impo-

resomedlemmar och andra intresserade veta, som på lördags- nerad. De kommunala myndighetema har också varit mycket

kvällen deltog i klubbens årsmöte och årsfest i Pelarsalen i förstående och man har hjälpt till så långt det varit möjligt. Det

Strömsund. Av verksamhetsberättelsen framgick att medlems- är vi inom IFK mycket tacksamma för."

:ntalet vid årets bögån var 51 och vid årets slut 84. Därtill kyrkvirdariström
ommer ett 0-tal m emmar som inte hunnit med i statistiken.

Alltså är medlemsantalet nu uppe i drygt l00, vilket är ett gott har utsetts av kyrkaradat tar l

bevis för att klubben seglar i medvind. Program för den s.k. df"_k°mmand° parfodan' En'
Sjufjällsstigen har tryckts och distribuerats, och man väntar hamgï utsågs de hmmsvamnde

sig mycket av den nya given. Turistfrekvensen har varit rätt wkarfarande kyrkvaraama'
god under den gångna säsongen. Bygdesemestem har så- namnge" lamvarksadlunkten

inndn nen 2.574 baddnaner, een i janniisreise rned rdregående Ebba L*"“°“ °°h “°'“'_“““_Så'

år ar dei en dirning med 692 baddnr. rdr förläggning av biinrr- ga" °'°fW'k~ T'" FY? “k““°"
ister har privatbostäder i Strömsund och närliggande byar anda valdes Sammhgt falks'
anlitats. Även Strömsgården och turistföreningens vandrar- k°"ara"n"an__ Anna aersam
hem har upplåtits för detta ändamål. Klubbens ekonomiska Och hemmanaagara Enk

ställning vid årets slut visar en behållning av 251 kr. Omsätt- son' Abbormken' som bmada

ningen under året har varit 3.716 kr, från Ströms kommun har at kyrkvärdama' ochfaprasena
klubben erhàlm 2000 kn terande ungdomen i försam-

Styrelsen fick följande sammansättning: Erik Nordén, ordfö- lmgenï förordnades Ulnk Hmm

rande, c.o. Edinnd, c.A. sddereirörn, Börje snndeirenr, He- d-Y|- T'" P““°'“'Sk“SSÖ' °'“' 5,,-k 5,,-,,s,,,,,

rald Larsson, Elsa Reinliammar, Alvar Jonsson och Nisse Våg- Va das Natanael Svenssm'

berg, samtliga Strömsund. Program- och nöjeskommitté: Ha- Ströms skyeknts

fald Baudln- Karl" N°"ma“ °°h E80" Wessén- R°dakïl°"S' har haft bokslut på föregående år. Kretsens mästerskytt i fält-
kommitté: Harald Larsson och Göran Grindefors. Turist- Skjuming bjev Gösta pajmquisroch ¿¿0 i Sko|skjum¿ng He|ge

S°kÜ°"°"5 T°f° M°dl“ °°h B70' Sandmark- Edesund. Den senare vann även kretsens fältskytteserie, klass

FS, och den försmämnde blev tvåa. l klass F3 segrade Åke

âzlaåiïrde im: mål och tillsammans med Nilsén, och Mats Blom kom på andra plats. Klass F2 Bnino

' J bl tta h A l Ståhl tvåa Samtli a nämnda från
_ . onsson ev e oc xe _ g

Jaa Ena Enkaaaa IFK aaamaaaaa aaata apalaaa' Laga! alaaaa Strömsund l klass Fl Bengt OlofEriksson, Aspnäs, vami före

pa aaaaagaa yaaragara sin ataaaiag i div' maiaaaakaya' ga- Sture Jönsson Hillsand. La tävlin en vanns av Ström-sund
nom att i Järpen vinna den tidigare uppskjutna matchen med _ ' _ . g g _

l9_5 6_3 5 2 8_0 Öwi “Ö d ål: R ”K I 3 med l0 poäng. vilket även tvåan Tullingsås hade, men med

( ' _ ' ) gaa maaa am a ar aaaa ' färre träffar Kretsenss
_ . . tyrelse för 1960: Waldemar Wikström,

Baaaa Thor 3' Lala oaaaraaaa a aaaa Aaaara Enkaaaa och ordf. Per Olov Lind ren v. ordf. Pelle Wänber sekr. Pelle“S I U! tt 1 g 7 9 gï 9

aa aaaaaa a Varaara Persson, v. sekr.. Rude Melander, kassör, samt Gustaf

Mängden os-refernii nredin - då 12/i 1960 Löfvander och Uno Forsberg-

Radioutsändningar skall kunna ske i obegränsad omfattning
från de olympiska spelen Rom, medan Tv_Sändningarna be_ vinterbadar-ey Och ° Iis det hlf:
gränsas ml tre program på tre minuter vardera! Hundägarna i Stromsund har all anledning att se .upp med sina

kära husdjur. En ny ordningsstadga för municipalsamhället

Strömsund i SM-feber- alla hoppas på Elsa trädde nämligen i kraft den l januari och den innebär en hel del

Strömsund går i SM-feber. Trots ett gråmuirigt januariväder nya och stränga bestämmelser -inte bara för hundägare. Hus-

med snö, kyla och korta dagar tycks strömsundsboma redan mödrama har t.ex. fatt bestämmelser beträffande mattpiskning.

ha kommit i rätta stämningen inför det hittills fömäinsta idrotts- Vidare har det blivit badförbud i öppet vatten i samhället. En-

evenemanget på orten. Affärema skyltar för SM, mannen på ligt den nya ordningsstadgan får hundama inte under någon

gatan pratar SM och medlemmama i IFK Strömsund jobbar för tid av året löpa lösa på allmän plats i samhället utan omedelbar

högtryck för SM. Två munieipborärsärskiltjäktade, nämligen tillsyn, så att de utan dröjsmål kan kopplas. Och vidare skall

organisationskommitténs ordförande, källarmästare John hund vid vistelse utomhus vara försedd med halsband, angi-

Andeizon och skridskosektionens ordförande, assistent Dan vande ägarens namn och adress eller telefonnummer. Så var

Berglin - och så förstås resp. kommitté- och sektionsledamöter. det badningen i Strömsund. Fr.o.m. den l januari är det alltså

På frågan om hur många timmar han offrat på förberedelsema, förbjudet att bada i öppet vatten inom samhället. Gränsen är

svarar Berglin: “Det är en samvetsfråga. Så mycket är dock från samhället i norr till Näsvågen i söder. Ett dopp från bad-

säkeit, att vi inom lFK, och då framför allt skridskosektionen, bryggoma är alltså numera förbjudet. Också fastighetsägarna

inte ha några fritidsbekymmer under hela hösten. Vi har job- - och särskilt de som har gamla hus - har all anledning att

bat både dag och natt. Sex-sju man har varit i aktion i drygt bläddra i föreskriftema. Alla hus skall nu t.ex. vara försedda

två månader. Vi höll t.ex. på hela tre veckori november innan vi med nummer. - Bestämmelsema - särskilt beträande hun-

ck isen acceptabel. Och jag tror inte jag ljuger, om jag påstår dama - är stränga. betygar landsfiskal Uno Lange.
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Gott om rum -100 bäddar står klara I4/ I l960 ouvertyren för damemas skridsko-SM. och att även lörda-

l helgen bär alla vägar till Strömsund! SM-tävlingama kommer gens och söndagens Saga-kamsell kommer att samla fullt hus

att bli en folkfest av stora mått. och det betyder en invasion av råder ingen tvekan om. Det lokala textinslaget var med avsikt

besökare. Nu är det säkert många som tror att det blir stön sparsamt förekommande. Det var ju åtskilliga icke strömsunds-

omöjligt att få ett hotellrum i Strömsund i helgen. men vi kan bor på premiären och kommer att vara det övriga föreställ-

tryggt försäkra er om att så är inte fallet. Det finns nämligen ningar också. Den som främst bidrog till glädjen var givetvis

gott om rum i samhället - det garanterar SM-inkvarterings- programledaren själv. Gunnar Grahnström. som dirigerade det

basen köpman Börje Sandström. som har vartenda ledigt mm hela mycket fyndigt. Gästspelande Ame Sundin från Hämö-

registrerat. sand rev ner de krañigaste applådåskoma mycket välförtjänt.
Även hämösandaren Rune Göransson var en fullträff. inte

Till Sal" minst som buktalare. Och därtill var det lokala förmågor i öv-

BOStadSfaSIigl1CI rigt - av utmärkt klass. Sonja Lindgrens mörka stämma. mörka

l'/1 plan halvmodem 3 mm o. kök belägen nära ögon. mörka hårsvall. tjusade både syn- och hörbart. lilla

landsvägen i centrum. blonda Ann-Catrine Wessén träffade rätt. framförallt med

Uppvännning sker med elementspis. "Klas-Göran". och John Erikssons framträdande jublades det

Svar till Tel. 2l Espnäs. åt redan i förskott. Bertil Axelssons och Wirginia Weitz tjusiga

framträdande på det mer konstnärliga planet var också fullträf-

Facklor och fylld kyrka när skridsko-SM invigdes far. Utan tvekan en första klassens karusell. till vilken inte

Med ett pampigt fackeltåg fört av l50 ungdomar i IFK minst Egon Wesséns följsamma kvartett bidrog.

Strömsunds färger. flygande fanor. vacker körsång. smattrandc

trumpetfanfarer. idrottspredikan och majorstal invigdes i Ström 2_200 från 1 _ 30 år på Tingvallas is-5lv|

kyrka På fl'cdag$l<Vällcn SM På 5l<rld5l<O lör damcr- ÛrYgï 799 Kylan höll Strömsund i ett jämgrepp hela helgen. med termo-

PCrSOnCr 'ån 3 lill 35 år kämpade Om Slnplaßema- för alla Vllla metem envist under 20-gradersstrecket. Så det var nog inte

vara med om invigningen av det hittills fömämsta idrotts- man an $lvl-arrangörer-nanllen början gick med njana; i hals-

Wcncmangcï l bYgdcn- Hela Strömsund Var På bcncn Ocll del gropen och undrade om publiken skulle våga sig till Tingvalla.

låg festivitas i luften. Redan innan fackelbärama och de 250 Men det redde sig 2,200 betalande från l_80 år lr0m_ iförda

andra Ungddmarna aVmarScl1rada från f0lkSk0lan Var 5ï0rga- pälsar. myrstackar. ullvantar. lapptussar och laddor. och såväl

tan tätt kantad av feststämda ström-sundsbor, som åtmins- ung som gammal var på basta $M-humör trots kylan Men så

tone ville se en skymt av fackeltåget. Man var ju redan på fanns det dekså en person som värmde bättre än någon jam-

förhand lnlößlådd med an alla lnla kunde få PlaïS l kyrkan. kamin - Elsa Einarsson. Så fort 'Flata-dotra' visade sig på

Och många ck Också Vända Om cllcf Stå l gångcn- Sedan fan- banan bröt jublet loss, och då var det ingen som tänkte på

borgen förts in och placerats framför altaret sjöng Ströms kyr- kylan längre. Ja. alla var tydligen så koncentrerade på Elsa. att

kokör under ledning av musikdirektör Kerstin Bjömer. Så tog sedan han ravlar färdigt giek mer än hälften av publiken hem_

l(0l11mlIllSICl' F0lkC Hellbfg lill 0l'Clü 0C|'l |'lÖll en kämfull 0Ch De cgta tyckte hgn gigrt en g|än5andc prestation genom att

0l(0IlV8llIl0l1Cll pfßdlkall. SVCHSK8 Skl'ldSl(0iÖl'bl.ll'ldCIS VlCC vinna två SM-gu]d_ Allt klaffade perfgkt_ Qch inte minst glad

ordförande major Albrecht Berg von Linde höll invignings- var skridskoförbundets vice ordförande major Albrecht Berg

lalcï- Därccr Snlaradc ïrulnpcïcrna Och ccf Psalfnsång Ocll von Linde, som gav oss högsta betyg innan han for hem till
3llal1jäl1SI Val' dêll hÖgIldllg8 ll'lVlgl'liIlgS8klCn ÖVCT. 0Ch de St0çkh()|m_ Skfinnafbagen Dan Be|'g|in_ 50m knappt fått en

som lyckatsfåbiljetter till SM-karusellen kunde skynda sig till bland i ögonen de Senaste dygnen, säger: “Det är skönt att

Saga och ta plats. det är över. Allt har gått bättre än vi vågade hoppas och vi är

SM°klrlIS0ll9n mer än nöjda. Beträffande resultaten. så tycker jag att de är

Märket Gunnar Grahnström Står sig fortfarande mycket gott. överlag goda. An Elsa och Christina skulle sköta sig m och

när dcï Sällcr ad fOa fOll<~ Dci kan Publlkcn Vld dcï På fredags- dela potten var väl väntat. men att Maud Waldemarsson och

kvällen fullsatta Saga i Strömsund säkert skriva under på. Det Gunhild Eriksson skulle visa sådana takter och göra så fina

var en SM-karusell av god klass som var ett programinslag i resultat var en glädjande överraskning?

Frt t:Guj Brorsdotter: Ulla Nedergård-Johnsson. Gunhild

Fr: v. Gunnar Grahnsrröm, Wirginia Weir: och Egon Wessén Eriksson, Elsa Einarsson och Maud Waldemarsson
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Alla flck fina pris i ”Flats” l8/ l l960 Skridsko-JDM och dam-DM lÃspnis
Avslumingsbanketten med prisutdelning på Gillet under chefs- Det såg ganska besvärligt ut för arrangörema att kunna få till
skap av organisationskommitténs ordförande Jolm Anderzon, stånd en bra is till tävlingama på Vattudalens Skridskoklubbs
blev en trivsam sak för alla, och inte minst för de aktiva. Alla sjöbana i Äspnäs, men i förberedelsemas tolfte timme lycka-
deltagare på alla sträckor fick pris, till och med de som fallit. des det i all fall. Man anade att stora saker var i gömingen
Det var mat- och kafïeserviser, pälsar , jackor, silversaker, filtar redan vid första start på lördagen när Heike Hedlund tan-

och väskor - ett dignande prisbord som på ett SM på skidor. gerade svenska juniorrekordet. Övriga distanser vamls av

Landstingsman P.M. Jönsson harangerade i ett fyndigt anfö- Örjan Sandler. Strömsundspojkama Bo Ollander och Karl Hå-
rande ”de gracila skrinnarickoma” och bedyrade samtidigt kan Jönsson blev trea resp. femma på 500 m. Bengt Olov Eriks-
kommunens välvilliga inställning till skridskosporten och över- son, VSK blev fjärde man på 3.000 m. Personliga rekord slogs

lämnade en jämtrlalle som minne från Ström. sedan på löpande band. Lördagens mest emotsedda damlopp
med Elsa Einarsson på 500 m blev dramatiskt, eersom hon

Ulflkafafa 1082 Wang Pa Fyfua öppnade på en sluttid under svenska rekordet. Tempot blev
Kanske ilagm ÖV°ffa$kalld°» Vaml Ulflksfma Öl/ef IFK Pa 55"' emellertid för hårt för henne, varför Elsa den här gången fick
dagskvallen med 6-3- Att de bagge lagen ligger i betten av nöja sig med 49,9. srarrpieiolen kliekade wa gånger oeli dei
div- 3 niarktes tydligt pa spelet - det blev för det mesta inget kanske gjorde sin iill. Maud waldemarseon blev ivaa oelr
spel alls- IFK spelade riktigt hyfsat i början av ntatelten eelt Gunhild Eriksson rrea. En infyllnadalopp mellan kona oelr långa

mg ledlllilgall- m°ll S0" böfjade UlllkSf°l'S k0mma l Sång °°h sträckoma blev kanske ändå kvällens stora publiknummer. Här
spelet blevjatnnare- Sven-Åke Peissen eeb Relfwaldetnarssen lade man earekili märke till vsl<-iekan Anna-Maria
såg med var sitt mål till så att laget hade ledningen innan Mikassons segefpå400mmedtiden 53_2_ |30di|(;,-an, Su-öm-

periodens slut. l andra perioden hade Ulriksfors ett litet över- sump b|ev tvåa med 53_9_ Roland Allberg, Strömsund, note-
tag, eelt Yngve lebanssen beh S- Tlittressen ökade pa tnal- rade 49,8. Torbjom Mikaelaeon,vsl<, :og andraplatsen. \fr ior-
skörden. Dessa två gjorde även mål i tredje perioden. Johans- mspå, en n framtid mr “S53 unga Sk,-innarg 5_å|-ingama

50" Val' tillsammans med Peffa P°fSS°ll- Ull'lk$f°l'$- basla $P°° Christer Lundin och Hans Rahmberg presterade en hård duell
lare- I IFK ntarktes inte nagen sarskild spelare- lngen av de pa loo m, vilkei den lorernamnde avgjorde iill sin iordel, ge-
agerande behövde stifta bekantskap tned iitvisningsbaset- nom arr alinka i mal medan Hans lag eprarrlande pa isen. Aili
'-lösse' Val d°mal'°- under publikens hörbara förtjusning. l.500 m för damer blev

äntat fö El E. 2.55,2, hd ö ' tröm-
'"g""“"'°s“?"°"."°'g “""."“°"" "Yg"°" ïrdšiekoïlišiiïisig av: depjal framn: C mg”- Jag hoppas lnnerllgt att kon_|ukturen på skogsmarknaden En hundra kamad banan å lärda och å

blir god aven i fonaarrningen, sa air man kan bedriva rarionellr söndïgen famspfngem 300 infrcssmdï åskådfnšf' Sönd:
skogsbnlk här uppe och helst intensifiera det ytterligare, sä- tå I. _ k. d. . åd ht t .sad tmx
gerjagmaerare siig liedbergisrromennd-iorvaliare vid Hoi- g°'ås ”såg” ' .'s'ï“an°'.°° °f"'°mf“f'“;" °s å

_ _ unern ,vletg1ore lsenejvar arasomp
mens BruksJämtlandsförvaltnlng och även känd som lnltlatlv- lördagençvmm också märktes påtidemapà Looomkom

taga” och skapare av Svaningens “ih Udsiöbergs skogar- väntat strömsickoma med Elsa Einarsson i täten, och hon

bemrbyar' Det sagda är avslïedsord nu nordåämmina' tyjåg- vann 'vetvis även 3.000 m. ln 'd Persso VSK, körde emel-gi gri n-
Éåsnlä "°db°'l-fi °°" B'|':;:°' ““ °°' Så“bå; ' d°“h“°'d' lerrid bra pa den disiansen, oelr gled iinin ein parkamrar Gunhild

_| ts metropo en tagi avs av strömsun s maoc styrt Eriksson in . .
. . _ ._ på en andraplats. l Junioremas l.S00 m tog Bo

men mot Norrköping' där hr Hedberg tillträder tjänsten som Olander en n tred'e lats och VSK:s B-O Eriksson blev 5:a.
biiradande akogseliefvid samma bolag. Den sismämšie blåvpwåa på iom

I -t . . I

Jämvägstjänsteman GustafRydstedt, Ånge, och Nina Lindén,
Ulriksfors, vigdes på lördagen i Ströms kyrka av kyrkoherde
Lars Lövsund. Brudnäbb var Barbro Bergman.

Dödsfall
Fröken Märta Irene Rhodin, Henningskälen, har avlidit. Hon
var född 1922 i Flykälen.

Födelsedagar
50 år fyller den 22 ds skogsarb. Hans Palm, Strand.

Ralande DM-nal på Fyrvnllen
Puckarbasen Gösta Berg hade som optimist räknat med unge-
fär 600 åskaådare, men det räknades in inte mindre än l.06l
betalande, vilket innebär ett prydligt publikrekord för ishockey p,¿ v_ ,¶1-ed My,-¿,, och Ûskar Wa11,~,,

i vårt distrikt. Och de tusen fick även full valuta för erlagd
entré ty det var raffel från början till slut, även om speltempot Ulriksfors chanslöst mot målplggt Boston
sjönk och intentionerna försvann i matchens tredje period. Reservtyngda Ulriksfors blev på söndagen ett lätt byte för
Waplan vann klart, och siffrorna 6-2 är inte mycket att säga Boston. Segersiffroma blev l2-l. Sven-Åke Persson gjorde
om. Fullt rättvist. Ulriksfors tröstrnål i tredje perioden.
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VM-brons gav Elsa J/H-guld
Elsa Einarsson. Strömsund. har tilldelats Jämtland/Härjedalens
idrottsförbunds guldmedalj for l959 års idrottsprestation. Hon

är den tredje kvinnliga idrottaren som fått medaljen. sedan den

började delas ut år l94l. Vid styrelsemötet i går erhöll hon

samtliga röster! Nu har dessutom den definitiva klarsignalen
kommit från skridskoförbundet. att hon är uttagen till OS.

Strömsunds storseger var trots allt ßr liten
lshockeymatchen mellan Strömsund och Järpen blev inte den

målfest som många väntat sig. Hemmalaget vann visserligen
med l2-2. men gästema täppte alltid till med ett par extra man

vid kassen. Matchen spelades på bra is. trots att det regnat

under dagen. lsmakaren Oskar Wallin bör ha en blomma för
sitt arbete att alltid bjuda på fin matehis.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds lantbr. Karl Johan Svensson. Harbäcken.

Strömsund. Han bor på fädemegården. De senaste l3 åren har

han dessutom haft anställning vid Faxälvens reglerings-
förening.

Fr. v Johan Larsson, Karl Johan Svensson och Jöns Olof
Modin

Getkillingar
härstamning från Högvålens

Getavelscenter.
Tel. Strandllden 31

Födelsedagar
50 år fyller den I febr. lantbr. Per Erik Strömstedt, Bonäset.

Dödsfall
Fru Stina Andersson, maka till f. nämndemannen Eric Em. An-
dersson. Henningskälen, har avlidit eñer en kort tids sjukdom
72 år gammal. Hon var född i ett jordbmkarhem i Ottsjön. Föll-
inge.

Strömsund
Undertecknad har övertagit

SHELL BENSINSTATION I STRÖMSUND.
Jag ber att få hälsa gamla och nya kunder välkomna.

Janne Lundholm
Tack till kunder och vänner för de år som gått.

Arne Roos

Prickfri körning l/2 l960
Vid Motonnännens senaste utdelning av förtjänstmärken hit-
tar vi bl.a. köpman FrithiofHoofoch mejeriföreståndare Helge

Uhlin. Strömsund. Herrama har kön 25 resp. l5 år prickfritt.

Skolväsendet
Skolstyrelsen har anställt målannästare John Westerlund.

Strömsund. som yrkeslärare för målarkurscn.
Lärarinnan Gullan Jonsson anställdes som i.o. lärare vid Sva-

ningens skola för vårtcmiinen l960.

HSB i Strömsund
Ture Rehn har ersatt Sixten Näsström i styrelsen för bostads-

rättsföreningama Eken. Bredängen och Häggen samt i styrel-
sen för Hyresgästemas Sparkasse- och Byggnadsförening i

Strömsund.

Elsa VM-sexa
Vid ett kylslaget VM på Fywalla misslyckades tyvärr Elsa

Einarsson med starten på 500 m.och var senast i väg av samt-

liga. Efter norra "svingen" kom så den verkliga kallduschen.

Kinesiskan som Elsa åkte i par med. glömde tydligen i tävlings-

ivem de skrivna regler. som säger att ytterbanan har °'förkörs-

rätt” på växlingssidan. Elsa var vid utgången ur kurvan i ryg-
gen på inner-kamraten. som dock vägrade lämna plats. och det

hela slutade med krock. Kinesiskan stod på öronen. men Elsa

höll sig kvar på långrören och tog sig. trots malörema. in på en

sjätteplats, vilket blev främsta svenska prestation i helgens

tävlingar. På 3.000 m åkte hon för första gången under 6 minu-
ter (J/H-rekord).

Storförlust för Strömsund
Det mest sensationella på Fyrvalla i helgen inträffade. sedan

storpubliken gått hem till den eñerlängtade vämien. och det

hände på baksidan av VM-arenan. Den andra div. lll-finalen
mellan Boston och Strömsund slutade nämligen l I-I till
östersundslaget. Periodsiffroma 4-0. I- l _ 6-0 visade att Bos-

ton var ett par klasser vassare än vid förra mötet. som Ström-

sund vann hemma med 5- I .

Födelsedagar
S0 år fyller den 3 ds diligensförare Sven Danielsson. Ström-

sund. Han är född i Öjam, men familjen flyttade till Strömsund.

då han var bara tre år gammal. Eñer avslutad skolgång syss-

lade han en tid med olika arbeten. bl.a. var han droskchaufför

ett antal år. Så tog han anställning vid Postverket och har

sedan dess varit diligensförare.
* *"*. lä

0

Greta och Sven Danielsson med barnen.

Frt v. U/la. UI/'och Inger'

75



Ulriksforsarna hade östjämtar på gafïeln
Bispgården bärgade dock båda poängen i Ulriksfors med vinst-
siffroma 3-5 (0-l, l-3. 2-l ) genom bättre lagspel. Ulriksfors
hade sina bästa i Sven Åke Persson. Ove Nordin och "Perra"
Persson.

Jamtlikväll körs också i Strömsund
Det glädjebudskapet får strömsundsboma och nordjämtama i

övrigt av bankkamrer Gunnar Grahnström. som gör come back
som programledare och producent tillsammans med boktryck-
are Olle Bemdtsson.Minst tolv kvällar på båda platsema pla-
neras.

Examina
Karin Tallqvist, Strömsund. har utexaminerats från tand-
sköterskeskolan i Umeå.

Minnessten reses över strömsundsbo
Vid måndagens Rotary-sammanträde i Strömsund höll förfat-
taren Per Nilsson-Tannér ett föredrag om några jämtländska
bokrariteter, och stannade då särskilt vid minnet av Ströms
store son, astronomen Hjalmar Strömer. Strömer var som be-
kant född I849 i Älghallen. Han blev med tiden en mycket

Obs! Lördag
sista dagen å vår realisation

KAPPOR DRÄKTER KOSTYMER
till bottenpriser. Slalombyxor. pojk. storl. 8-18 år.

samt ick- och dambyxor - prisex.:
20:00-25:00.

Sjöboms kläder
Telefon 396.

Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds änkefru Saida Berg. född Nordstrand.
Strömsund. Fru Berg är född i Grötingen.

Ulla Edin åker till Afrika
Den 23-åriga Hillsandsflickan Ulla Edin. med nuvarande adress

Stockholm. vilken numera tillhör eliten av svenska mannekänger.

ög på onsdagen från Bromma söderut. långt söderut. Hon
skall nämligen ut på en Afrika-tumé och visa creationer för
moderman Maggie Rouff i Pans. Anangör är Comite' Franscois

de l°Ele'gance. Hon har tidigare gjort framgångsrika mannekäng-

tuméer i Tyskland och Sydamerika.

uppmärksammad populärvetenskaplig skriftställare. men skör- Radio
dade aldrig några framgångar utan drog sig fram i största ar-
mod, och dog efter en blodstörtning på Sävsjö jämvägssta-
tion julañon I 886. Han begravdes på Ljunga kyrkogård nyårs-
afton samma år. l sin föreläsning pläderade hr Tanne'r för önsk-
värdheten av att en minnessten blir rest på Strömers grav i

Ljunga. Köpman Gunnar Simonson. ordförande i Ströms hem-
bygdsförening. lovade på stående fot att hembygdsföreningen
skall åta sig de ekonomiska förpliktelsema. så att en minnes-
sten blir rest över strömssonen. som vilar i Smålands jord -
tyvärr bortglömd av alltför många.

Hjalmar Strömer

Födelsedagar 5/2 1960

50 år fyller anläggn.arb. Olof Henning Taraldsson. Risselås.
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Bandspelare Skiwäxlare
- reparationer utföres snabbt och till humana priser.

RADIO-CEHLINDER
Amaliagatan 8, Strömsund

Dödsfall
F. snickaren Axel Alexander Jakobsson. Strömsund. har avli-
dit. Han var född l882 i Lövberga och hade där varit en skick-
lig möbelsnickare och arbetat både för byn och jämvägen.
Jakobsson var kommunalt och fackligt intresserad och har
bl.a. varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen i många år samt ver-
kat inom arbetarkommunen.
F. lantbr. och skogsarb. Mårten Mattsson. Kärmäset. har avli-
dit efter en kort tids sjukdom. Han var född i Kärmäset l882.

Vigde
Svarvare Lage Strand. Harrsjön, och Elin Margareta Karlsson.
Strand, vigdes på lördagen av komminister Folke Hellberg i

Ströms komministergård.

Födelsedagar
90 år fyller i dag f. skogsarb. Per Erik Persson, ålderdomshem-
met, Tullingsås. Han bodde tidigare i många år i Storön.
50 år fyller den 9 ds civilekonom Åke Berg. Strömsund. Han är
född i Chicago USA. men kom vid tidiga år tillsammans med
sina föräldrar åter till Sverige. Under åren l929-49 var han

verksam i affärslivetk. och l956 avlade han civilekonomexa-
men. Eñer att ha tjänstgjort vid olika skolor i landet kom han

1958 till Ströms samreal. där han sedan hañ hand om den

handelstekniska undervisningen. Han är vidare rektor för
Ströms skolor för yrkesundervisning.

Till salu

Jämthundsvalpar
väntas omkring den 28 febr. Fader Jack.

reg.nr I 8776-58. moder Bella. reg.nr 12700-57.

Svartill tel. 35 A. Hillsand.



Ströms Hembygdsförening - verksamhetsåret 1959 Div. lll Jämtland
Ströms hembygdsförening har haft ett livligt och fruktbärande (Slutställning)
verksamhetsår, och vid årsskiftet var medlemssiian hela 481. Boston 10 9 0 1 99- 19 18

Planema för 1960 upptar flera intressanta punkter, bl.a. färdig- Strömsund 10 9 0 1 99- 29 18

ställande av Elise-gården invändigt, restaurering av fastighe- Bispgården 10 5 0 5 41- 37 10

tema på Gärdetomten, Jamtlikvällari Strömsund, uppförande Järpen 104 0 6 52- 86 8

av en skvaltkvam etc. Den digra verksamhetsberättelsen vi- Ulriksfors 10 3 0 7 38-102 6

sar vidare att man under 1959 färdigställt Strömergården på IFK Östersund 10 0 0 10 22 - 78 0

några små detaljer när, att Digemäslogen inköpts och upp-

förts samt sammanbyggts med den s.k. prästlogen, och att Stor fastighetsaf'fáriStrömsund
föreningen därmed fått en utmärkt undertaklokal för olika Finna Hozak, Hoofoch Zakrisson i Strömsund. har i dagama

sommararrangemang. Smedjan, som för några år sedan skänk- avslutat en större fastighetsaffär i samhället, då man förvärvat
tes till föreningen av syskonen Näsbo i Öjam, har återuppförts stadsäga 156 i Strömsund av brödema Lundholm. Fastighe-

i sitt ursprungliga skick vid hembygdsgården, och fäbod- ten inrymmer f.n. b1.a. Hoofs musik- och pappershandel, Sko-

stugan likaledes, den senare skänkt av Göran Eriksson i Ãsp- centralen och Amcoffs livsmedel.
näs. Vidare har entréportar, efter skisser av Yngve Gamlin,
uppförts på non'a och östra sidoma, ett arbete, som gjorts av

byamännen i Strandliden och Äspnäs. Ett fint förvärv fick
föreningen, då Ångennanlands ottningsförening som gåva

överlämnade ångfartyget Svaningen. och i somras var farty-
get förankrat ute på Vattudalen, som ett vackert blickfång på-

minnande om ångbåtamas storhetstid. Tyvärr är båten i ett

sådant skick. att den for framtiden ej tål att ligga på sjön, var-
för man överväger att konservera den och placera den i strand-

linjen, att användas som serveringslokal. Föreningen har vi-
dare inköpt en större högtalaranläggning, vilken motsvarar de

krav man rimligen kan ställa vid de arrangemang, som hålls
under sorrmrannånadema. Programverksamheten har varit liv- W,,,e,;,,-fd med ;,1_a_ Hoofs musikhandej ,_,,_

lig. Också lekparksverksamheten. under hela sommarsäsongen sam, 5,0,-gam,,

med fröken Kerstin Svanheim som föreståndare, rönte stor
uppskattning, 16 elever går populär målarkurs 9/2 1960

Av den ekonomiska redogörelsen framgår, att föreningen även Allt hantverk bygger på tradition, och det tar lång tid att lära

1959 har ha god omslutning, och utan lånemedel kunnat in- sig ett yrke från grunden. Det har säkert redan de 16 pojkar fått

vestera cirka 26.0()0 kr. lnga skulder redovisas. Sålunda belö- erfara, S0m i mitten av januari började i Ströms yrkesskolors 4-

per sig inkomstema på totalt 63.699 kr och utgiftema till 61.868 åriga målarkurs i gamla Hemvämsgården. 13 av elevema kom-

- alltså en kassabehållning på 1.831 kr. mer från Ströms kommun, en från Hotagen, en från Ragunda

.I .I' 0

och en från Östersund. Så läraren, målarmästare John Wester-

lund, Strömsund, har faktiskt ett “intemationel|t“ klientel
elever. Kursen omfattar årligen 42 veckor, och under de fyra
åren får grabbama fullständig utbildning i det svåra men fasci-

nerande målaryrket. Kostnaden per elev är ännu ej fixerad,
men man räknar med, att den kommer att bli cza 2.000 kr per år,

vilken summa stat, kommun och landsting får dela ungefär
lika. Det är full arbetsdag som gäller för grabbama. arbetsda-

gen börjar kl. 7.30 och slutar 16.30. Den upptar till största de-

len praktiskt yrkesarbete, men för att bli en yrkeskunnig må-
lare, måste man även kunna en del teori, så elevema får också

kunskaper i teknologi, matematik, ritning. yrkesekonomi, hy-
gien och samhällslära.

Eld i Strömsund släcktes snabbt
Hjalmar Sn-ömersmggn Eld utbröt strax efter kl. 9 på tisdagen i en fastighet på Jämvägs-

gatan i Strömsund, tillhörig kvamägare Birger Bardosson.

Hockey div. lll Brandkåren var snabbt på platsen, och man konstaterade att

Det med stort intresse emotsedda derbyt mellan Ulriksfors eldhärden låg i trossbottnen under vardagsrummet. Av allt att

och Strömsund blev tyvärr inte den ishockeyfrght som vän- döma har det uppstått någon spricka i muren, och gnistor har

tats. Matchen slöt med seger för Strömsund, men en pyrrus- trängt ut och antänt. Strax före kl. 10 ansåg brandchefen att

seger - siffroma blev 9-2, vilket var tio mål för lite för att vinna man hade situationen helt i sin hand. och ingen som helst fara

serien och få kvala till div. 2. Själva matchen borde annars helt förelåg. Brandmännen måste dock bryta upp golvet och vatten-

ha förbigåtts med tystnad, ty orenare dust har aldrig skådats. begjuta brandhärden, varför man får räkna med att det uppstår

Domaren Svante Persson, Vaplan, hade en hopplös uppgiñ. en del vattenskador.
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Författarafton i Strömsund drog fullsatt salong välgörande ändamål. Föreningens tillblivelse annonserades i

Författaraftnar - som vanligt arrangerade av Folket i Bild i Östersunds-Posten den 2 juli 1885. Annonsräkningen från ÖP

samarbete med LT - hade på måndagskvällen länspremiär i är för övrigt föreningens äldsta bevarade handling och lyder

Strömsund inför en absolut fullsatt Saga-salong. Programmet på kr 2:50. Ordförande valdes för ett år i taget. och den förste

var av god kvalitet och bjöd på omväxlande underhållning var E. Näslund. Verksamheten blev emellertid inte så livaktig

och kulturella utkast. Sedan boktryckare Sixten Fjällgren som man hoppats, och därför såg man sig år 1895 nödsakade

hälsningstalat, tog FlB:s Gösta Blomberg till orda och tackade att upplösa föreningen. När detta beslut fattades rådde enligt

för sist i ett roligt. innehållsrikt och intressant kåseri. Så var protokollet vackert väder. och kassaboken visade en behåll-

det författamas tur. Bagaren och författaren Helmer Linder- ning på kr 15:15. Så gick åren. l juli 1920 samlades åter

ström kåserade om en bagare bland indianer, och välkände Strömsunds hantverkarepåinitiativ av konditor Erland Lübeck,

guldkungen Mike .loslin berättade på sitt oeñerhärmliga sätt som även valdes till den nuvarande föreningens förste ordfö-

otroliga historier ur verkliga livet. Hur många gånger han blivit rande. Den nybildade föreningen fick från starten ett 20-tal

biten av skorpioner och överlevt visste han inte. Vissångers- medlemmar. och verksamheten har sedan utan avbrott och

kan Margareta Kjellberg sjöng en bukett vackra visor, norr- med framgång kunnat bedrivas. Handlingama visar att fören-

mannen Tore Pedersen sjöng. visslade och spelade miniatyr- ingen har en stipendiefond. ur vilken medlemmar. som önskar

munspel och gitarr, och Börje Backstad svarade för det se- bevista kurser vid Statens Hantverksinstitut, kan få bidrag.

riösa inslaget med bravur. Och så kom kanske det mest efter- och vidare nns en speciell understödsfond. Föreningens fana

längtade - kvartetten Synkopen, festliga som alltid, välsjung- har skänkts av damklubben. Förutom konditor Lübeck har föl-

ande och fulla av allehanda upptåg. jande varit ordförande: byggmästare Albert Edin, plåtslagar-

mästare .lohn Nyström, skräddarmästare Hans-Erik Jonsson,

Föddsedß' elingenjör lvar Pira och rörinstallatör Gösta Thulin. Nuvarande

50 år fyller den 12 ds hr Mårten Karlsson, Stamsele, Täxan. ordförande är installaröf Edvard Bergdahl

Han är född i Stamåsen, där han också bodde till för ett tiotal år

sedan, då han flyttade till Stamsele. En lång följd av år arbe- Sug mr wesgém mm

lade ha" l 5k°g°n °°h med anehada 8f°V8Öf°må|- men eller "Från vinterviste till sommarfjäl|“ - Stig Wessléns monumen-

en fyggskada Öwfglck han Ü" affäfwefksamhel- tala dokumentärlm om de sista nomademas sista vandring i

j

iï Sarek - hade på tisdagskvällen länspremiär på Saga i Ström-

1

sund inför en absolut fullsatt säsong. l sju år följde Stig Wesslén

dessa samer, som envist höll fast vid den intensiva renskötseln,

sina gamla sedvänjor och vandringar. Han följde dem från

boplats till boplats, från fjäll till skogsmark.

Storm bröt aggstång som en tändstieka
De senaste dygnens våldsamma blåsväder. som tidvis varit
full stonn, har härjat ganska ordentligt i Strömsund med om-

nejd. Sålunda bröts på tisdagen den stora, kraftiga agg-

stången vid folkskolan i Strömsund som en tändsticka och föll
med dunder och brak i bitar till marken. Lyckligtvis fanns inga

bam på skolgården. Två höga TV-antenner mitt i samhället

sopades också ner från taken.

7 Ströms sjukvård 12/2 1960

FW- Måe" Ka'1550" och Ulrik NÜSSÛ" 1959 års statistik visar att 920 personer vårdades vid sjuk-

stugan. Sammanlagda antalet vårddagar var 29.296.
Både 75- och 40-årsjubileum för hantverkama
Strömsunds Hantverksförening skall hålla årsmöte, och pas-

snmnnndigr nånn fy||n4o ån Den var nämligen den 21 juli 1920 FN°|=°°8*f
som föreningen väcktes ur en tömrosasömn från 1885 och 75 år fY"°" de" 13 ds fm Karl" Olsslm- f- P°f55°“~ änka em"

nybildades. F.n. är ett 50-tal hantverkare, fördelade på ett 30- lambf- Magllus 0|55°"~ Eg"ah°m~ Strömsund- H°" år född i

tal yrken, medlemmar, och föreningsarbetet är glädjande ak- Bmdkålen °°h gie sig N08- År 191 I ynademakamatm J°“5°

tivt. Strömsunds första hantverksförening såg annars dagens gåfd~ Strömsund-

ljus i mars 1885. Då samlades samtliga hantverkare på orten - 75 år fY"°r den 14 ds lambf- Anders Ek Bergström Stamsele-

i huvmjsak gawam Skomakare och skrädclare, och slöt sig Han kom i unga år från Ramsele till Stamsele, där han gie sig

samman. Främsta anledningen till att man ville ha en gemen- °°h Sedan Varit b°fa5t~

sam organisation var det alltmer stigande och besvärande

kreditsystemet, vilket gjorde sig kraftigt påmint hos småindu- Apteringskursen I Siljeåsen gav lyckat resultat

stri-idkama och hantverkama. Sedan man beslutat att bilda Ådalamas Skogsägarförening var värd för den apteringskurs.

Ströms Hantverksförening, beslutade man också ”att till säkra som på lördagen var anordnad i Siljeåsens by. Trots den

personer skulle lämnas 3 månaders kredit emot säkerhet jämte stränga kylan hade ett 40-tal skogsägare och andra intresse-

ränta”. Vidare var man eniga om. att ifall föreningen i framtiden rade infunnit sig. när skogsägarföreningens vice ordförande.

måste upplösas. skulle innestående medel skänkas till något hemmansägare Per Johansson. Högbynäs. hälsningstalade.
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Födelsedagar
50 år fyller den 15 ds
kyrkogårdsmästare Sigfrid
Eriksson, Strömsund. Han

är född i Frostviken men
kom i tidiga år till Ström-
sund. där hans farfar redan
var kyrkvaktmästare. Syss-

lan gick sedan i arv till so-

nen. och nu är det alltså
Sigge Eriksson som tagit
upp arvet. Sålunda biträdde
han sin far fram till 1945. då

han på grund av fadems
frånfälle ck både kyrko-
gårdama och vaktmästar-
sysslan på sin lott.

Sigfrid Eriksson

Husmödrari Ström skänkte antependium
Vid en stämningsfull andaktsstund. inramad med vacker kör-
sång i Ströms gravkapell. överlämnade Ströms husmoders-
förenings ordförande Brita Svanheim ett antependium, två ljus-
stakar och en altarduk. som föreningen med anledning av sitt
25-årsjubileum beslutat skänka till kapellet. Kyrkoherde Lars

Lövsund höll en kon betraktelse och framförde församlingens
varma tack för de fina gåvoma. Kören sjöng under ledning av

musikdirektör Kerstin Bjömer. Eñer mottagningsceremonien
berättade handarbetslärarinnan Karin Nilsson, som kompone-

rat antependiet och altarduken. vilka sedan utförts av hand-

arbetslärarinnan Rebecka Ström. om allt det arbete som lagts
ned på gåvoma och vad antependiet symboliserar. Det är ut-
fört på röd botten och har ett kors i guld och grönt. Altarduken
är försedd med s.k. pinnbandsspets.

_ lf

Ströms gamla gravkapell

Strömsunds hantverks- och srnåindustrilörening
har hållit sitt 40:e årsmöte på teaterkaféet i Strömsund. Styrel-
sen ck följande sammansättning: Edvard Bergdahl. ordf.. Bir-
ger Bardosson. v.ordf., Ingemar Norrman, sekr., Anton An-
drée. kassör, samt John Westerlund. Revisorer: Helge Uhlin
och lvar Pira. Klubbmästare: Bengt Östlund och Birgit Gun-
nervall. Distriktsombud: Edv. Bergdahl och Ingemar Nomnan.
Lärlingsnämnd: Birger Schröder och Birger Bardosson.
lndustriombud: Måns Zakrisson. Mästarbrevsombud: John

Nyström. Studieledare: J. Westerlund och E. Edström.

Födelsedagar
75 år fyller den l8 ds skogsarb. OlofOlofsson. Strömsund.
75 år fyller den l9 ds lantbr. Nils Erik Rislund. Strömsund. Han

är född i Risnäset men yttade för ett antal år sedan till
Grelsgård.
50 år fyller den l8 ds cementarb. Erik Malmberg. Lövberga.
Han är född i Järvsö men kom i tidiga år tillsammans med för-
äldrama till Lövberga.

Dödsfall I 8/2 l960
Fru Margit Carlsson, Strömsund. har avlidit i en ålder av 46 år.

Fler blodgivare behövs i Ström
Ströms sjukvårdsinrättningar behöver fler frivilliga blodgivare.
omtalar dr Rune Sandahl. Sjukstugan har ett antal trogna blod-
givare men inte tillräckligt många. och särskilt de sällsynta
blodgruppema B och AB samt över huvud taget s.k. Rh-nega-
tiva är underrepresenterade. Varje godkänd blodgivare får 25

kr för 400 milliliter blod. en taxa som är lika över hela landet.

Innan en person får lämna blod. och alltså bli registrerad som
blodgivare. måste han eller hon undersökas. Givaren måste
vara fullt frisk. Sedan kan vederbörande lämna blod varannan

månad.

Födelsedagar
80 år fyller den 23 ds f. lantbr. Jöns Edvard Willman. Ström-
sund. Han är född i Fågelberget men yttade for 60 år sedan

till Öjam. där han köpte ett jordbmk. Under sin tid som jord-
bmkare ägnade han en hel del tid åt hästar och hästavel. Han

har också. under drygt 30 år. varit livligt verksam inom den

lutherska missionen.
75 år fyller den 2l ds fru Karin Svanström. f. Andersdotter.
maka till f. lantbr. Anders Svanström. Lövberga. Hon härstam-

mar från Ström. l920 giñe hon sig och makama yttade till ett

kronotorp i Österkälen. där de bodde tills för några månader

sedan. då de yttade till Strömsund.
S0 år fylleri dag anläggn.arb. Kjell Sigvard Runsten. Tullings-
ås. Han är född i Ångermanland.
50 år fyller den 24 ds lantbr. Viktor Persson. Alanäset. Han

tillhör en gammal bondesläkt. en av de första som bosatte sig

i Alanäset.

Ulriksfors - Folkets Hus
DANS

Musik: Bengt Olof Olaussons orkester
med

rocksångaren och elgitarristen Crister Näsholm.
Blandad dans - Servering - Lotteri.

Skidskytte
Axel Ståhl. Hillsand - 32-årig jämvägare boende i Ulriksfors -
blev förbundsmästare i skidskytte 1960. Tävlingen gick i Brun-
flo. och de yttre förutsättningama var utomordentliga. Skjut-
ningen var mycket lätt. medan skidmomentet var av mcdelsvår

grad. Den sympatiske ulriksforsbon ck snabbare än man anat

den fullträff. som vintems skidskytteserie om ÖP-pokalen vars-

lat om. Hans framfart i spåret var av bästa märke och gav

dagssnabbaste tid. och skjutningen som varit hans svagaste

sida hade han fått ordning på och sköt inte en enda bom på de

24 skotten. något som han var ensam om.
Olle Johansson. Hillsand. hade sjunde åktid och blev nia i

tävlingen.
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Praktmamma 22/2 l960 sin tyska startkamrat. Men tyvärr kom Elsa helt ur balans och
kan man utan tvekan kalla snart 80-åriga Frida Tallqvist, Har- for med våldsam fan mkt in i publiken. Hon klarade sig emeller-
bäcken, Strömsund. Hon har, mellan l905 och framtill mitten tid från äventyret utan skador men ck förstås ingen tid note-
av l940-talet, tagit sig an och uppfostrat inte mindre än 32 rad. På l500 meter fick Elsa en hygglig revansch och tog ni-
bam från skilda delar av kommunen. Det är föräldralösa bam onde plats på 2.32,9. Det var 3,2 sekunder från poängplats. På
och bam till ensamma mödrar, som fått växa upp hos mor Frida. 1.000 meter blev Elsa l2:a med tiden l.38,0. En fin tid för henne,
Nu är alla bamen utom en dotter utugna och bor nmt om i men för att nå poängplats behövdes l.35,8, och tiden för brons-
landet, men inför mor Fridas 80-årsdag i övennorgon har era platsen var en sekund snabbare. Hon gick under svenska re-
av dem kommit för att gratulera. ' kordet på 3.000 meter, trots att det inte är någon specialdistans.

Tiden 5.32,2 räckte dock bara till en eleplats. En personlig
g triumfblev det emellertid, Elsa pressade sitt personliga rekord

med inte mindre än 30 sekunder!

Strömsgården
Strömsund

Wesséns spelar upp till
SKOTTÅRSBAL

ikväll kl. 20
DAMERNAS önskekväll med trevliga

överraskningar.
En kväll helt i SKOTTÅRETS tecken.

Första kvarten 2 damer på en biljett.
Alla välkomna, gammal som ung.

Dödsfall
Frida Ta]/qvgs, Fru Maria Kajsa Jonsson, Näxåsen, änka eñer lantbr. Jonas

Jonsson, har avlidit i en ålder av nära 90 år. Hon var född i
ÖV" 100 skfinndfei Hmsmd Näxåsen och levde även hela sitt liv i den ödsliga byn, som
när det var Sfietävlins på Söndagen- Tiderna blev måttliga- fors: 1956 ok väg. Fn. Jonsson ok aook along åka på non
Vilket d°°k bemdde På 3" del Söade Praktisk' taget "nd" nya vägen, fönän hon forslades till sjukstugan i Ström samma
hela tävlingen. Mg hon av|ed_

Seniorer, 1.000 m: l) Helge Kvamröd, Strömsund, 2) B. O.

ETÜCSSOU- Vafmdale- Länsdebuti Strömsund för skogsuudervisning
Dmefs l-000 mï l) ÜUJ BYOTSÖOÜCY- SïfÖmSlmd» 2) KCYSÜI1 Praktiska demonstrationeri bistert vinterväder ck på onsda-
ÉÜRSSOH, Vamlflßle- gen nitton sjundeklasspojkar vid Ströms folkskola vara med
Aldre juniorer, 500 m: l) Kjell Gustafsson, Hillsand. 2) Åke 0m_ näfjägmäsgafe BoAxdsson och ßnsskogvakgare Pm- Tejbo
PCFSSOYL Vmldlfm- från Skogsvårdsstyrelsen orienterade om skogens olika yr-
Y"8f°JUm°f°f- 500 ml l) BOSSC Ûlldef. 5ffÖmSlmd. 2) lvf ken. Skogsyrkesundervisningen ingår som bekant i enhets-
EYÜCSSOH, 030- skoleplanema, och fr.o.m. i höst är det meningen, att de elever
POJKGYÅ. 500 mi 1) Ölj Mi|<8ßlSS0I1, Vmldals 2) Karl H- som vill, skall få sådan undervisning vid obligatoriska åttan i
JÖUSSOH» Sïfömslmd- Strömsund. Det är en nyhet för länet, och Strömsund är alltså
P°Jkaf B» 500 mï 1) l-aßÛl0fHJ°lm1» Sïfömslmds 2) LHS E- premiärplats. De nännaste tre dagama får samtliga pojkar i
NÜSSOI1. Hillsand. sjunde klassen en översikt över vad som förekommer inom
P°Jkaf CI 1) BO Sïfömluds Vmldalen- 2) HU80 KflS10'°fSS0s skogsbmket på vintem, och längre fram i vår kommer jägmäs-
Sïfömslmd- tare Axelsson igen och fortsätter i ytterligare tre dagar och
Damel' äldre, SÛÛ ml l) [nga Llll SICIISÉTÖITI, HlllS3l1Cl, 2) Mafl- bgfånaf Om gkggsbfuket på 50mma|'e|1_
anne Stenström, dzo.

Damer yngre, 500 m: l) Gunhild Eriksson, Strömsund, 2) Gerd Ahnäs öm., |ok¿|av¿_ av Ru:
Bdfgkwst» Hmsand' har haft årsstämma i Havsnäs. Av verksamhetsberättelsen fram-
F|'°k°f^' 500 mï Ulngnd Peßsdn* Vadddaledß 2) Anna Mans' gick, att avdelningen uppvaktat Televerket för att få en auto-
500- Sddm5““d~ mattelefon åtemppsatt i Lövberga, för att jämvägsresenärema
F|'°k°' B- 400 mi 1) lngnd Sdddbefg- Stfömsmld» 2) Kefsn" skall kunna ringa efter taxi. Televerket har hörsammat fram-
Sdddbefgr did- ställningen. Styrelsen har följande sammansättning: Anders
Fl'_°k°r B' 300 mi I) Märta B°'g|d“d~ Gäddede' 2) Manande Lindholm, ordförande, Frans Palmqvist, sekreterare, Olle
Ef'kSS°"~ V““dß'°“- Palmqvist, kossor, oon kan snndin, vioo onif. Rovisofon Esbjom

Näslund och Astor Näsmark. Kontaktman för Jordbrukets ut-
Elsa Einarssons OS-lopp redningsinstitut: Olle Palmqvist. Kontaktman för studieorga-
Hon startade starkt på sin specialdistans, 500 meter, och hade nisationema: C.A. Ytfeldt. Ombud till länsstämman: Astor
när halva sträckan awerkats, skaffat sig ett gott försprång före Näsmark.
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Hundar rev rådjur Kvinnomöte med män inbjudna i Strömsund
Polisen i Strömsund hittade på torsdagen ett ihjälrivet rådjur På fastlagssöndagen hade Kyrkliga kvinnoförbundet i Ström
cirka en kilometer från Vedjeön. Djuret var illa tilltygat. och stormönstring. och för en gångs skull var också män inbjudna,
man misstänkte. att lösa hundar varit framme, trots att det f.n. och ett stort antal av dessa hade också faktiskt infunnit sig.
är förbjudet att ha hundama lösa. Detta bekräades också Församlingens präster svarade för programmet. Komminister
senare. och polisen håller för sannolikt. att det är en gråhund Folke Hellberg talade om “En värld i vardande" Kyrkoherde
och en stövare som rivit ihjäl djuret. Lövsund visade ljusbilder från en svensk missionsstation i

Sydafrika och berättade om livet där. Mötet avslutades med
Födeisedßaf 2/3 1950 förhandlingar. varvid man beslöt att avdelningen vid länets
80 ål' fyiif d 4 ds ffll LUCi3 NliSS0l1. LBISÖOÜCT, maka Vintgj-[]'ä_Ska|| representeras av uarna Hanna Ni|5S0n_ S[fand_
läg.äg. Isak Nilsson. Hillsand. Hon och maken yttade för några och Sara Re¿ze||_ Ajavaftnet
år sedan till ålderdomshemmet i Tullingsås.

Gunnar Simonson flög till USA
STRÖMSUND Han ingår i en 60-mannatrupp svenska företagsledare, som i

Dåjag nu Övêriålii GUifBCnSiI1Sl8li0l1Iiil hen' Nils-Göfllll chartrat plan har åkt på en treveck0r$re5a_ för att studera varu-
GÖHIIISSOII Villjg härmed meka kunder Oeh Vänner för de distribution med tonvikten lagd vid detalj handeln. bl.a.

gångna åren samt rekommendera min eenrädare. gnabbköp5idén_
Isak Mattson

Fötile
Ûödsfu Vår dotter Anette
Skogsarb. Karl Edvin Eriksson. Alanäs. har avlidit i en ålder av |ng|-id och Ossian Sandberg
69 år. Han var född i Alanäs men härstammar på fädemet från f_ persson

Dalarna- Strömsunds BB 1/3 1960

Ett kraftigt jordskalv ödelade nästan hela den Eka Einarsson besökte FN_pa|amt

marockanska staden Agadir' Eerskalv väntas' Nu är våra Squaw Valleyresenärer tillbaka på svensk botten.
Lotmmas skonårs'-est Före hemresan gjordes en rundvandring i FN-palatset New

För l 7:e året i rad bjöd Ströms lottakår på fettisdagsfest och York' där bla' Elsa ck Skaka hand med Dag Hammarskjöld'
revykabaré. Ordförande fru Greta Bergh hälsade hjärtligt väl-
kommen. ty salongen var fullsatt av idel glada och entusias- Sporrsjödammens maskinhus eldhärjat
tiska människor. Programmet var både omväxlande och På fredagen vållades skador för 50-75.000 kr vid en brand i
uppslagsrikt. Ella Olofsson sjöng en munter visa till Ström- maskinhuset vid Sporrsjödammen i Stamsele. Fyra elektriska
sund. Sally Dahlqvist berättade i en monolog om hur svårt det motorer, oljeuppvännningen och fjämnanövreringen spoliera-
kan vara att ta körkort. och Alfva Ronnedal sjöng "Skottårs- des. Hur branden uppstått är ännu ej utrett. men när brandkå-
visa" vari hon upphov sin stora trängtan efter Strömsunds ren från Strömsund kom till platsen hade branden fått sådan
mera kända ungkarlar. Ett annat roligt inslag var baklänges- fart i maskinema. att man ck helt koncentrera sig på efter-
gymnastiken. och så får man förstås inte glömma zigenarsce- släckningen. Denna försvårades av att 750 liter olja från
nen med sång av Sonja Lindgren. Den blandade anrättningen uppvärmaren stod i brand. Själva dammanläggningen förblev
inramades med vacker musik av Ströms musiksällskap under oskadad. men däremot blev träkuren. i vilken maskinanlägg-
ledning av Gustav Bergvall. ningen inryms. helt ödelagd.

Dödsfall
F. skräddarmästaren Anders Amqvist. Strömsund. tidigare
Alanäs. avled den 4 ds i sitt 87:e levnadsår.

Skol-SM
Det blev väldiga framgångar för länets skolungdomar vid SM
i Umeå. Tio mästerskap och överlägset bästa distrikt. l skrid-
sko blev Bo Ollander. Strömsund. dubbelmästare i B-klassen.

Ny ordförande vald i Ströms högerförening
Det var stonnönstring av högerfolk från Ström. Alanäs. Hoting,
Östersund. Hammerdal och Bnmflo, när Ströms högerförening
på lördagskvällen höll årsmöte på Grand i Strömsund. Ordfö-
randen Edvard Bergdahl hade avböjt återval. och i hans ställe
valdes Birger Bardosson. Övriga styrelsemedlemmar: Karin
Larsson. v. ordf.. Uno Lange. sekr.. Gunnar Forsgren. kassör,
Anna-Stina Lund. Kerstin Hjalmars, Kjell Parde. Måns-Erik
Espmark och .lonas Persson. Revisorer: Sven Åström och

A1/i-a Ronnedal Gunnar Grahnström.
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Extra julfest när Elsa kom från drömresan Födelsedagar
Det var knäckkalas hos familjen Einar Andersson i Strömsund 50 år fyller den l l ds skräddarmästare Anders Edvin Söder-
på söndagskvällen. Deras berömda dotter Elsa hade utan för- man. Högbynäs. Han är född i Dorotea och kom i början av 30-
vaming kommit hem ån drömresan till Squaw Valley. Mamma talet till Högbynäs. där han utövat skrädderi. I bygdegårds-
Greta tyckte det var fullt befogat med en extra julfest, dottem föreningen har han nedlagt ett gott arbete.
till ära. Det tyckte också småbrödema Bengt och Hans. som
slickade sig om munnen över knäcken. men var en smula be- Svenska mc-eliten i Ströms israeing
svikna över att Elsas kappsäckar med presentema står kvar på .IMK Norras isracing för motorcyklar på Nyviken mellan
ygstationen i Los Angeles. De var så tunga att det blev över- Strömsund och Ulriksfors hade lockat en stor del av svenska
vikt! Den brunbrända skrinnarstjäman var på bästa humör eliten som deltagare. Det är för övrigt Norrlands största isra-
trots 26 timmars flygresa Reno-Bromma och tågskakningen cing i år och JMK Norras största arrangemang hittills. Två
mellan Stockholm och Ulriksfors. Ja, hon känner sigså i topp- rejäla vurpor gjorde tävlingama extra dramatisk. I den ena
trim. att hon redan på torsdag ställer upp i Kvamsveden och i figurerade publikfavoriten Erik "Fantomen" Westlund. Öm-
helgen i Kiruna. bara telekommisarie Gösta Nilsson i Ström- sköldsvik. som i näst sista heatet åkte ner i en decimeterdjup
sund beviljar henne ytterligare tjänstledigt. grop. Han sladdade omkull och Sven Fahlén. Målilla. som låg
- Allting var underbart. naturen. städema. människoma. Jag strax eer måste väja in i snövallen. "Fantomens" vurpa gjorde
vet inte i vilken ända jag skall börja. Jo. i San Fransisco. Det är att han missade en given andraplats. Åt Monarkemas Bertil
den vackraste plats jag någonsin sett. Där skulle jag faktiskt “Lill-Berra" Carlsson var det inget att göra. Han hade den
vilja bo. New York var förstås imponerande, men också en suveränt vassaste maskinen och tog maximala nio poäng ge-
trång och mörk stad. l Squaw Valley kände jag mig ganska nom att vinna alla sina tre heat. Det gråkalla vädret hade tyd-
tussig och trött. Klimatet var så ovant och tog hårt på kondisen. ligen skrämt bon en hel del av den väntade publiken. 758 betal-
Men vi hade ju två veckor på oss, och i god tid före tävling- ande plus ett otal gratistittande yngre betydde att den ambi-
ama kände jag mig i fin fonn. Arrangemangen vid tävlingama tiösa nordjämtska motorklubben tyvärr backade ekonomiskt
var fantastiska. Walt Disney är en riktig trollkarl. som kunde på tävlingen. Ett billopp var också inlagt, och där visade IMK
konsten att bygga upp en festlig och färgstark ram kring Norras egen Ingvar Emilsson på nytt prov på sin na körtek-
idrottstävlingama. Och tänk så många berömdheter vi hade nik.
på parketten: Ester Williams. Tony Curtis. Danny Kaye. Bing
Crosby. Roy Rogers o.s.v. Ska jag vara fullt ärlig. så längtade Ur handelsregistret
jag inte hem en enda dag. Jag kan ännu inte fatta vart den här En'k Gustafsson ämnar idka motoneparationsrörelse under finna
månaden har tagit vägen. Erik Gustafssons Motorverkstad med postadress låda l l80,

Strömsund.
DÖdSf8|| 3/3 1960 Till prokurist för finna Bilbolaget Strömsund. Persson & Co
F. predikanten i Evangeliska fosterlandsstielsen Sven Albin har antagits Bengt Vilhelm Edlund i Strömsund,
Svensson, Strömsund. avled på måndagsmorgonen i en ålder
av 8] år. Predikant Svensson har utfört sin predikogäming Dödsfa
ända Sdäll IlllS llall föl' ål' Sedan blCV pCIlSl0llCl'8Cl. Fru Kafgljna SVedbe|'g_ maka ]3n(b|'_ Jöns Svgdbgfg,
Under hela sin verksamhet bodde han i Hillsand. där han också $;röm5nnd_ har avdig i an å|dar av nära 74 ån Hon var föda i
var ordf. en tid i missionsföreningen och DUF. liksom även i Skam man ynada enar giefmålag n]| Ä5pna5_ där makarna
Blåband-föreningen. För några år sedan flyttade han och hans nade en mindfajordbj-nk_ 1923 ynada familjen ;i|| S;föm5nnd_
maka till Strömsund. där de bodde hos en av sönema. som är
målare

' Föthle

Vår dotter Carina
Ingrid och Bjöm Hjonling

Strömsunds BB den 9 mars 1960

Absolut fullträfl' för Elsa
Det blev ination i rekord i helgens intemationella skridsko-
tävlingar i Kiruna. Sammanlagt slogs nämligen l l nations-
rekord. och de personliga rekorden kom att bli 60-talet. De
svenska olympiaflickoma var ordentligt i stöten. På 500 meter
fick Elsa Einarsson en fullträffsom gav smått fantastiska 47,9.
Hon putsade alltså sitt eget gamla rekord med inte mindre än
|.3 sekunder. Men så var Matojärvibanans is på lördagen av
“höglandsklass".

Vigde
Teknolog Mats Nordesjö. Kramfors, och soc.stud. Dea Tejbo.
dotter till länsskogvaktare Per Tejbo och hans maka. Ström-
sund. vigdes på lördagen i Ströms kyrka av kyrkoherde Lars

Predikanten Sven Albin Svensson Lövsund.
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Årsmöte i kommunals avd. 563 i Ström Skarp skrinnargala i I-'lata
Ett l00-tal medlemrnarhade mött upppåGrandhotell,därordf. - Det här smakade fågel, sade Bosse Ollander, och riktigt
Gunhild Karlsson hälsningstalade. Kassören Oskar Wallin slickade sig om munnen sedan han pustat ut efter sitt fina 500-
hade avsagt sig återval i styrelsen och han avtackades för meterslopp (46,0), vilket resulterade i en sjätteplats. Hans
sina insatser. Styrelsen fick följande sammansättning: Gunhild Wilhelmsson, Castor, vann med tiden 43,1. Ollanders person-

Karlsson, ordf., Aurora Larsson, sekr., Märta Amundsson, liga rekord rök med en halv sekund, och dessutom klockades
kassör, Hilding Amundsson, vice ordf. och Märta Ljungberg, han för en tid bättre än "lvrige" Nilsson. Han blev även 6:a på

vice sekr. l.000 meter. Elsa Einarsson var inte riktigt i slag, men gjorde
sitt bästa för att infria förvänmingama och utkämpade en hård

Åttaårig skolplikt I Ström strid med Inger Sandin om andraplatsen på 500 m, dock vann

Regeringen har medgett att obligatorisk åttonde klass får in- Sandin den kampen. C. Scherling vann distansen liksom även

rättas vid folkskolan i Ströms kommun så snart lokalfrågan 3.000 meter. Elsa vann l.000 m. Vidare antecknade sig Maud
kan ordnas. Waldemarsson och Gunhild Eriksson för riktigt lovande tider

- personliga rekorden putsades ordentligt. Maud blev fyra på

Födelsedagar IS/3 l960 både 500 och 3.000 meter, och Gunhild blev trea på l .000 meter.

75 år fyller den I7 ds fru Maria Karlsson, maka till lantbr. Gästande åkare gjorde nt ifrån sig, så det var inte någon

Albert Karlsson, Vedjeön. ”försörjningstävling” som strömsundsboma bjöds på, trots
att de yttre betingelsema inte var de allra bästa. lnte mindre än

70 hvwlßbrßßmd I kvinnligt ßkemål 1.042 åskådare hade man upp, får arr beskåda den heja fram
Ett sjuttiotal havsnäsbor har instämts till häradsrätten i Sollef- åkarna ml St0r¿åd_ Det fattades 50 st mr att pubkrekordet
teå för svaromål i en civilprocess som gäller fiskerätten vid från SM skune s|åS_

Flåsjöns utlopp och ett stycke i Flåsjöälven. I huvudsak rör
det sig om vem som äger skerätten i Storselets by i Ånger- Svgningen; bygdegårdgßnning
mld- En W Sakäßamaa låg-5% Um Gmblad I H0V°1ddCr har hållit årsmöte i den nyuppförda bygdegården. Ett förslag
Tåsjör häVdaf att haV5“äSb°ma föf|°f3-de skefäe I nämnda att bygdegården skall kallas Svaningegården antogs. Styrel-
vatten i samband med landskapsgränsens yttning och sen, som kvarstår ym-f|iga1-e en än bestå; av jonas Ha||qvis;,
awittringen i slutet av l800-talet. Havsnäsboma stöder sig opßp-ande, Hdge Waén, sek,-egen,-e_ och Åke pe,-ssom kas-

emellfld På att kamm3fk°"°8l°l I en f°5°|UÜ°" år 1729 SW sör. Revisorer är Oskar Nilsson och Folke Ulriksson.
”havsnästorpama” all rätt till fisket i berörda vatten.
- Det är helt enkelt fråga om vem som äger rätt till fisket i ”Ett rent under att han lever”

Storselets by, säger hr Gillblads juridiska ombud, notarie Lars Att 47-årige elektrikem Hans Ström, Strömsund, över huvud-
Widmark, Hämösand. Det ser kanske en smula konstigt ut, att taget lever får betecknas som ett under, efter det att han under
vi stämt hela 70-talet havsnäsbor, men det beror på att fiske- arbete i en ttansfomtatori Harbäcken kommit i kontakt med en

rätten är oskiad. Jag kan dock påpeka, att vid senaste vatten- strömförande ledning och fått l0.000 volt genom kroppen, sä-

domstolssammanträdet var det endast nägra få havsnäsbor ger drAme Espmark vid Ströms sjukvårdsinrättningar. Ström,
som gjorde gällande att de var ägare till skerätten. Innan det som höll fast sig i en kätting, föll från 5-6 meters höjd och
blir fråga om rättegång ska vi begära yttrande från överlant- fördes i medvetslöst tillstånd till sjukstugan. Dr Espmark tror
mätarna i Jämtlands och Västemorrlands län. Saken är ju i det att Ström räddades tack vare att strömmen först passerade

stora hela ett rent lantmäteritekniskt problem, och sedan de kättingen och spänningen lindrades. Hans Ström slog sig gan-

har forskat i de gamla papperen, kan vi säkert få klart besked ska illa vid fallet och har ådragit sig en kraig hjämskakning.
om vem som har rätt till den omstridda skerätten. Vidare fick han en hel del brännsår på olika ställen i huvudet

och på kroppen. Hans tillstånd är dock eer omständighe-
_15,-vsjjsbo ggr; ,|m|¿d (13 gl-N ß|| tema väl och han är vid fullt medvetande. Några veckors sjuk-

Err aryekahåndelse under arragearbere irmåffade på tisdagen i husvistelse blir det dock-

Brattberget, varvid skogsarbetaren Erik Berglund, Järvsand, A

fick allvarliga skador och måste föras till Ströms sjukstuga.
Berglund var tillsammans med en kamrat sysselsatt med hugg-
ning, då han av någon anledning råkade komma i vägen för ett

fallande träd och slogs omkull. Från sjukstugan rapporterar dr
Sandahl att Berglund fått en hjämskakning, sår i huvudet och
skador på ena annen. Han befinner sig dock efter omständig-
hetema väl, och någon fara för livet anses inte föreligga.

Personligt
Den lilla rödhåriga

som trots sällskap med en herre (man eller fåstman?) å

Saga biografen, gav ögon åt förhoppningsfull man med
hastigt påkommande hjärtklappning ombedes vänligen 94_¿,-,-ge Hans 5,,-öm

besöka samma bio fredag eller lördag kl. 7 för ev. sällskap anno 2007
hem
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Bragdguld till Elsa Fältsktets mästerskap i Strömsund
Hon ck Jämtland/Härjedalens ldrottsförbunds guldmedalj för En folkfest av ston fom1at blev årets förbundsfältskjutning
l959 års bästa prestation i länet. ldrottsförbundets ordförande med mästerskap som gick i Strömsund på söndagen. Närmare
Gunnar Höglund överlämnade medaljen. 550 skyttar gick nmt på de 5+3 målen i det härligaste vårvinter-

väder. och då tävlingama ordnats på ypperligt sätt av Ström-

Födelsedagar 21/3 1960 sunds skyttegille. fick alla i rikt mått del av den tjusning som

75 ål' fyllßf den 23 dS lantbrukare Edvin ÅdCfSS0« 5l0fÖb0~ fältskyttet onekligen ger. Först som sist skall sägas att ström-
dar"a~ U|rlk5f0r5- Ha" är född Ü Värlgeln- me" yïïde På 20' sundsboma har all heder av vad de bjöd den månghundrade
laleï lill SIOfÖb0dfl1a~ där han SySS|al med j0fd- 0Ch S|<0gS- skytteskaran. En utmärkt kombination mål-avstånd-skjuttider.
bruk. En tid var han också anställd vid sultfabriken i högklassiga tekniska arrangemang ggn Sam 5|u;k|am en fór-

Ull'l|<Sf0fS- nämlig prissamling värderad till över 7.000 kr.

Resultat."
Srrömsmäsrarna sam' på Plats av Öh"'5k?1t Mästarklass. l : Rune Lundqvist IS 45 träff. 3: Helge Edesund
Strömsundskretsen ökade på sin fjolårsnotering och kunde Strömsund 42 “_ 5¿ Sigge Rova Strömsund 41 "_

Visa UPP '03 Sïdf Skyf vid Si" mäslßfßkv- Mäßlff- ri. ustoffnn Pofnnon Äspnäs. 2; Nils Hmnoim Hnisono.
SRY" blev One -]°“55°"~ Orm- FJOÜÛU föreningar Var r°Pr°' F2. 4: Sture Jönsson Hillsand. 5; Allan Strömqvist Strömsund.
senterade vid kretsmästerskapen. Resultat mästerskapet: l) |.~3_ 2¿ AXe| Ståhl Hi||San¿_

O"° -'°"5S°"~ Oh" 383 2) Gustaf Faxbrink- S"Öm5""d 375 3) F4. 2; Karl-Gustav Nilsson Tullingsås. 5: Karl Ytfeldt Havs-
Nils Wi|h°|mSS°"- <1=° 3614) Rune N°m“"- Tullißså 351 5) nas. 7; Kart-Enk Nilsson Tullingsås. 10; Bonn Rosenborg Öhn.

Helge Edesund- S"Öm5“"d 353 6) Sigge R°Va~ d5° 35- FS. 2; Helge Edesund Strömsund. 4: Lars Lindberg Öhn.

Ungdomens kretsmästerskap på skidor
för norra kretsen avgjordes på söndagen i Strömsund med IF
Kamratema som arrangör. I samband med detta mästerskap
kördes även 20 km för seniorer och oldboys. 10 km för juniorer
och 5 km för damjuniorer. Sistnämnda distans vanns av Siv
Wikström. Strömsund. Tävlingama gynnades av strålande vä-
der. och arrangörsföreningens garvade skidfunktionärer ge-
nomförde tävlingen på ett föredömligt sätt. Efter tävlingama
ck pristagama välja från ett välförsett prisbord bland nytto-
priser skänkta av samhällets affärsmän och företagare.
Resultat:
Alla pojkklasser samt ickor f. I947 togs hem av Hammerdal.
Flickor f. 1945-46: I) Sonja Ivarsson. Öjams folksk: 2) Maj
Lindgren. Ströms samreal: 3) lngrid Ivarsson. Öjams folksk.
Distans för ovanstående klasser var 2.5 km.
Seniorer 20 km: l ) Ola Fransson; 2) Axel Ståhl: 3) Östen Eriks-
son; 4) Haldo Jonsson. samtliga från Strömsund.
Oldboys 20 km: I ) Börje Löwing: 2)Ame Jonsson: 3) Ola Olof-
ström. samtliga från Strömsund.
Juniorer l0 km: l )Gunder Hedman; 2) Bengt Kämlund: 3) Leif
Zachrisson. samtliga Strömsund.

4 |
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Yngre veteran. 6: Mikael Persson Äspnäs

LS
-~

Sigge Rova

4

l

l

Födelsedagar
80 år fyller den 23 ds fru Märta Katarina Hellsén. f. Persson.
Ulriksfors.

Dödsfall
På Stensele ålderdomshem har änkefru Evelina Persson från
Strömsund avlidit 80 år gammal. Hon var änka sedan I 9 I 8 och
hade i många år bott hos en son i Strömsund. De två sista åren

tillbringade hon emellertid på Stensele ålderdomshem.

Födelsedagar
50 år fyller den 26 ds fru Gunhild Elisabet Bjurström. f. Hans-
son. Västvik. Havsnäs.

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes på fredagen fru Valborg Jakobs-

Leif Zachrisson dotter. Spjutviken. Offciant var kyrkoherde Lars Lövsund.



Reglerlngsmedel till Tulllngsås lämmeltåg varje kväll till annélokalen. för att i två timmar lyssna
Länsstyrelsen och vattenrättsdomaren tillstyrker hos kmt att till det glada FA-teamet: major Bengt Wallin. kapten Bemth
Tullingsås gatubelysningsförening fär bidrag av vattenre- Andersson och fältsergeant Göte Andersson. Den röd-blå-
gleringsavgifter med 5.000 kr för att ordna gatubelysning i gula fanan vajar segervisst. mötet är stämt i dur och försam-
byn. Vidare föreslås att Tullingsås förening för vattenförsörj- lingen rycks obönhörligt med i valstakten eller de smäktande
ning och avlopp får bidrag med 20.000 kr av liknande medel, sångema. Och ingen behöver bli uttröttad av långa och trå-
för att bygga vattenverk med tillhörande reningsverk för byns kiga predikningar. ty major Wallin och hans kollegor talar kort.
räkning. glatt och intressant, och i huvudsak är det sången och musi-

ken som får tala. Vi hälsade på härom kvällen. En god stund
Födeßedßl' 29/3 1960 före kl. l9.30 var varenda träbänk upptagen och fanjunkare
:I Ü' fyll: de" 31 ds ff" Mafgfela Û|°fSS°» f- Jasdïlef- Eliasson hade all möda att hitta sittplatser åt dem som ström-

WÖNSUH - made in enom den trån a rten. Nå un domar ck t.o.m.
75 år fyller den 31 ds f. lantbr. Per Jönsson, Lia, Strömsund. nm Sigg i att Stå mmdš :gi väggeïaMeå vad gjorde deg?

Han ål' född l Bjömbefßeï- FJä"SJÖ» men yde l böflan *W 20' Man hade kommit hit för att sjunga och vara glada tillsam-
tale' Ü" I-la- däf han b|'Öl mafk Och °d|ad°J°fd- mans med glada frälsningssoldater. som taktfast ackompanje-

rade på dragspel. gitarr, bas och piano. Första gången gick

Fni Brita Kristina Johansson änka efter hr Olof Johansson rórâtås en sl-“ma trögt, många mrdes inte Sjunga ut' Men då Sa

Stamsele avled den 24 mars ien ålder av 79 år Hon var född major Wallin: “Ana är födda att sjunga Om man Sen Sjunger' místamsele som en näktergal eller som en talltita spelar ingen roll. Huvud-
saken är att man sjunger och är glad." Och sen brusade kören

Pousuppbu grenrynïng från Umksfors i tg: timråiar. Fågtsergreant Andlersson var kvällensäta-

Hela polisstyrkan i Stromsund var på måndagseñenniddagen fm: an rätta e (ml en °_ omuma ampe" att rä S? SJ ar
å -akt chef en 33 å nsk medbor are, som fn avt-änar till ett bättre och lyckligare liv. Han var djupt allvarlig i några

P J ' 8 8 - - J . . .

fängelsestraffvid fångvårdsanstalten i Ulriksfors. På förmid- mmiter' Men ha: beršnnadehockslâneln Sï|s|š°":;'S'°na från
dagen hade mannen rymt från ett skogsarbetslag i Ursvattnet jämt and' Det var eng ge" åns Fsäja t ropi/Äspås'
Söder om Havsnäs_ R mn en u täcktcs mm kl_ 15 eep Åtta gårdar besökte han, och i samtliga blev han bjuden på

Ym 8 PP . . .som imemema arbetar över rån Stora områden så rymlingen kaffe med dopp. Sen orkade han varken med försäljningen
- '- k ff ' d .H I å 'S d ' fller a ednckan et e a k ren i trömsun assisterar ör-fick därför några timmars försprång. I Havsnäs tillgrep han ett e

ar skidor och satte av Polisen fam mast Spàret och av stås det glada teamet, och med den framgång som man redan
P - 8 - -

detta framgick att mannen tydligen åkt vilse era gånger, spå- kunnat regfstrera på några? dfgar' har kårchefen wåge Skoow
mledde nämligemmbakaml utgångspunkten Kl 22 30 upp all anledning att känna sig nöjd. Det är t.o.m. fråga om inte
täcktes rymmaren ute på nås]-Öns iS_ Han gav sig man mot_ andra olïentliga arrangemang just nu lider svårt av konkurren-

sund een han ieiegeae över en han kande sig hungrig efter S°“ S°““ Ska" hå"“ På "" d°“ 'O “P"'~
skidmarschen. Marmen avtjänar två månaders fängelse för att
han olovligen återvänt till riket.

Dödsfall
Fni Lisa Mathilda Eriksson. änka eer lantbr. Erik Johan Eriks-
son, Lillviken, har avlidit i en ålder av 79 år.

Födelsedagar
92 år fyllerden 2 april f. köpmanrien Anton Grahriström, Ström-
sund. Född i Umeå landsförsamling har nu Grahnström i snart
50 år bott och verkat i Ström, där han ägnat sig åt handel i olika
branscher och på skilda platser. Sålunda drev han tidvis ett
tiotal affärsföretag och dänill ambulerande affärsverksamhet
på de förr så vanliga markriadema i Jämtland och Västerbot-
ten. Grahnström är nu en av de äldsta i Ström.

Dödsfall
Fru Hanna Ljungberg. f. Olsson, maka till lantbr. och f. kyrk- Fräls"'-"gsar";1é" i Svömsundså buššfgrní med
värden Abraham Ljungberg, Strömsund, har avlidit. Hon var sångare Oc musikamer un er I 'Ia er'
född l 894 i Helgum och yttade l9l3 till Ström, där hon ett par
år senare gie sig och bosatte sig i Strömsund. Hon var på sin KÖl'|K0I1SlISPil'8Ill0I' |&I'0C|&8I|C Vid PI'0V0l
rid aktiv inom nylqerhergrörelsen, Frälsningsarmén och Ströms En stor militärlastbil och en personbil brakade samman på Stor-
arbemrkgmmim gatan, till följd av att lastbilsföraren gav körriktningssignal åt

motsatt håll mot vad han avsåg. Ur lastbilen klev en bilinspek-
Frilsnlngsnrmén: ”Alla är födda att sjunga” för och en körkortsaspirant och ur personbilen likaledes en
Blod och eld! Fiälsningsannéns stridsrop ekar tydligare än på bilinspektör med sin aspirant. Det blev stor tablå. Aspiranten
mycket länge i Strömsund. Familjer, hemmafruar, ungkarlar. i lastbilen blev utan körkort. vilket däremot aspiranten i person-
pensionärer. skolbam, raggare och skinnknuttar drar som ett bilen fick.
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Röda Korsets Alanäskrets I/4 1960 Hotell. och Erik Nordén. Reso. harangerade "Spökis“Anders-
har hållit årsmöteiförsamlingshemmetiAlanäset. Mötet öpp- son för hans nystartade linje och hoppades den skulle bli
nades av kretsens ordförande. kyrkoherde Wiklund. vareer framgångsrik. Det är ju Reso som tagit initiativet till denna

årsmötesförhandlingar följde. Härvid omvaldes till ledamöter i flygverksamhet. Som garanter står för april månad Ströms och

styrelsen lnga Sundeman. Alanäset. Lilly Näslund. Havsnäs. Frostvikens kommuner. “Spökis" fick blommor av dagens

och Linnéa Ahlkvist. Högbynäs. samt nyvaldes lrene Petters- ”flygvärdinna” Maj Britt Claesson. Strömsund. Flera kommu-
son. Harrsjön. efter Märta Jonsson. som flyttat från Harrsjön. nalmän från Strömsund deltog också. bl.a. municipalfull-
Revisorer blev Vilhelm Sundberg och Bo Eriksson. Av års- mäktiges ordf. Algot Eliasson och kommunalkamrer Bertil
mötesförhandlingama i övrigt kan nämnas. att kretsen beslöt Magnusson. Från Strömsund till Gäddede tog turen cirka 45

att anslå 100 kr till överstyrelsens katastroffond för Agadir. minuter. så sammanlagt en flygtid på drygt timman Östersund-
Vidare beslöt kretsen bekosta vistelsen för ett bam på en bam- Gäddede. Att det skett en del med kommunikationema mot
koloni på Västkusten under sommaren. Kretsen hade under norra Jämtland kunde Algot Eliasson berätta om: För ungefär
1959 översänt bl.a. till MS-sjuka400 kroch till CP-bamen 70 kr. 50 år sedan inrättades en s.k. ilskjuts mellan Strömsund och

Östersund med många hästbyten. Den tog l7 timmar och be-
”Kfeeknffhling” lneknf mfnre från 'fe |end5knP traktades som ett stort framsteg. och nu alltså 25 minuter med
Det drar ihop sig till ett spännande krock- och raffeldrama i yg_ Det är meningen an ygnnen Ska" gå måndagar Och

Strömsund- Ûen den nlelefbnne Publiken kommer Säken an få fredagar med avgång från Östersund cirka klockan 7.30 och

5Pännlng5ben°Vel nlänel- JMK Neffas 5l°ek'e3f På N)'Vlken från Strömsund cirka 8.30. Från Gäddede går maskinen sedan

nal nämligen lnekel en 40431 ekipage- Ûnnalaf Ofdf- LM- vid l2-tiden. för att landa i Östersund lagom till Linjeflygs
^nd<=f2°- S°m givetvis hoppas på en pvblikl. Iävlissmäßßigt rniddagspian nu sreekhelrn. Priserna på linjen blir enkel resa

Oen ek°n°nnSkf Sn/ende Underhållning- Östersund-Gäddede 93 kr. Östersund-Strömsund 52 kr och
- Vi har fått över förväntan många deltagare. och de bästa Sn-ÖmSnnd_Gäd¿e¿e 52 kn

stock-carförama från länet ställer upp. JMK Norra har inte så

många förare. men jag tror att vi kan vänta oss en hel del av

unge Rune Unosson från Strömsund.

'Ü

Frv. Bertil Magnusson, kommunalkamrer och
Holger Lundström. Varuhuser

Bo Lennart Risberg, Stockholm, och Ester Wiviann Mårtens-

Folke Hellberg.

För pimpelske och fjällsemester,
RENSKINN

Motorintresserade Fr: v. J. M. Anderzon. i lager.

KG. Eriksson och Rune Unosson LEVl OHLSSONS SKOAFFÄR
Telefon 406, Strömsund.

Idag ck Strömsund och Gäddede yg
l april är onekligen en stor dag för båda platsema som nu fått Dödsfall
ygförbindelse. Visserligen blir april en provmånad. men ett Fru Karin Olsson. Strömsund. änka eer lantbr. Magnus Ols-
initiativ som detta har alla möjligheter att slå väl ut. Därmed son. har avlidit i en ålder av 75 år. Hon var född i Bredkälen.
har också Jämtland fått sin första så att säga intema ygför- 1908 gifte hon sig. och l9l l flyttade familjen till Jonsgård.

bindelse utanför den ”stora” ygtraken. Det är sin Norseman-
maskin Gunnar "Spökis"Andersson sätter in. På premiänuren Lantbr. Anders Andersson. Nymyra. Ström, har avlidit i en

Vigde 5/4 l960

son. Strand. vigdes på lördagen i Ströms kyrka av komminister

tog flygtrippen från Östersund till Strömsund inte mer än cirka ålder av 67 år. Han var född i Arbrå. men flyttade för många år

25 minuter. Första passageraren på denna nya linje var Zera sedan till Hoting. där han också gie sig. 1935 flyttade famil-
Berglund som åkte hem till Frostviken för att hälsa på i sitt jen till Nymyra. där man köpte den gård man alltjämt innehar. l
föräldrahem. Dessutom var det pressfolk med. l Strömsund c:a tio år var han dessutom kolare hos Kungsgården-Mariebergs
hade Resoklubben inviterat till en liten kaffebjudning på Grand bolag.
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l.500 sig krockfesten i Flata Flickorf 1946, 2,5 km: I) Gunnel Tallbom. Öjam 13.20; 2)
JMK Norras stock car tävlingar på Nyviken gynnades av strå- Ingrid lvarsson. Öjam l3.32: 3) Eivor Göransson. Strömsund
lande väder och arrangörema kunde också räkna in l. l00 be- l5.08.
talande personer. Tillsammans med alla bam under 12 år som Gossarf 1946. 2.5 km: l) Sören Löf. Öjam l l.4 l; 2) Bengt
hade 'i entré låg publiksifan på drygt l .500. "Krocktävlingar" Zakrisson. d:o l l .S01 3) Sven Åslund. Alavattnet l2.47.
har tydligen grepp om publiken. Sammanlagt deltog 35 förare Flickorf 1945. 2,5 km: l) Sonja lvarsson. Öjam 13.02; 2)
i tävlingen. som var uppdelad på två kvalheat och ett nalheat Margareta Mikaelsson. Äspnäs l6.3 I .

samt en extratävling om l0 minuter. där det gällde att förpassa Gossarf 1945, 2,5 km: I) l) Torsten Lövkvist. Strömsund
så många som möjligt av konkurrentema in i snövallama. eller 13.29; 2) Stig Johansson. Öjam l4.l0: 3) Per-Gustav Flat-
på annat sätt göra deras bilar funktionsodugliga. tills endast backe. Strömsund 2l.35.
en bil återstod. Det var extratävlingen som ur publiksynpunkt Bästa skala: I) Öjam 12 poäng; 2) Äspnäs 9: 3) Ström-
blev det mest rafflande. Segrare blev Bengt Strid. JMK Öster- sund 7; 4) Ulriksfors 5; 5) Havsnäs 2; 6) Hillsand l .

sund, som de sista minutema endast hade att köra mm banan. Bäsra_/Iicklag: l) Äspnäs 7 poäng: 2) Öjam 6
då ingen av konkurrentema kom loss ur snövallama Bästa pojklag: l ) Öjam 6 poäng: 2) Strömsund 5.

Äignoek hemaes av hund
Polisen i Strömsund lannades på onsdagen till Hössjöberg,
där en hund jagat en flock älgar. Undersökningen visade att
det var minst fem älgar som jagats ett gott stycke i snön. De
tunga djuren har hañ svårt att klara sig. det visade de blodiga
och djupa spåren. Hunden har däremot med lätthet ilat fram på
skaren. En lösspringande stövare påträffades också, men po-
lisen är inte säker på att den är fridstöraren.

Till salu

Fastighet - skog -jord
C :a 2 mil från Strömsund nnes egendom med l6 hektar
prima åker och c:a l 50 hektar grov prod. skog, där kal-
ytor upptar endast cza l hektar. Stor, nybyggd ladugård
med plats för l6 kor och 6 hästar, loge och höskulle.
Modem mangårdsbyggnad 5 rum o. kök. Källarvåning.

vy.

Timrad sommarstuga. Härbre.
Om intresse nneS_ kontakta Tvillingarna Sonja och Olle Mannerberrh på startlinjen

Fastighetsmian

Strömsund. tel. 715, Mattsson.

Födelsedagar l l/4 l960SI' EN RUN I
AD 50 år fyller den I3 ds sjukvårdsbitr. Karin Eriksson. änka eer

skomakare Jonas Eriksson. Strömsund.

Skoltävlingar Strömsundsbo i Nassers land
Ströms skoldistrikt har hållit sina skolmästerskap på skidor Kvamägare Birger Bardosson. Strömsund. har nyligen kom-
med deltagande av 340 elever från I6 skolor. Resultat: mit hem efter ett tre veckors besök i Egypten. Han deltog i en
Flickorf 1950, 1,2 km: l ) Ingrid Eriksson. Äspnäs och Britt- sällskapsresa som den l9 mars lämnade Malmö med yg. de-
Marie Enevåg. Öjam 8.23; 3) Margareta Hopstadius. Siljeåsen stination Kairo. Det var onekligen en behaglig upplevelse att
8.52; 4) Margareta Ramberg. Äspnäs 9.03. från ett kallt vårvinter-Sverige dimpa ner i Egyptens 40-gradiga
Gossarf 1950. 1,2 km: I )Torbjöm Mikaelsson. Äspnäs 6.50; värme. Resan gick bland annat till jordbruksdistrikten vid
2) Putte Elvenim. Strömsund 7.25; 3) Sune Thulin, T-ås 7.36. Assuan-dammen. Främst var det vete som odlades. För kvam-
Flickorf 1949. 1,2 km: l) Kerstin Edin. U-fors 7.l8; 2) Ulla ägare Bardosson blev den största upplevelsen mötet med de
Ehrs. Äspnäs 7.41: 3) Gunilla Gustavsson. U-fors 8.29. ålderdomliga jordbruksmetoder som kom till användning. Han
Gossarf I 949, 1,2 km: l) Bo Strömlund. Öjam 5.49; 2) Paul berättar: “Jag såg inte en traktor eller något annat modemt
Erixon, U-fors och Tommy Hellström. T-ås 6.55; 4) Per Olov jordbruksredskap. Plöjningen gjordes med en enkel träårder,
Olovsson. Öjam 7.02. och vid tröskningen använde man kameler och vattenbufar
Flickorf I 948, 2,5 km: I) Mänha Johansson. Havsnäs 16.28; som fick trampa ur säden. Lika primitivt gick skörden till. då
2) Sonja Mannerberth. Strömsund l6.4 I ; 3) Marianne Eriks- man gick på knä och skar vetet med korta knivar. Vid malningen
son, Äspnäs l7,l0. använde egyptiema handkvamar. likadana nu som för tusen-
Gossarf 1948. 2,5 km: l)Olle Mannerberth. Strömsund l3.26: tals år sedan. Skördemetodema var alltså mycket primitiva.
2)Tore Zakrisson. Hillsand 15.06; 3) L. Näslund. Havsnäs l5.08. men kvalitén på vetet var den högsta jag någonsin sett". Tre
Flickorf 194 7, 2,5 km: l) Karin Ehrs, Äspnäs l3.26: 2) skördar om året fick egyptiema ut av den bördiga jorden. som
Anna-Märta Mikaelsson. Äspnäs 14.30; 3) Margareta Näs- kräver ständig bevattning. l det område hr Bardosson besökte.
lund. Lövberga l6.l3. hade det inte fallit regn på 36 år! Ett besök i en sockerfabrik
Gossarf 1947, 2,5 km: l) Harry Jakobsson, Strömsund l4.07: med 3.000 anställda hörde också till studieobjekten. liksom
2) RolfElvetum. d:o l4.08; 3) Gtmnar Berglund. Gärdnäs l4.29. besök vid mera traditionella turistmål.

87



Födelsedagar Födelsedagar
50 år fyller den l4 ds lantbr. OlofBacklund, Lövberga. Han är 50 år fyller den 20 ds fru KristinaAmalia Norman. f. Svensson.
född i Hössjöberg där han också ett tiotal år brukade fädeme- Stamsele. Hon är född i Vågdalen, och kom för omkring 30 år
gården, men för cza tio år sedan flyttade familjen till Lövberga. sedan till Stamsele. där hon och hennes make odlade upp ett

småbnik. Under några år skötte hon bambespisningen vid
Dödsfall skolan.
Fr" Karm D°2°"m3“~ änka efter ågbålsbefälhavafe -LM- 50 år fyller den 2l ds lantbr. Olov Anshelm Andersson, Öjam.
Degennan, Strömsund, har avlidit i en ålder av 96 år. Fru Han är ßdd i sm,-åh,-änna_ |_axSjÖ_

Degennan, som var Ströms sockens äldsta innevånare. var
född i Tåsjö och kom till Strömsund l88l. STROMSBOR!

lnför TV-premiären monterar vi gratis Eder antenn.
lsak' Nilsson, Hillsand, har avlidit på ålderdomsheminet i VI för amför-I-v_amenner ochmlbehön Representant för
Tullingsås i en ålder av 84 år. I många år hade han vant fömian Centrum och Komng (specien långdistansmomgar

' “°““'“ßSR”°“'“g°“- saimsrnöivis CYKEL- & si>oizrAi=rÄR
Tei. iii- STRÖMSUND - Bosi. 272

Försäljningsinsp. D. Brattmyhr. tel. 58. Gisselås.
TV-säiidningama över Jämtland startari dag.

Vedl°ö“s Flkets Hus Hyfsad mine på rv-iiiiaem kring smimsumi
_DANS Påskafton - Aldrig på 17 år har det varit så folktomt i Strömsund en

M'-mk: Gl"m3r'R0land5 helgdagskväll. säger källamiästare Folke Hopstadius. som stiax
TÛMBÛLÅ' SERVERINÜ före kl. 18 på skärtorsdagskvällen gjorde en runda på samhäl-

let. Strömsundsboma hade gripits av TV-febem och i god tid
Fmelscdlglr . före premiärklockslaget satt man framför TV-rutan och vän-
50å ll d l6dh dl.P Jh Tll sås.H . _r fy er en s an er o ansson, u ing an me Men det vanmebam

. _ . _ _ . . . premiärprogrammet med bl.a. Yngve
är mrodqmnmgsåsbo och bónade sm bana som bmäde. hos Gamlin man väntade å. Strömsund li er ju c:a 2 mil utanför. P 88
Kï]nSlåml| byn' :ör c'ad30 år sedín Smnaclâ han enhegen dlïšr- zongränsen för sändningama från Brattåsen, och det var nog
se an e , som an un er rens opp utvi gat, oc som i g em h _ . _ ,

_ yste vissa farhågor för bildkvaliten. Så mycket gla-
är en n och välskött rörelse. Pelle Johansson ären välkänd dare blev .u när hela frånsett ljudavbmneti

J Siam »ïh Omtyåkt ltïulhnšíísbo' som tšäadglorš :oda lllsatïr för böijan, gick fram utan större stömingar. Visserligen regnade
i rotten. an aro tmassorm ti .oc ven gyorte ono- _ . .
miska min för häl fram domar inom olika det emellanåt, och visst var de medverkandes ansikten lite

ppo g ' J p g tillbucklade nå ån er, men detta är ju bara bagateller som. . . . gra g g
idrottsgrenar. Och fortfarande är han lika intresserad av allt län hjälps med mindrejusteringan Den kanske mest emuSi_

vad som för idrotten' och än i dag samlas ungdomarna i am' astiska TV-publiken hittade vi i pensionärshemmet i Ström-
ren för att få goda råd av eldsjälen. .

sund, där en radiohandlare ställt upp en apparat. En god stund
före kl. l8 var salen fullsatt, och pensionärema fick vara med
om något som de knappast vågat drömma om. De blev så TV-
bitna att redan kl. l6 på fredagen satt ett 20-tal och tittade på
bamprogrammet.

Berusade ynglingar fast efter dlkeskörning
Två höggradigt berusade billånare i åldem 20 och 2l år från
Strömsund greps tidigt på långfredagsmorgonen på Lövberga-
vägen, sedan de kört i diket med en tung. oregistrerad lastbil
vid Lia. Det var en privatbilist som observerade den dikeskörda
och övergivna lastbilen, och lannade polisen i Strömsund. Två
polismän gav sig genast iväg, men innan de nådde fram till
bilen, mötte de två ynglingar som till fots var på väg till Ström-
sund. Båda fömekade att de hade något att göra med lastbi-
len, men eftersom de var ordentligt spritpåverkade ck de följa
med i polisbilen. Så småningom föll de också till föga, och
berättade att de tillgripit lastbilen på Bilbolagets gård i Ström-

----* sund, och sedan fortsatt eer Lövbergavägen. Färden gick
ldrottsentusiasten Pelle Johansson med löparna Rude emellertid inte så värst bra, och sedan de kört i diket övergav

Melander: Rainer Åsbrand! och Gösta Nord de fordonet. Föraren fördes till läkare för blodprov medan den

andre fick gå hem och sova niset av sig.

Födelsedagar I 6/4 l 960
75 år fyller i dag fru Anna Mattsson, f. Göransdotter, Bred- Vigde
gård. Hon är född i Ström och bodde i många år i Risselås. Hr .lan Erik Bemer Olofsson, Hälsingborg. och Kajsa Maria
50 år fyller den 20 ds jordbruksarb. Olof Johansson, Ström- Olofsson, Frösön. bördig från Strand, vigdes på påskañonen
sund. Han är född i Kärmäset men bor sedan ett tiotal år i i Ströms kyrka. Vigselförrättare var komminister Folke Hell-
Näsviken. berg.
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Dödsfall den bästa jämtländska tiden hittills. Sverker blev också trea i

Änkefru Märta Katarina Hellsén. f. Persson, Risselås. avled lilla gummimotorklassen. l inte mindre än fyra klasser blev det

den l6 april i en ålder av 80 år. nya DM-rekord vid de välarrangerade tävlingama. vilket tyd-
ligt nog visar att utvecklingen går åt rätt håll.

Skolkökslärarinnan Birgit Olofsson, f. Arborén, maka till kas- Strömsundsplaceringar utöver ovanstående: lwan Örjebo och

sör P.E. Olofsson. Strömsund. avled den l7 april i en ålder av Bemt Andersson blev tvåa resp. trea i intemationella segel-

55 år. Hon var född i Stockholm och kom som skolkökslärarinna modellklassen. Örjebo blev dessutom fyra i lilla segelmodell-

l933 till Strömsund, där hon sedan utan avbrott bott och ver- klassen. Emst Persson kom femma i lilla gummimotorklassen.

kat. Förutom sitt arbete och hemmet hann hon också med att

ning: detta i husmodefsnsfeningensarbeie. Vigdß
Fönnan Kjell William Nygren. Risselås, och sjuksköterskan
Gunn Valborg Nilsson, Strand, vigdes på påskañonen i Ströms

kyrka. Vigselförrättare var kyrkoherde Lars Lövsund.

Furiren i ottan .lan Näslund. Havsnäs, och fröken Monica
Ohlsson, Karlskrona, vigdes på påskafton i Mariakyrkan, Sig-

tuna, av kontraktsprost Einar Råberger.

Födelsedagar
80 år fyller den 25 ds f. lantbr. Jöns Mårtensson. pensionärs-
hemmet, Tullingsås. Han är född i Storåbränna. Mårtensson

har inneha ett jordbruk i Älghallen, vilket han sålde till sina

syskon år l93l. l åtta år tjänstgjorde han som brandvakt i

Älghallens brandtom, och under ett flertal år hade han hand
om byns postväska.
75 år fyller den 25 ds f. lantbr. Anna Sund. Strömsund. Hon är

född i Hammerdal och kom för många år sedan till Näsviken.

50 år fyller den 24 ds skogsarb. .lohan ViktorAndersson. Havsnäs.

Dödsfall 22/4 1960

Köpman Hans Dyrvold, sedan ett år tillbaka bosatt i Öster-

fam,-Ü-en ¿,b0,-¿n_010j3s0n_- mamma 3,-rg,-,_ namn, peye sund, har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 58 år.

med barnen B,-,-g,-na och Urban Han var född i Havsnäs, men yttade sedennera till Ström-
sund, där han innehade ett jordbruk, samtidigt som han reste

Su-5m,|md,gn|,|, pg svensk toppgß vw m°de||f|yg_|)M som agent för en klädfirma i Borås.

Årets DM i modellyg, som anordnades i Strömsund på an-

nandagen, blev en fömämlig tävling, och flera av segrama Ströms Röda korskrets
nådde tider av svensk elitklass. Thord Ingelsson från Ström- hade årsmöte på onsdagen. Kretsen har 448 medlemmar, en

sund vann lilla gummimotorklassen på 812 sekunder, vilket är ökning med 98 mot föregående år. Kassabehållningen vid årets

den bästa svenska tid som uppnåtts i den klassen. Till de na slut var l8.970 kr. Under året har kretsen på försök anställt en

resultaten bidrog givetvis det granna vädret med sol och svag hemsamarit för åldrings- och hemsjukvård. Fm Anna Olsson,

vind. Det var hård strid om segem i de flesta klassema. Ström- Strömsund. har skött sysslan, som kostat 3 I9 kr. Från kurs-

sund och Östersund delade broderligt på de sex individuella verksamheten kan nämnas en 20 timmars hemsjuk- och

titlama, men Strömsund vann därtill lagtävlingen och lycka- olycksfallsvårdskurs. Till Ströms hembygdsförenings lekparks-

des dänned, inte oväntat, bevisa att den nordjämtska klubben verksamhet anslogs 500 kr för l959 och samma belopp för
just nu har bättre bredd än annars segervana ÖFK. Ström- l960. Försäljningen av Mors blomma inbringade 294 kroch en

sundsygama är specialister på gummimotonnodeller och bössinsamling 284 kr, vilka belopp gick oavkonade till CP-

vann som väntat bägge de klassema. Sven-Eric Pira vann int. bamen. Tombola och lottförsäljning har givit l .S28 kr. Till off-

klassen på en tid som är bland de bättre någon jämtlänning ren för Agadirkatastrofen har kretsen anslagit 500 kr. Styrel-

uppnått. Han blev dessutom tvåa i intemationella dieselmotor- sen fick följande sammansättning: lngrid Hagennark, ordfö-

klassen samt sexa i lilla gummimotorklassen. Tord Mikaelsson rande, Märta Lövsund. v. ordf., Ingeborg Höglund, sekr. efter

och Sten Uno Fämlöfblev tvåa resp. trea i int. gummimotor- fru Dagmar Amcoff, som avsagt sig återval, Greta Berg, kas-

klassen. Fämlöf blev fyra i lilla gummimotorklassen och sör, Hadar Dahllöw, sjukvårdsinstruktör, Lars Lövsund. Mar-

Mikaelsson sexa i klassen mindre segelmodeller..Dagens mest gareta Forsgren, M. Söderholm, Sune Johansson, Tora Holm

glädjande insats svarade unge Thord Ingelsson för. Han är och Stina Olofsson.

nykomling i jämtlandseliten, och det var först vid DM i fjol
som han började synas i prislistoma. Nu vann han som sagt Födelsedagar
G l -klassen på den bästa tid någon svensk presterat, och hade 50 år fyller den 28 ds lantbrevbärare Erik Forsmark. Hössjön.

en modell som ög imponerande säkert. Han blev dessutom Han är född i Hössjön. där han också innehar ett mindre jord-
femmai lilla segelmodellklassen. l mindre klassen dieselmotor- bruk. De senaste l5 åren har han varit anställd hos postverket

modeller var Sverker Pira överlägsen, och han noterades för som lantbrevbärare.
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Bra intresse för Sport 60 även i norr Pistolskytte: Margit Nilsson vann två klasser

Angenämt är att notera det stora intresse för Sport 60 inom Vädrets makter visade upp ett mindre vänligt ansikte när Bräcke

Ströms kommuns byar, men tyvärr har inte samma intresse pistolskytteklubb på söndagen svarade för värdskapet vid

visats av befolkningen inom tätorten Strömsund. Skulle dessa årets första tävling i Jämtlandsserien. Snögloppet var mer än

lika mangrant samlas kring proven. skulle med säkerhet Ströms lovligt tätt. Tävlingama omfattade både skol- och fältskjut-

kommun åternnas bland de bättre i Norrland. Om ström- ning. l klass ll sköt Margit Nilsson 27 träff, och slog med detta

sundsboma vill deltaga, kan man från morgon till kväll gå 5 km alla sina manliga konkurrenter. Hon vann även skolskjutning-

med stan vid BP:s bensinstation. l Tullingsås går "alle man ur ens damklass med l 59 poäng, I3 poäng bättre än tvåan. Även

huse”. Drivkraen Pelle Johansson har under skidperioden i klass l gick segem till Ströms PK genom P. Sundberg med 26

haft skidor tillgängliga i sin affär, så att de som saknat sådana träff.

fått låna för att göra proven. l Äspnäs har byn indelats i två

delar som håller god kontakt med varandra. så att inte den ena Födelsedg'

hälen ligger före vad avser avlagda prov. l Havsnäs går folk- 59 år fYllef den 29 ds Slwgsafb- Eflk Anselm Kaflsson- Sïföm'

skollärare Källberg i spetsen (trots begynnande skavsår). l Sund-

Siljeåsen har 70-ånge Kalle Hoglund klarat alla 20 proven till St 6 Al ä h hå" _ ,“
d d __". . N. r m- an s us ningsgi e

agls amssmn gånšen moi" kommuunen ka: (glas šeïmlnêll hade årsmöte på lördagen i Strömsund. För att stimulera in-

šçšöïšåïndpgn ä;S;Tl):::ï;1SåTa:rd?pSa pa een ra P a I tresset för mjölkkontrollverksamheten, utdelades för första

_. "' g. J å 'ii "Ph" '~~|i<i< ii i .i>“ :be-I I _2 R T H _4 A ._ H .. 96 g ngen gi _ets pris or ogsta mio ontro resu tat nse

Ö)-Sllešselï-H) u (sgååsb) ..Sp|l13ïS5t).. avsnâs ) stod av en Jämtnalle och erhölls. för l959 års resultat, av lant-

Jam ) I San axan Og ynas mmsun brukaren Per U. Holm. Från hastavelsföreningen erholl Nisse

N revisor och omb “ads lan" mr konsum Nilsen en jämtnalle som tack för det stora intresse och uppoff-
Y YES P - _

Strömsunds konsumentförening hade fullmäktigesammanträde mïde arbeåe hån “Sat gsrenlëngellnugder en çld ag år' Säråskm

på söndagen. Där framkom att föreningen under 1959 gick Poangt es Åanä mlgl/Ser an :dd e såogkrïmgbngsr ren:

med l48.939 kronors vinst. Distriktet var välre resenterat vid mgens mgst Nm upp" .e V] ' S am ru .smöten
p Jönköping i fjol Styrelsen ck följande sammansättning' O G

mötet, som hölls i bespisningslokalen i Strömsund. Vissa pla- ' ' '

ner på att bygga om affärsfastigheten i Strömsund finns. en- Brorsson? Breqkälen' ordf" OÉA' Andersson' Strömsund'

li t vad affärschefen H'almar Österber u I ste. Tre av de V'°rdf'” Blrgn Lófvander' Ö.hn' Signe Nnsson' Tuumgsås' och8 J B PP Y _ _. . ..
. . . Jonas Höglund, Jarvsand. Gillesombud för Strom: Anders Jons-

fem avgående ledamöterna i förvaltningsutskottetomvaldes. T "_ ås_ F, Al äs: T J., Hö b ä H

De ärAxelAndersson, Taxan, Jakob Olbrant, Stromsund. och Son”. u mgs _' .or an _ “re onssqn' g. yn S us-

vendeia uddh uifiksfors. N vaida brev Amoia wiiiman '1å"“'“gS*°'_“'“'“°= "ma N"SS°“-5"““°"_'d°“~B"“” ES_P'“"k~
° y ' Aspnäs, Edit Brorsson Bredkälen Kerstin Jonsson Risselås.

Gäddede, och Erik Bergqvist, Havsnäs. Rune Jörestam utsågs _ ' ' . ”

till ny r

- """': I”
evisor Rut Jonsson, Ringvattnet, Anna Zacknsson, Renålandet, Mary

Svensson, Tullingsås, och Aina Danielsson, Näsviken. Revi-
sorer: P.U. Holm, Jonsgård, och Georg Flodman. Risselås.

I ..._ N

Nisse Nilsén med en av sina skyddslingar

Begravningar
Fru Kristina Elisabeth Lindmark. Hällnäs, änka efter hr Oscar

Lindmark. Ulriksfors, jordfästes i Degerfors. Efter jordfäst-

Hjalmar Öerberg och Jacob Olbmm eer abbonske ningen fördes stoñet till Strömsund för gravsättning.

Födelsedagar

Vigde 27/4 1960 50 år fyller den l maj fru Alice Ericsson, f. Edlund, maka till
Herr Tage Olausson, Järpen. och Harriet Millstam, dotter till målaren Per Ericsson. Näsviken. Hon ärbördig från Frostviken.

jämvägstjänsteman Frans S. Millstam och hans maka Syster. En tid innehade hon det välkända kaféet Humlegården i Näs-

född Larsson. Strömsund. Vigsel i Frösö kyrka. viken.
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Hjalmar Strömer-byst
påträffad i Stockholm
Ströms hembygdsförening
ck för en tid sedan ett brev
från en viss hr Einar Ljung-
berg i Stockholm. l detta brev
berättas t.ex. att skulptören
Olle Hjort gjort en vacker
byst av Hjalmar Strömer. Det
är nu hembygdsföreningens
förhoppning, att kunna för-
värva bysten och placera
den i Strömergården på hem-
bygdsområdet i Strömsund.

SCA-veteraner i Alanis ck guld och aktier
SCA hade på fredagskvällen inbjudit ett 20-tal trotjänare inom
Alanäsets fackvårdsområde till en trevlig fest i Folkets hus i
Alanäs. Där delade bolaget ut aktier och förtjänsttecken i fomi
av nålar med ädla stenar till pionjärema. De inbjudnas antal
med damer var ca ISO personer. Bolagets strömsförvalming
stod för arrangemanget. Dess skogsförvaltare forstmästare
Kjell Parde, Strömsund, hälsade välkommen och förrättade
utdelningen av aktier och förtjänsttecken. Sedan gav doktor
Espmark en redogörelse om yrkessjukdomama, särskilt de som
förekommer bland skogsarbetama. Det bjöds även på lekam-
lig förplägnad. Det hela avslutades med dans.
Den fömämsta utmärkelsen tilldelades Matti Mattsson, Silje-
åsen, som ck en aktie och en briljantnål. Helge Amqvist,
Alanäset, 4l tjänsteår, samt Erik Bjurström, Alanäset, och Olle
Jonsson, Havsnäs, de två sistnämnda 40 tjänsteår, ck var-
dera en aktie och en nål med rubin. Guldnålar tilldelades föl-

Födelsedagar jande personer (siffran eñer varje namn anger antal år i bola-
75 år fyller den l maj fru Gunilla Noman, f. Nilsdotter, Ström-
sund.
50 år fyller den 2 maj montör Johannes Sjöberg, Ulriksfors.
Under ett antal år var han anställd hos ottningsföreningen

gets tjänst): Erik Ragnar Andersson. Siljeåsen, 30 år; Östen
Bjurström, Alanäset, 37; Manfred Johansson. Siljeåsen, 36;
Rudolf Johansson, dzo, 37; Olof Matsson, d:o, 37; Anselm
Näsström, Nyhamn, 33; Bror Näsström, Alanäset, 37; Gustaf

och tjänstgjorde på timmersläpbåten Dragaren. Sedan fem år Olofsson, dzo, 38; Mikael Persson. d:o, 34; Hans OlofSjödin,
dzo, 37; Anders Sundberg, Siljeåsen, 35; Mikael Sundin, Havs-
näs, 37; Hjalmar Sundkvist, Alanäset, 26, och Frans Wahl-
ström, dzo, 29 år i bolagets tjänst.

tillbaka är han anställd hos regleringsföretaget.

Dödsfall
F. lantbr. Per OlofSalomonsson, Bredkälen, avled den 28 ds 85
år gammal. Han var född i Bodum och flyttade för 42 år sedan
till Bredkälen, där han i många år innehade ett jordbruk.

Valborgsmlssorandet l/5 l960
I Strömsund blåste en kylig nordan och snön föll i stora ingor,
när Ströms Hembygdsförening med Gunnar Grahnström i spet-
sen slog upp portarna till hembygdsområdet för att hälsa vå-
ren välkommen. Det enda som påminde om vårens ankomst
var de traditionella vårsångema, framförda av Ströms kyrko-
kör tmder ledning av musikdirektör Kerstin Björner. Talet till
våren hölls av komminister Folke Hellberg. Frälsningsannén
under ledning av kapten Wåge Skoow avslutade med sång.
Därpå samlades den förhållandevis stora publiken till kaffe T!

\l\y-.

ppiÅK

och TV-titt i stora logen, varpå det var dags för vårbalen i
Pafgajgn [gngma av Egg" Wesgéns 0fkg5[e|'_ Flfv. Vi/G07' KGTISSOII, Müflf MGIISSON. Kd//8 Hög/lind

och Karl Johansson
Förstamajtågßtrömsund
Med ygande fanor och klingande spel inleddes förstamaj- N43' p°jk"hstistrom mr kl°r°“m|d
demonstrationema i Strömsund. Banderollema ropade ut hög- S"§mS““d§P°jka_ma' sm" är i ålder" 10' I 5 år' ck på Iërdagen
re ronmirl skogsafbewma, rm inausrriarbemma, nu glesbygd- ml? 'md "" P°"S°" ”dä” dt” “PPd**g?*S a" °" Paf" k'°'°_*
ens folk, nej till atombomben o.s.v. Kommunalnämndens ordf. Smms på kyrk°gård_°"' där en låda bjums upp' Flera av p°3'
P.M. Jönsson hälsade förstamajtalaren riksdagsman Ragnar kama hade hemmaglmfda b°mb°r på mg eller gqmda' °°h Sam'
Lassinanti, Luleå, välkommen. Hr Lassinanti jämförde i sitt tal manlagt beslagmg p°hS°" en 10043' av _d° farhga Ieksakenla'
bl.a. socialismens bamdom med dagens läge, och så kom han Senare på_ dagen blev en _a""at gä'Ég__P°Jkar fast' D°_had_° "d
in p¿ ágan om atombomben och atomenergin för Övn-gt P_M_ Bredgård r ett gammalt skjul kommit over cza l,5 kg nrtrolrtoch

Jönsson tackade talaren för hans insats samt erinrade de när- en 2043' tändhamr' S°m de tänkt göra bomb" av' Sex p°Jkar
vamme om höstens va' och dess betyddse för tj¿nstepen_ har erkänt att de tillgripit medlet vid kyrkogården i ett skjul,
Sionem men minst tio stycken har förstås varit med och tittat på bomb-

tillverkningen, slutar hr Lange.

UPPHIITAT
En bortspningen fästman. Ater- Ny fekmf i Ström
fås mot beskrivning vid s5s0ngs_ Till rektor vid samrealskolan i Ström under ett år 'ån I juli har
premiären pà Åbacka den 14 nn,j_ skolöverstyrelsen förordnar adjunkten vid Karlskrona läro-

verk fil. mag. Sune Johansson.
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Nu måste man koka vattnet i Strömsund ,,
I dag uppmanas strömsundsboma att koka allt dricksvatten Str0nlsbÛrg
och matvatten. Det senaste vattenprovet. som kom hälsovårds- Säsongens Stora pub|ik5ucc¿! Tinågen för bam över | | år
nämnden tillhanda på måndagen (läs igår). var allt annat än ()nSdag_ |ördag k|_ |9¿30 Söndag k|_ 13 0_ 21
uppmuntrande. Analysen visar att vattnet från Strömsunds OC]-| [;0R1'()M SJUNGA
vattenverk för närvarande innehåller 150 coli per l00 milliliter. SKQGARNA
Redan 3 CO" betydel' an Vattnet äl' mindfe männi- med Maj-Bri[[ Nssong Joachim Han5@n_ Gg
Si(Of. Magsjkan fOl1SäÜCf att OCh man Utgål' HU att eer Tfygye Gulbranssens Vädsbgfömda [Oman

det dåilga Vafmel äf gf““d°f5ak°“- berättelsen om de styvsinta böndema på Bjömdal och
de högmodiga herrskapet på Borgland. om spännande

Timslåg kmP kunde fi fädd* dfukde his' bjömjakter och vidunderligt skön natur. om hårda
En dramatisk olyckshändelse inträffade vid I6-tiden på tisda- viljor och en kärlek som till slut segrar.
gen i Gärdnäs. då hemmansägaren Mikael Blomberg på hem- 4 veckor på "Saga" 5 Ösjersuncj
väg från dagens timmerköming råkade köra igenom isen på
Gärdviken cza 300 m från land. Sjön är mycket djup. Själv hann Pimpenävngen på Russärden

Blnmberg ' “sm stund nnppa av kåken* men i dlygt en °en en vid Tullingsås den I maj lockade inte mindre än 350 deltagare.
halv timme kämpade han för att hålla hästens huvud ovanför Det var en -I-V_apparat i första pr¿S_ och Bosse SJ-öd¿n_ 5"Öm_

Vanenytan' Han var nära nn ge “PP av “nnnnmng när n-lälpen sund. blev till slut eñer tre timmar segrare med 708 gram. Övr.
anlände- TV' tyekte an M'kae| drölde evanngt länge: bernnaf resultat: 2) Kjell Olsson, Laxvikcn 6 I 3; 3) Tore Modin. Ström-
nu Kersnn Blnmberg °en nans far Anders Blnmberg bönade sund 457; 4) Ludvig Wiklund. Flyn 455; 5) Marianne Eriksson.
SPM m°* SJÖH- Ha" 'Y°k'° Fiß S° “åg°* °Va""8' en S1*/°'<° Uiißfoß 338; 6) Eugen spam. Kiifofsen 322; 7) seima Malm.
från stranden. hämtade en kikare och upptäckte till sin för- Ujriksfors 27|¿ 8) 0_ F°|.Sbe|.g_ Renån 221. 9) Eas Larsson
skräckelsesonens belägenhet. Vi larmade genast byboma samt Näsviken 215. jo) Erik Lindberg Södra Öhn 200 Tävngen
folk från Lidsjöberg. Ett 10-tal man harm fram i sista stund. och an.angera¿eS av Tumngsås ":_
efter ett drygt arbete lyckades man få upp 'Munter' på isen.
Kampen var emellertid förgäves. Efter en knapp timme föll
'Munter' ihop död i spiltan. Påfrestningama hade varit för
stora.

Födelsedagar 6/5 l960
50 år fyller den 8 ds lantbr. ElofGustafsson. Vedjeön.

Var tionde svensk har TV, var 3:e radio!

Dödsfall
F. lantbr. Mårten Eriksson. Henningskälen. avled den 4 ds i en
ålder av 83 år.

Motorsåg- och mopedägare!
Undertecknad utför reparationer

av motorsågar av märke:
PARTNER

MCCULLOCH
lK)MElIIE

Motorsågskedjor slipas med specialmaskin.
Även mopeder och cyklar repareras.
Erik Gustavssons motorverkstad

Vallgatan 5, telefon 947
srRöMsuNn

Ovikens snabbhet avgjorde mot Faxebygden S°"_"""'f/Ükf? 'nedfångad Smröfing'
som fick inleda sin säsong i div. IV med en l-0-förlust hemma fn V' BO Syodm och Tore Modm
mot Oviken. Inför en publik på l50 personer gjorde Faxebygden
trots förlusten en bra match. Födelsedag"

50 år fyller den l0 ds hr Osten Berglund. Vancouver. Han är
Födelsedagar 9/5 1960 född i Torsfjärden och tillbringar födelsedagen i sin hembygd.

50 år fyller i dag fru Maj Svensson. maka till lantbr. Anders
Svensson. Ulriksfors. Hon är född i Hemsö. men yttade till- Begravningar
sammans med sina föräldrar år 1917 till Ulriksfors. Fru Svens- l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen änkefru Elisabet
son arbetade under ett antal år vid textilfabriken. Bäckström. Näxåsen. Officiant var komminister Folke Hellberg.
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Inefïektiva anfallsmin i Hallen det började med att skogs-

Trots att Hallen hade det mesta av spelet i söndagens hemma-
match mot Strömsund. lyckades man ej ens nå oavgjort resul-
tat. Uppgörelsen slöt med seger för gästema med l-0. målet
inspelat i 25:e minuten av vi C lyde Thuresson.

Ströms kommunalfullmäktige
sammanträdde på söndagen. Betydelsefullaste frågan gällde
vattenverksstyrelsens förslag beträffande det nya vattenver-

ket i Strömsund. Fullmäktige beslöt utan diskussion att bifalla
styrelsens hemställan. vilket innebär att den får i uppdrag att

utföra anläggningen enligt tidigare uppgjorda ritningar och

planer. för en kosmad av 925.000 kr.

Födelsedagar
50 år fyller den I3 ds lantbr. Adolf Persson. Öhn. Han är född
i Ström och ägnar sig i huvudsak åt jordbruks- och skogsar-

bete samt även åt en del snickeri. Jubilaren har också varit
livligt verksam inom centeipartiets lokalavdelning.

Fötlde

Vår son Esbjöm
Maj-Britt och Tore Larsson
f. Häggkvist

Strömsunds BB den l0 maj 1960

Födelsedagar
75 år fyller den l4 ds fru Anna Maria Johansson. f. Jonsson.

Bredgård, Strömsund. Hon är född i Ström och bodde i många

år i Öhn.

Strömstinget
En strömsundsbo var åtalad för att han i januari kört traktor
efter landsvägen mot Kvambergsvattnet, trots att fordonet
var för tungt för vägen och grävt upp stora spår i vägbanan

och gjort den svårframkomlig för andra trafikanter. En extra
väghyvling hade kostat 150 kr. Den åtalade föraren medgav

förseelsen och dömdes till 8x8 kr. Traktorägaren, som beordrat

färden och ansågs borde ha känt till bestämmelsema, dömdes

att böta lSx8 kr.

I-öåle
En son

Maria och Rune Sandahl

f. Bergström
Strömsunds BB l2 maj 1960

HUFi Strömsund 14/5 l960
Högems Ungdomsförbunds avdelning i Strömsund hade på

torsdagen samlat sina medlemmar till årsmöte på Grand Hotell.
Till styrelse valdes: RolfSandemo, ordf., Nils Nyström. v. ordf..
UlfHedlund. sekr., Sigvard Bardosson. kassör, och Lars Hed-

man.

SCA-veteraner i skogen belönades i Strömsund
Det regnade guld. briljant, rubin och aktier, när Svenska Cellu-
losa AB höll kombinerad företags- och underhållningsaon
på Saga i Strömsund på lördagskvällen. Nära 300 personer.
skogsarbetare med fruar från de båda strömsundsbevakningar-
na och lövbergabevakningen. hade mött upp.

Därefter var det dags ßr den gladare delen av programmet. och

förvaltare Parde delade ut
veterantecken. Först steg de

verkliga kämpama Anselm
Sandemo. Lövberga. och
Gotthard Dåverstedt. Ström-
sund. fram. De har 50 resp.

4l arbetsår vid bolaget bakom
sig. Sandemo erhöll veteran-

tecknet i guld med briljanter
samt I aktie och Dåverstedt
ck guld med mbin och ak-
tie. Så följde de andra, som

heller inte var några småpoj-
kar. De erhöll veterantecken
i utan Stgnz ÅI1Sf.'I"1 Südemü

Abraham Abrahamsson. Järvsand. 32 arb.år i bolaget: Hugo
Backlund, Havsnäs, 30; Johan Berglund. dzo. 30; Jonas Blom-
ström. dzo, 36; OlofBoman. Hammerdal. 37; GustafEngström.
Havsnäs, 32; Gösta Holmgren. Järvsand. 28; Emil Hägglund,
Lövberga, 35; Einar Johansson. Havsnäs, 30; Petnis Johans-

son, Lövberga, 28; August Karlsson, dzo. 35; Erik Knutsson.
Järvsand, 26; Folke Lindberg, Ö. Havsnäs, 29; Helmer Lind-
berg, dzo, 35; Karl Uno Persson, Havsnäs. 30; Karl Persson.

Järvsand. 30; Edvin Strandh, dzo, 27; Halvar Sundkvist. Havs-

näs, 28; Erik Svensson, d:o, 38; Karl Sandelin. Strömsund. 30

och Karl O. Tallbom. Öjam. 30 tjänsteår. Sedan den högtidliga
utdelningen var över följde underhållning. För den svarade

Albin Nilsson, 75. Tullingsås, som bjöd på dragspelsmusik:

sång och musik av makama Hadar och Ingeborg Jönsson.

Junsele; lekar och underhållning med Gunnar Grahnström och

dessutom filmen "Järv i Padjelanta".

Gratis tillklippning
efter STIL-mönster.

Fm Edit Brorsson hjälper Er med tillklippningen samt

ger råd och anvisningar för ett lyckat resultat.
Passa på! Nu har vi stor sortering av vårens vackra

tyger i modema mönster och färger.

Månsson & Olson AB
Strömsund - Telefon 79

Brorsson, Britta Espmark och Måns-Erik Espmurk
Fr: v. Anders Jonasson, NN. Edit Brorsson. Gunnar |
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Faxebygden söndagens överraskning- slog Lit
Lit gästades av Faxebygden, som med glädje kunde åka hem

med bägge poängen. I 30:e minuten kunde matchens första
mål protokollföras, då Kun Hjelm förpassade bollen i Lits bur.

Lit gjorde sedan ett mål på straff innan pausvilan. l andra

halvlekens 22:a min. var Hjelm åter framme och kunde ge gäs-

tema 2-I genom en tabbe i litsförsvaret. När sex minuter åter-

stod ck Lit ånyo en straff, men mv Granlöv parerade. Hjelm.
Granlöv samt ch UlfNorman var bäst i Faxebygden.

Strömsund avgjorde i slutminutema
Strömsund hade Häggenås på besök i helgen. Hemmalaget
höll sina supporters ordentligt på sträckbänken innan man

avgjorde i slutminutema. Målsiffroma blev 2-I eer mållös
första halvlek.

Födelsedagar
80 år fyller i dag diktaren Gustav Hedenvind-Eriksson.
75 år fyller den l8 ds fru Karolina Mattsson, f. Jonsson, maka

till f. banarb. A.R. Mattsson, Strömsund.

Havsniis bygdegårdslörening
hade årsmöte i Havsnäs skola i söndags. Föreningen har l03
medlemmar och I 8. l l5 kr finns tillgängliga. Till ny styrelsele-

damot valdes Knut Edman och till revisorer omvaldes Robert

Strömgren och Theodor Näslund.

Till salu

Stora penséplantor
i full blom, per st. 50 öre, l00 st.

35 öre/st, l.000 st. 25 öre/st.

BRITTA ERIKSSON
Duvberget - Tel. 659 Strömsund

Dödsfall I 8/5 l960
Erik Petter Danielsson. ålderdomshemmet. Tullingsås, har av-

lidit. Han var född 1864 i Lillviken. Sedemiera flyttade han till
Gärdviken vid Ströms Vattudal, där makama Danielsson hade

ett mindre jordbruk. l93l flyttade makama till ålderdomshem-

met, där hr Danielsson blev änkeman. Han har sedan bott kvar
på hemmet och hjälpt till med olika sysslor.

F. lantbr. Per Jönsson, Täxan, har avlidit i en ålder av 83 år. Han

var född i Täxan, och brukade där fädemegården tills han för
I3 år sedan sålde den.

Gunnar Simonson vice VIVO-bas
VIVO, en ekonomisk förening bestående av ett antal ASK-
grossister resp. av självägande detaljister i hela landet, har vid
ordinarie föreningsstämma utsett köpman Gunnar Simonsson,

Strömsund, till vice ordförande.

Föräldramöte i Strömsund
Föräldraföreningen vid samrealskolan i Ström höll på onsdags-

kvällen ett välbesökt årsmöte i Strömsund. Musikdirektör Ker-
stin Bjömer, folkskollärare Gunnar Höglund och fru Pia Back-

lund underhöll med sång och musik, och vidare visades lmen
”Pojke med kniv". Styrelsen ck följande sammansättning: Tora

Holm, ordf., Gerd Hansson, sekr., John Blomqvist, kassör, Bojan

Lindskog och rektor Sune Johansson, självskriven ledamot.
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Födelsedagar 20/5 l960
50 år fyller den 23 ds fröken Ebba Olsson, Hillsand.

Turistförening i Ström väcks till nytt liv
Ett försök att väcka liv i den avsomnade Ströms Vattudals

Turistförening gjordes på onsdagskvällen. Kamrer Erik Nordén,

köpman Börje Sandström och några andra turistintresserade

hade kallat köpmännen. företagama och andra intresserade

under mottot “Strömsund och turismen - framtidens indu-

stri”. Drygt l00 inbjudningar hade sänts ut. men om det be-

rodde på ringa intresse från företagamas sida eller andra orsa-

ker är svårt att säga. ty endast l3 personer infann sig i loge-

lokalen. Det räckte emellenid till för att man skulle kunna välja

en interimstyrelse, som skall arbeta vidare på att få till stånd en

lokal turistförening. som sedan skall stå i intimt samarbete

med Jämtlands Turistförening. lnterimstyrelse: C .O. Edlund,

sammankallande. Bengt Östlund och Göran Grindefors.

Fjolårets motorkvinna blev även årets

l Strömsund upprepade olårets segrarinna, lärarinnan May-
Britt Myrén, sin triumf, när finalen för Norra Jämtlands Motor-
kvinna kördes på torsdagskvällen. Hon visade på nytt sin

klass och vann med l4 prickar, eñer att ganska onödigt ha

missat guldmärkestid genom att snudda en stolpe i “slalom-
kömingen“. Sällskap till landsdelsnalen i Ljungaverk fårhon
av Siri Reijto. Strömsund, som visade lovande takter trots att

det var första gången hon ställde upp i en manövertävling.
Hennes resultat var 20 prickar.

Siri Reijto i sin tävlingsbil

Dödsfall
F. lantbr. Nils Svensson, Högbynäs, har avlidit i en ålder av 87

år. l unga år arbetade han i Norge vid Sulitelmagruvoma och

reste senare till USA, där han stannade under ett antal år. Efter
återkomsten till Sverige ingick han äktenskap och blev lant-

brukare.

Begravningar
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen lantbr. Erik Petter

Danielsson. Gärdviken. Officiant var komminister Folke Hell-
berg,

ZFIUUC.

Strömsund
Sisongspremiiir den 2 l maj

ÅKE ösn-:RMANS
swlwcnrrr



Ströms kommun blir Strömsunds köping 1961

Det beslutet fattade den kommitté, som 1957 tillsattes att ut-
reda frågan, vid sitt slutgiltiga sammanträde på lördagen.
Kommittéledamötema var 100-procentigt eniga.

Ulriksfors söndagsskola
hade på lördagen en utykt av mera ovanligt slag. Målet var
nämligen ålderdomshemmet i Tullingsås, där bamen deltog i

en gudstjänst eñer bamgudstjänstritual. Bamen och de gamla
trivdes bra tillsammans, och det är svårt att säga vilken av

partema som hade mest glädje av samvaron. Flera sånger ur
söndagsskolans sångbok sjöngs.

Tåglörbindelsema till Ström ändras
Det gamla tåget mellan Ulriksfors och Strömsund, i anslutning
till stockholmståget på morgonen, försvinner, omtalar stations-
inspektor Sten Olsson, Ulriksfors. Förbindelsen ersätts nu med

en direkt rälsbuss ur rälsbusståget till Storuman. En annan

glädjande nyhet för strömsundsboma är, att det blir ytterli-
gare en förbindelse till Hoting. Den rälsbuss som ombesörjer
stickturen Ulriksfors-Strömsund på morgonen, skalll nämligen
till Hoting, och därför har man satt in en ordinarie tur dit, med

avgång kl. l5.05 från Ulriksfors och den ankommer till Hoting
kl. l5.52.

Fotboll
Uppgörelsen mellan Faxebygden och KD 55 blev spännande,

och stundtals bjöds det på riktigt vacker fotboll, trots att en

kraftig vind i viss mån förstörde spelet. Matchen slöt 3-0 efter
en mållös första halvlek. l andra halvlek gjorde vi Bnino Texmo
spelmålet l-0 samt 3-0 på straff. Däremellan var det vy Ivar
Jönsson som gjorde 2-0 efter ett vackert samspel. Faxebyg-
dens försvaret var som sagt bra, och mest märktes hb Edin.
Tvåmålsskytten Texmo och hy Forsberg var bäst i kedjan.

Självmål stjälpte Joelelvan 23/5 1960

Trots markant spelövertag kunde Hammerdal inte förhindra
att Strömsund tog med sig bägge poängen hem i arvende-
drabbningen på Svartviken. Resultat 0-l. Redan eñer l0 min.
reducerades Strömsund till l0 man. då centem Kjell Eriksson
knäskadades, varför laget fick ta fram kämpataktema. Detta,
tillsammans med Joel-kedjans sagolika ineffektivitet och för-
svarets hjälpsamhet med ett självmål 5 min. före full tid, gjorde
att ett belåtet IFK-gäng kunde lämna planen två poäng rikare.
Om det var välförtjänt eller inte låter vi vara osagt. Det är ju
målen som räknas. Bäst i Strömsunds försvar var Nisse
Strömqvist, med säkert och upprensande centerbackspel. Ked-

bäste var Nisse Grönlund.

I .l ~

Frt in Jonas OlqfOlsson och Nisse Strömqvisr

Födelsedagar
80 år fyller den 26 ds f. lantbr. Nils Göransson, Strömsund.

47-årig alanäsbo tog lärarexamen
Det var examensrekord i skolstaden Hämösand på lördagen.
26 nybakade folkskollärare, 93 småskollärarinnor och l23 rea-

lister stom1ade ut. Vid folkskoleseminariet noterades landets

äldste examinand. Det var Sten Bergvall, 47, Alanäset, som nu

blir lärare “på riktigt" eñer att i l3 år ha vikarierat i pedagog-
facket på sin tidigare studentexamen. Vid sidan om är han där-

till jord- och skogsbrukare, men nu torde den pedagogiska
uppgiñen bli tongivande för framtiden.
Vid småskollärarlinjen utexaminerades bl.a. lngrid Eriksson,
Alanäs. och Barbro Kämlund, Kämiäset.

Sten Bergvall

Strömers minne hyllat i Sävsjö
Solen sken, häggen blommade och göken gol i dungen, när på

måndagen kl. l5 Ströms hembygdsfórenings minnessten över
Hjalmar Strömer avtäcktes på Norra Ljunga kyrkogård. Med
pietet har den lilla gravkullen i medeltidskyrkans skugga utpe-
kats generation efter generation, så att den nu exakt kunde
åternnas när hembygdsföreningen från Jämtland kom med

sin förfrågan. Starkt lever alltjämt Strömers minne kvar på or-
ten, försäkrade nämndemannen och idealisten Edvin Anders-
son från Sävsjö, som i sitt tal erinrade om Strömers verksam-
het i sävsjöbygden. Ett ertal jämtar i fórskingringen, amför-
allt från Jönköping, hade inmnit sig. Där var brandkapten
Haldo Engström med fm, gamla östersundare; bagannästaren
Lars Larsson med fru från Ström och Jönköping, källannästare
Gunnar Gunnarsson med fru Aina från Sävsjö och Hallen, och

där fanns t.o.m. en släkting till Strömer: herr Erik Kristoffersson
med fru från Yxskaftkälen, samt åtskilliga andra intresserade.
Per Nilsson-Tannér höll ett anförande om Strömers kulturella
och vetenskapliga insatser. Bankkamrer Gunnar Grahnström
och köpman Gunnar Simonson nedlade en krans på graven,

och den förre bringade i sitt anförande en hälsning från den

avlägsna hembygden, där numera hembygdsföreningen sökt
samla minnena eñer bygdens berömde son. Minnesmärket i

Ragunda-granit har tillkommit på initiativ av Ströms hembygds-

förening, som också bekostat detsamma. Siste talare var nämn-

deman Edvin Andersson, som tackade föreningen fór dess

ståtliga initiativ. Slutligen bjöd hembygdsfóreningen sedan

de församlade på kaffe i Hantverksgården.
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Trängsel på Frälsningsarmén - 8 nya invigdes F""9"i"3“"mé'“ hm
Det var nästan förvånansvärt att den gamla Frälsningsarmé-
lokalen i Strömsund höll ihop på söndagskvällen. Omkring
500 personer. unga och gamla. kämpade med armbågar och

knän för att få en sittplats. Det var nämligen högtidlig soldat-

invigning. och dessutom hade det glada FA-teamet kommit
tillbaka. Sittplatsema räckte inte till på långt när. utan minst

hälften av dem som kom under tak fick finna sig i att stå i drygt

två timmar. Lokalen var fonnligen packad av folk från när och

fjärran. och ett par hundra måste vända vid porten. Efter .

öppningssången "Under korsets fana" välkomsttalade major
Bengt Wallin och kapten Bert Andersson läste därpå några

bibelord. Samtidigt med att strängmusikkåren sjöng "Låt
frälsningsfanan vaja" marscherade de åtta blivande frälsnings-

soldatema upp på plattfonnen. Kårledaren kapten Wåge Skoow

invigde dem och överlämnade som synligt bevis soldatpasset.

Tre av de nya framträdde därefter med vittnesbörd. och sedan

hälsade fanjunkare Eliasson de nya soldatema välkomna i

Strömsundskåren.

Rekordkull i Ström 24/5 1960

Den största kull realister. som någonsin kläckts vid Ströms samrealskola. stormade vid l5-tiden på lördagen ut genom stora

ingången. där de 42 överlyckliga iekoma och pojkama togs emot med blommor och presenter av nervöst väntande föräldrar.

syskon och vänner. Det var riktig försommarstämning på den tätt packade skolgården. trots att det blåste snålt. Ballongema

small. småbamen stojade och de vuxna väntade. Sedan blomsterbehängningen och gratulationema väl var överstökade.

äntrade "gråmössoma“ konegefordonen. och så bar det av med sång och musik genom samhällets gator. Första fordonet i

kortegen var en gammal röd brandbil. Efter vederbörlig fotografering avslutades dagen med realskiva på Grand hotell.

Översta raden jr. v. Sören Lilja. Lars Lässman, Roland Gunnarsson, Rrno Sidestam. Eilert Sidestam. och Börje Lindberg.

Mellersta raden _/itv. Kerstin Evensjö, Margareta Gabrielsson, Harriet Jare/ors. Inga-Lill Kjesbo, Ann-Christin

Hopstadius, Anita Svensson. Berit Forsén och Mats-Ingvar Mattsson.

Nedersta raden _/iir. Laila Söderström, Eva Salomonsson, Agneta Blom, Mariika Glaas. Ulla Lo_'/štrönt. Renée Ragnvalds-

dotter och Ulla Hansson
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Översta radenfrv. Björn Zakrisson. Kjell Modin. Lars-Erik Ruud, Bo Ollandett Bengt Ollander. Sven-Erik Malmberg

och Gunnar Lövsund.
Mellersta raden _/iii: Kate Eriksson. Anna-Märta Jordah/_ Solweig Wassdahl, Margareta Svensson, Karl-Gunnar Närsj/'ö,

Staffan Nordström. Irene Bohlin och Hjördis Persson.

.Vedersta radenftiv. Maud Risemarlt. Gudrun Näsström. Britt-Mari Telenius, Reidun Ersson. Ingrid Westerlund

och Astrid Persson.

Konsums lager i Ström upphör 25/5 1960 Nålar och aktier gåvor på SCA-fest i Högbynäs

Ströms konsum kommer att upphöra med sitt centrallager i lHögbynäs bygdegård kunde skogsförvaltare Kjell Parde hälsa

Strömsund fr.o.m. I juli. Dett gavs en utförlig infonnation för välkommen till nära l50 skogsarbetare med damer och ett antal

den tekniska utformningen. när nu vamdistributionen kom- särskilt inbjudna. De inbjudna representerade i stort sett alla

mer att ske från det av Kooperativa förbundet ägda central- byar inom Lillvikens och Högbynäs bevakningar. Gunnar

lagret i Östersund. De församlade fick också veta. att indrag- Grahnström svarade för lekar och annan underhållning och en

ningen är ett led i den allmänna rationaliseringen. och någon trio från Havsnäs skötte musiken. Vid kvällens högtidsstund.

försämring för Ströms vidkommande kommer inte att ske. veteranteckenutdelningen. fick 25 gamla skogskämpar stiga

fram. och de_dekorerades med SCAzs speciella guldnål. De tre

Sista söndagsskolan i Gårdnäs som varit med längst fick också var sin aktie. Veterantecken i

Högtidlig avslutning har hållits inför fullsatt lokal. med bam- guld med brilliant till Axel Jonsson. Harrsjön. för 5 I arbetsår:

och familjegudstjänst. som förrättades av församlingens pre- veterantecken med rubin till Hugo Jonsson. Harrsjön. och Per

dikant S.M. Hulthén. Gudstjänsten övergick sedan i söndags- Jonsson. Lillviken. 40 resp. 49 tjänsteår. Veterantecken i guld

skolans avslutning. med utdelning av "Bibeln för bam" till de utan sten: Artur och Karl Blomgren. Ringvattnet. resp. 27 arb.år.

sex elever som gått i söndagsskolan hela skoltiden. Det var .l.E. Broström. Ringvattnet. 29: Nils Edler. Torsfjärden. 38:

sista gången som söndagssköla hölls i den gamla skollokalen. Anders Eriksson. Tåsjö-Skansnäs. 38; Egon Eriksson. Harr-

som också fått tjänstgöra som kyrksal. Skolan skall dras in sjön. 26; Tor Haglund. d:o. 27: Axel Jakobsson. Lillviken. 26;

eñer terminens slut. och bamen skjutsas till Lidsjöberg. Detta AlfJonsson. Harrsjön. 26; Bror Jonsson. d:o. 33: Anders Lars-

var också anledningen till att dessa elever nu fick sina avskeds- son. Lillviken. 29: Nils Larsson. d:o. 27; BotolfLemon. Risede.

presenter. Orten får ny kyrka i höst. 37: .l.V. Nilsson. d:o. 30: Edvard Näsström. Ringvattnet. 34:

Johan V. Näsström. d:o. 27: O. Alex- Näsström. d:o. 32; Z.W.

Examina Näsström. d:o. 37: Helge Pettersson. Harrsjön. 36: Anders E.

Stig Hallström. Strömsund. har vid Uppsala universitet avlagt Strid. Risede. 32: Axel Strömkvist. Ringvattnet. 33 och Per Venn-

fil. ämbetsexamen. berg. Lillviken. 27 arbetsår.
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Dödsfall
Bokhållaren PerOlofOllander, Ström-
sund, avled den 24 maj under en

semestertur till Mallorca i en ål-
der av 58 år. Efter olika affärsanställ-
ningar i Strömsund och Östersund
övergick han så småningom till att

bli bokhållare, l yngre dagar var han

också flitigt verksam inom IFK Ström-

sund.

Per OlQfOllander
Ett lika oväntat som smärtsamt dödsbud spred sig på onsda-

gen i Ströms församling, då det meddelades att kyrkoherde
Lars Lövsund, Strömsund. avlidit tidigt på morgonen, drab-
bad av blodpropp. Kyrkoherde Lövsund var vid sin död nära

54 år. Han var född i Nässkotts församling. studenten togs i

Östersund. l Uppsala studerade han teologi och 1935 blev
han prästvigd för Hämösands stiñ. Sin första tjänstgöring
hade han i Junsele. Eñer ytterligare förordnanden, bl.a. i Åre,
valdes han till komminister i Ström l948. vilken tjänst han inne-

hade oavbmtet till l959, då han utnämndes till kyrkoherde i

församlingen. Trots den stora arbetsbördan i den stora för-
samlingen hann kyrkoherde Lövsund ägna sina krañer åt en

rad andra uppgiñer och uppdrag. Sålunda var han ledamot av

kyrkofullmäktige, bamavårdsnämnden och socialnämnden
samt de sista åren självskriven ordförande i kyrkorådet. Vidare
var han kårchef i Ströms scoutkår, ordförande i föreläsnings-
föreningen, aktiv inom Röda korskretsen etc. Kyrkoherde Löv-
sund var en god sångare och deltog itigt i Ströms kyrkokör.

Dödsfall 28/5 l960
Fm Lisbet Melander. Strömsund. har avlidit. 82 år gammal.
Hon var född i Berget och änka efter lantbrukare Jonas Melander.

Lisbet Melander

Faxebygden höll I-0 en halvlek - sen kom Ström
Faxebygden kämpade tappert och ledde hela första halvlek.
eftersom hemmalaget hade besvärligt att få kontakt mellan anfall
och halvor. Målet gjordes av Kurt Hjelm. Sedan tog Strömsunds

bättre kunnande ut sin rätt i andra halvlekens motvind. och

innan matchen var slut hade den utmärkte keepern i

Faxebygden. Anders Granlöv. fått plocka fram fyra bollar ur
nätmaskoma. Alltså 4-l till Strömsund. Nils Grönlund gjorde
två mål och Reinhold Rhodin och Anders Eriksson ett var-
dera.
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Dödsfall
Fröken Karin Wallin, Strömsund, avled den 26 maj i en ålder av

63 år. l sin ungdom arbetade hon i affär och på kontor i samhäl-

let. men övergick på senare år till matlagning. De senaste tio
åren hade hon anställning vid Ströms skolors bambespisning
i Strömsund.

Alanäs nye kyrkoherde installerad av biskopen
Den jämtländska sommaren visade sitt allra fagraste ansikte

när biskop Ruben Josefson på söndagen installerade kyrko-
herde Bertil Wiklund i Alanäs - församlingens tredje herde

sedan l922 - i ämbetet. Församlingsboma hade mangrant mött
upp, och de kommer säkert sent att glömma högtiden och för-
sta mötet med stiñets nye biskop. Exakt kl. I l började kyrk-
klockoma ljuda. l procession skred de huvudagerande: kyrk-
värdama Wilhelm Näsström och Rune Johansson, kyrkoherde
Bertil Wiklund, kyrkoadjunkt Sten Höglund, Järpen. kyrko-
herdama Hj. Nordlund, Helgum. och Johan Hovde. Boteå, kon-
traktsprostama Ragnvald Tunstrand, Ed, och Johan Söder-

holm, Frostviken, biskop Josefson och sist fungerande nota-

rien Mauritz Ekbladh. Alanäset. Prästmännen var iförda prakt-
frilla mässkrudar och lekmännen frack. Vid intåget i kyrkan
sjöng fru Lillian Holgerson, Skellefteå, från läktaren. Hon ack-

ompanjerades på orgel av folkskollärare Birger Ahlqvist,
Högbynäs. Kyrkan var smyckad med blommor, björkar och
levande ljus. Efter tal av biskop Josefson och psalmsång läste

var och en av de assisterande prästema och kyrkvårdama ett

bibelord, varpå notarie Ekbladh läste upp domkapitlets utnäm-
ning av kyrkoherde Wiklund. Så tog biskopen åter till orda

och installerade kyrkoherden i ämbetet enligt den föreskrivna
ritualen. Den högtidliga akten avslutades med att präster och

kyrkvärdar bringade kyrkoherden välsignelsen genom hand-

påläggning, och som slutvinjett sjöng fru lnga Sundeman,

Alanäs. “Jag lyfter mina ögon".

Födelsedagar
75 år fyller den l juni lantbrukaren Olof Lindgren. Öhn.
50 år fyller den l juni lantbrukaren OlofNilsson. Strömsund.
Han är född i Täxan.

Telegrafstationen i Strömsund dras in
fr.o.m. den I juni. och förändras till telegramexpedition. Tele-

gramtrafiken från Strömsund har nämligen stadigt minskat på

senare år, Telekommisarie Gösta Nilsson infonnerar: "Vi får
dessutom se förändringen som ett led i en pågående rationali-
sering av telegrañrafiken över hela landet. Telegram till Ström-

sund kommer dock att expedieras som vanligt.

Telegrqfslationen



Även Berg tappadei Faxebygden Strömsunds municipalfullmäktige
Berg, som ledde serien före söndagens omgång, gastkrama- sammanträdde på onsdagskvällen och beslöt enhälligt ingå

des ordentligt, när laget gästade nykomlingama Faxebygden. till kmt med en anhållan om att municipiet upplöses fr.o_m_ den

Och det blir säkert er, som får dela samma erfarenhet där. De l januari l96l , dock under förutsättning att kommunen från

grönblusade hade visserligen ett ganska konstant grepp om samma datum blir köping.

spelet under första halvlek, men ju längre det led, ju mer fick
hemmapojkama att säga till om. Det var endast tack vare ett Födelsedagar

lugnt och gediget spel av försvaret, som Berg kunde resa hem 50 af fïllef den 5 då Sk°8Sl“5P°l“°f Hafald Befgsfföm- Sfföm'
meg en poäng 5 kappsäcken Men Faxebyg¿en5 kvittering ¿i||_ sund. Han är född och uppväxt i Vimmervattnet Redan i unga

kom dock på ett självmål. när keepem Hoversjö något över- af började han Pfakïlsefa l Skagen tillsammans med Si" fadef-

raskande lät sig luras av en egen försvarare. Med tanke på att 5°m Var 5k°8Vakïaf° h0$ Üfalgevefken- Eef ßfa års gedl'

lagen dominerade var sin haiviek, maste feauiratet 1-1 beffaie- sen Praktik senmsick han 193940 Bispsårdßns Sk°sSSk°|
ms som mm ränvist Faxebygdens främsta ;i||g¿nga,- utgjop och blev-sedan omedelbart anställd hos dåvarande lšramfors

des av säkre Gmn|Ö\, och energiska Hjelm AB i Stromsund - nuvarande SCA. Redan från borjan knöts
han till förvalmingskontorct och utnämndes 1954 fomiellt till

Ûödßfill 1/6 l960 inspektor och assistent vid förvaltningen. Skogsvård har hela

Fru Emma Kmlina FunS6lh. VäSI6fkäl<=I1. SITÖH1. avll den 23 tiden varit hans huvudsakliga sysselsättning, och han är där-

maj i 011 ålflef aV 36 af- H00 Vaf född i B0dUI'S fößamllg- l90l för synnerligen väl insatt i kultur- och skogsvårdsuppgier.
giñe hon sig med Mårten Funseth, varpå makama flyttade till
Västerkälen, där de sedan bott utan avbrott.

Gångsport
l klubbmatchen mellan Strömsund-Rödön-Föllinge segrade

Strömsund med 40 poäng före Föllinge 30 och Rödön l6. Ef-
tersom det var första tävlingen, och tävlingsovanan lyste ige-
nom, nåddes inga toppresultat, men instruktören var belåten

med sina adepter. och flera av ungdomama ansågs lovande.

De bästa resultaten av strömsumislaget:
Sen l0 km: l) Böije Wikström; 4) Ola Olofström.
Oldboys 5 km: 2) Erik Hellström; 3) Harald Baudin.

Damer 5 km: l) Gunhild Eriksson; 2) Maud Valdemarsson.

Pojkar 2,5 km: 2) Jarl lngerhed: 3) Tommy Johansson.

Den i Strömsund hållna veckoslutskursen ßr gången hade på

lördagen samlat ett I 5-tal intresserade från olika klubbar. Riks-
instruktör Axel Thuresson, Linköping, gav de blivande läns-

domama goda råd i regelfrågor av alla slag, samt visade fyra
filmer av instriiktionskaraktär. En överdomare samt sex do-
mare kommer att utses från distriktet. Detta viktiga steg kom-
mer att betyda mycket för gångens fortsatta framgång. a * ***

Margit och Harald Bergström

s noo=ii aiieiiimi eaioo reeeai
HP” å h 'tf °å'“ .S :no i Snön V. . å vo-tgraaaabeaväiaeieaaaaimniaeiyeira

avsn s ar enna omg ngi po isa sig p

styva linan med att öka antal avlagda prov med 100 proc. De šnkmlí'k°|l¥cka'kv:Wld_-Iïnštçgš Anåd:_:Sn]:)nSSI:;n :in Täåa:
_ _ _ icavarigasaor,in aep eg rg enee

:ar den gärgmgâggen lânïmg Tlullllnâsås eñeçåslïåïnïïFt: Ramselevägen, strax utanför Strömsunds municipalsamhälle.
arame ngra procen eeoansson r e io _

sättningen ännu bännn hjälp bybnmn i Tnmngsån Det var en droskchaufför, som hittade Jónssonliggande med-

R Inn en dm ån I) Sireåsnn' 2) Rnnån, 3) vetslös vid vägkanten och forde honom till Stroms sjukstuga_
esu er an o g g j

Äspnaa, 4) Havanaa, 5) ruiiingaaa, 6) Hiiiaaaa, 7) Hogbyaes, :::.“S§°';:š°;k°m S":?§ 11' :V°d“;”“d:lf::i:°:'::l°' a"
_ _ _ . iv p r aven 1. oisen rem upp

8) Öjam' 9) Strömsund' 10) Tàxan' som mga prov gon' ningen, att han själv kört emot trottoarkanten och vid fallet
Strömsbor slagit sig i gatan. Dr Rune Sandahl omtalar, att Jönsson ådra-

P. Ida kl I 8 2% B git sig en hjämskakning, utbredda sår i ansiktet och på ena

låâsc låïn Aâ: ' handen. Någon direkt fara för hans liv anses inte föreligga.

Elvis Presley
Annandag pingst kl. 18 och 21 Dödsfall

Bammrbjuden Fru Margareta Larsson, Strömsund, har avlidit 1 en ålder av 8l
KVINNAN OCH LEKSAKEN år. Hon var född i Södra Öhn och kom i unga år ut i förvärvsli-

Brigitte Barda vet. Hon har under en följd av år varit kokerska vid landsting-
ets förvaltningar, bl.a. vid Frösö sjukhus och länslasarettet i

Födelsedagar Östersund. Vidare har hon haft anställningar vid ett ertal tu-

50 år fyller den 3 ds skogsarbetaren Karl Ingemar Carlsson. risthotell i landet. och hamnade så till sist återi Strömsund, där

Siljeåsen. hon hade sin sista anställning på hotell Gillet.
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Gymnasium i Strömsund ett steg närmare målet
Länsskolnämnden har i ett yttrande tillstyrkt att, om underla-

Dödsfall
Lantbrukaren Hagard Persson, Strömsund. avled den 5 juni i

get bennes tillräckligt. ett tvålinjigt gymnasium inrättas i en ålder av 73 år.

Strömsund. Ärendet ligger nu hos skolöverstyrelsen för ytt-
rande och går sedan till kmt för beslut.

Begravningar 4/6 l960
l Ströms gravkapell jordfästes på annandag pingst änkefni
Sigrid Danielsson, Stamsele. Officiant var komminister Folke

Hellberg. som i sitt griftetal utgick ån Joh. l4:2-3. Gåvor hade

skänkts till Ströms blomster- och församlingsfond liksom till
Strömsunds missionsfond.

”Sola” gjorde äkta hat tric
Oviken gastkramade hemmalaget Flata ordentligt, och deras

2-l -ledning i halvtid var inte alls oförtjänt. Serieledande
Strömsunds bättre rutin och tyngd tog dock ut sin rätt. och

när matchen var slut. stod hemmalaget som segrare med 3-2.
Mv B-Å Eliasson kunde inget göra åt målen. l andra halvlek
hade han en riktigt högklassig räddning - en boxning på ett

närskott. Strömsund spelade upp sig i andra halvan av första

halvlek, så cfNils OlofMårtenssons reducering i 3 I za minuten
var ett välförtjänt mål.
Backama RolfLeijonberg och
Örjan Lindberg spelade lugnt
och säkert. Halvbackslinjens
bäste var Dan Berglin. inte så

teknisk. men ett energiknippe
för två Bra var även Nils Grön-
lund. Kvittering kom som på

beställning i 9:e minuten ge-

nom Nils Olof Mårtensson,
och samme man ordnade se-

gem i l9:e minuten genom ett

vackert skott. Han gav m.a.o.

full valuta för resan från Bo-
den med ett hat tric. Ro1fLeijonberg

Faxebygden ck oavgjort mot reducerat Häggenås

Redan i matchens första minuter skadades Häggenås slitvarg

Examina
lngenjörsexamen på maskintekniska linjen har vid Göteborgs

tekniska institut avlagts av bl.a. Nils Gunnar Åke Selinder,

bördig från Strömsund.
lngalill Malmberg, Lövberga. och Maj Näsström, Högbynäs,

har utexaminerats från Lycksele småskoleseminarium.

Torbjöm Goetzinger. Strömsund, har vid Östersunds stads

yrkesskola utexaminerats i kontorskurs A. ettårig handelsskola

för elever med realexamen.

Afrikaneri Strömsund har inga andningsbesvär
- Det går mycket lättare att andas i Strömsund än i Uppsala,

tycker familjen Moshendwa från Tanganyika. som sedan_en

vecka tillbaka är gäster hos fru Märta Lövsund i Strömsund.

Elisa Moshendwa studerar sedan ett år tillbaka teologi i Upp-

sala och skall sedan återvända till Bokawa vid Viktoriasjön
och verka som prästman. När han blev bjuden till Strömsund.

passade han också på att ta med familjen, hustrun Ester samt

bamen Jefferi, 2 år. och Maria. 7 mån. På pingstdagen höll mr
Moshendwa ett anförande i kyrkan, och på tisdagskvällen
berättade han om det kristna arbetet i Tanganyika vid en för-
samlingsafton i Strömsund.

Förlorat
Tandprotes

borttappad på Byvägen. Frösön, eller inom Östersund.
Svar till "Protes“. ÖP:s exp., Strömsund.

Vigde
Herr Per Göransson. Äspnäs. och Anna. dotter till lantbr. .lo-

nas Hansson och hans maka, Tullingsås. Vigseln förrättades

av borgmästare Åke Jansler i Östersunds rådhus.

Garagebitr. Rolf Eriksson och Berit. f. Ringbert. Strömsund.
Vigsel i Ströms kyrka av komminister Folke Hellberg.

Försäljn.chef Wemer Küng och Maj Wilhelmsson. dotter till
källannästare Nils Wilhelmsson och hans maka Lisa. född Ols-

Alvar Nonnan så illa, att han var ur räkningen för hela mat- son. Strömsund. Vigsel i Ströms kyrka på pingstaftonen av

chen. Trots detta fick de ändå in två mål mitt i första halvlek.
Strax före pausvilan reducerade dock hy K-A Hjelm till 2-l.
Redan efter fem minuteri andra halvlek ordnade Hjelm kvitter-
ingen, och efter en kvart petade cf Rolf Berglund in 3-2.
Slutminutema blev dramatiska, ty nu kom Häggenås med en

slutspurt som sånär givit seger. De fick in kvitteringen. men

Faxebygdens mv Anders Granlöf var en aning snabbare på

Häggenås sista jättechans. och lyckades hålla oavgjort.

Övriga fotbollsresultat:
I-'låsjöserien
Ulriksfors- Siljeåsen
Gubbhögen-Harrsjö
Havsnäs-Alanäs

:
%l\lr¿¿

._-_.

Dödsfall Berit och RolfEriksson Maj och Werner Küng
Snickaren Per Erik Häggström. Harbäcken. har avlidit. Han var

född I898 i Jonsgård. och ägnade sig i sina tidigaste ung- Födelsedagar

domsår åt skogs- och ottningsarbete. Därefter sysslade han 75 år fyller den I4 ds lantbr. Anders Andersson. Strömsund.

med stenarbeten tills han slutligen gick över till byggnads- Han är född i Mullnäset. Han hari många år tillhört Frälsnings-

branschen som snickare. amién.
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Vlgde
Alvar Johnson Vågdalen
och Ulla Nedegård, vigdes i
Sköns kyrka pingstdagen
av prästen Gustav Risberg

Födelsedagar l l/6 1960

50 år fyller den l4 ds fru Ingeborg Kristina Jonsson, Ulriksfors.
Fru Jonsson arbetar som städerska vid jämvägen i Ulriksfors

Läsåret avslutat i Ström
Samrealskolan i Strömsund hade årsavslutning på fredagen.

Efter inledningspsalmen delade rektor Sune Johansson ut real-
betyg, premier och stipendier. Skolans ickkör sjöng två sånger

under ledning av musikdir. Kerstin Bjömer, och Inna Eriksson,
Föllinge spelade Mozart. Komminister Folke Hellberg vände
sig i sitt anförande först till de ungdomar, som nu tagit sin

examen och vidare till de övriga elevema. Han tackade också
lärama, och särskilt vände han sig till rektor Johansson och

tackade för det första rektorsåret. I samband med avslutningen
var det också utställning av elevemas slöjdalster, textil och

träslöjd, samt teckningsutställning. Följande fjärdeklassare
erhöll penningpremier: Sven-Erik Malmberg, Kerstin Evensjö,

Monica Glaas och lnga-Lill Kjesbo, Ström samt Hjördis Pers-

son, Föllinge. Bokpremier: Eilert och Ryno Sidestam och Gun-
nar Lövsund, Ström. Diplom till skolans bäste idrottsman och
tillika en god kamrat: Bo Ollander, Strömsund.

Ströms yrkesskolor höll årsavslutning på fredagskvällen, och
ett stort antal föräldrar och andra intresserade hade infunnit
sig. För underhållningen svarade rektor Åke Berg och några

andra strömsundsbor, som spelade. Vidare medverkade kom-
minister Folke Hellberg med ett anförande. Skolstyrelsens ord-
förande Sixten Fjällgren framförde skolstyrelsens tack till rek-
tor Berg, som nu lämnar befattningen som rektor vid Ströms
yrkesskolor. Följande elever erhöll avgångsbetyg, premier etc.

Elever i kontorskurs ll: Sigvard Bardosson, Bjöm Bergström,
Folke Karlsson och Wendla Modin från Strömsund, samt Kjell
Gustavsson, Vedjeön, Elsa Bergkvist, Havsnäs, Yvonne Näs-
ström, Alanäset, Eva Rislund, Tullingsås och Marianne Sten-
ström, Hillsand. Av dessa erhöll Kjell Gustavsson, Elsa Berg-
kvist, Yvonne Näsström och Eva Rislund även premier. Kjell
Gustavsson har tagit bronsmärke i stenografi, Yvonne Näs-
ström och Eva Rislund har klarat stålmärket.
Elever, som avlagt särskild prövning för realskoleexamen i
vissa ämnen: Yvonne Näsström, Kjell Gustavsson och Eva

Rislund bokföring, matematik och stenogra. Elsa Bergkvist
och Sigvard Bardosson bokföring och matematik. Folke Karls-
son och Marianne Stenström bokßring samt Wendla Modin
bokföring och stenogra.
Premier i kontorskurs l: Astrid Andersson, Gudnm Jonsson,

Thord Jönsson. Christina Modin. Premier, 4-årig verkstads-
kurs för målare: Fred Backlund, Olle Bergqvist, Hans Erik Grip,
Sören Göransson, Stig Göran Jakobsson och Leo Stattin.

På lördagen var det årsavslutning vid Strömsunds folkskola,
och den inleddes med en fin gymnastikuppvisning, ledd av
folkskollärare Anna Persson. Eer lektion i resp. klassnim
skedde samling utanför skolan. där en kör under ledning av

folkskollärare John Eriksson sjöng. Skolstyrelsens vice ordf.
unnakamiästare Helge Engström tackade lärama och övrig
personal för ett gott arbete under det gångna året.

Arlanda klart lör reguljär trak

Fotboll, Flåsjöserien
Harrsjön-Ulriksfors 3-4
Siljeåsen-Havsnäs 0-4
Alanäs-Gubbhögen l-2

Fotboll div. IV
Helgens sensation i div. lV ordnade Lit, som inför en 150 per-

soners publik spelade till sig bägge pinnama mot serieledande

Strömsund. Resultat l-0.
Uppgörelsen mellan Faxebygden och Hammerdal fick spelas

på en våt och hal plan i Täxan. Detta kom också att sätta sin
prägel på spelet, som uppvisade många missar och fellagda
passningar. Resultat 3-3

Tre lärare avgick med pension
l samband med skolavslutningama i Ströms skoldistrikt av-
gick: fru Sara Texhammar, Täxan, som i hela 42 år varit anställd

i distriktet; folkskollärare O.G Hömfeldt, Lövberga, som tjänst-

gjort i 36 år, samt fröken Rosa Björklund, Hillsand. Skol-
styrelsens ordförande Sixten Fjällgren besökte de tre skoloma
och avtackade nämnda lärare för deras mångåriga insatser.

Fr.o.m. nästa läsår är det två skolor mindre i distriktet, Silje-
åsen och Gärdnäs drogs in i och med detta läsårs avslutning.
På båda platsema avtackade representanter för skolstyrelsen.

Födelsedagar
85 år fyller den 20 ds Hans Jonsson, Havsnäs. J. växte upp i

Tåsjö men flyttade från grannsocknen eñer giermål l908,
och förvärvade då en fastighet i Kalkberget vid Havsnäs, där

han byggde bostadshus för den blivande stora familjen, och

där röjde och odlade den ihärdige nybyggaren och hans trogna
hustru. Först var det skogsarbete som gav förtjänsten och

sen stenarbete.

Hans Jonsson med hustrun Stina-Lisa
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Födelsedagar
75 år fyller den l9 ds agenten och f. rallaren Gottfrid Herman
Nilsson-Dunder. Strömsund. Han arbetade i sin ungdom som
intim vid niiknjämvägsbyggen i Nnninnd. bin. ininnasbannn. SURSIRÖMMING
På äldre dagar har han dock helt ägnat sig åt agenturen. Hr 1/2 burk 0375» V l bulk li*
Nilsson-Dunder har rest mycket i hela landet, varför han kan FÜVSK svensk Pos 1305

berätta många gemytliga rallarhistorier. l egen stuga belägen i Gddfåm m- “Uh
Hnfbäcken finn han sin 75-årsdag. jordgubbar 6=-

75 år fyller den 20 ds Einar Johansson. Kalkberget. Numera
föredrar Johansson att ha sin hemvist på Havsnäs ålderdoms- l bfk maflesslll .
nen. Iknppedl 1 .95

'/1 kg färsk potatis

Glad midsommar

Bredkälens byamän 18/6 1960

gick man ur huse på torsdagen (läs l6/6). Byalaget drog näm- Gunnar Sim0IlS0n
ligen till Strömsund för att stänga en riktig gammaldags gär-
desgård nmt hembygdsgården, d.v.s. en inhägnad enligt den llllllellygllell mk °l“'gi°l'l_l "alle"
hävdvunna modellen av barkade störar. kluvna slanor och Deras Plemläl på Baslllgaldel blev ell Sl°"lll3 uppgörelse'
svedjade vidjor (hankom). Hela elva man skänkte ett dags- D_°ll llåldll Väslllga Vllldell l planens lällgdlllllllllllg °"lÖ-lllg'
verke vardera. och bland dem Helge Brorsson, Jakob Jakobs- 33°ld° alll olldlllll Spel' Resllllal 2'2_' Målgömle lö' Faxebygdell

son och Anders Salomonsson. Byalaget har även skänkt allt Blllllo Texmo °°ll Bellgl Yllgve ll-lelm'
virke och gjorde första etappen i fjol. Resultat i Flåsjöserien

Ulriksfois-Gubbhögen
Siljeåsen-Alanäs
Havsnäs-Harrsjön -

--

lïlïllxn

U-0...-U.

Floyd Patterson först i boxningshistorien att återta VM-
titeln i tungvikt. Ingo utslagen i femte ronden.

Strömsund ck frälsarkransar
Tio s.k. frälsarkransar ck på måndagen Strömsunds municip
av Svenska Liv-Hansa. Gåvan har tillkommit på initiativ av

Strömsunds resoklubb, och man kostade till och med på sig en

överlämningsceremoni i hamnen, där distriktsinspektörema
Axel Karlsson. Östersund, och Bror Hellman, Strömsund,
hängde en frälsarkrans kring halsen på municipalnämndens
ordf. installatör Edvard Bergdahl. Med och tittade var också

köpmän Gunnar Simonson och bankkamrer Gunnar Grahnström,
Frzv. Vnalis Salomonsson. Birger Persson, Tage Axelsson, när bojama phcerades ut VM bmn och bå;ka_iema_ vid hem-

Vidar Eriksson, Johan OlofJohansson, Tore Olofsson, bygdsgåmen och campingp|a¿sen_

Erik Hemmingsson, Erik Nordenius och Erik Eriksson

, Födelsedagar

vlgllll soä n d zsd f <1 M Mån sr
Jordbniksarb. Bengt Olofsson, Siljeåsen och ekonomibiträdet Sum; galär :gd(1 i åöšïeofsbögïiïsredan ::IS1°ln¿_
lngemrgmdeßson' Strand vigdes pålördagen l Ströms kyrka sko en Så smånin om kom han dock i smedlära och eer_ _ . g . g

av kyrkoherde Beml Wlkllmd' Manas' läroåren var han bl.a. med på Inlandsbanan och fortsatte se-

Dödsfall dan under en följd av år som smed vid SJ :s huvudverkstad i

Skogsarb. Ludvig Mikaelsson,Alavattnet har avlidit på ålder- Öslelslllld' sl" längsta allsllllllllllg kom llall d°°k an ha Vld
domshemmet i -I-u"¿ngSåS_ Han var 69 år gamma|_ sultfabriken i Ulriksfors, och där stannade han ända tills fa-

briken lades ned.

|(/|);§im|@|-1;-io ck gggßvgf på knä 75 år fyller den 24 ds f. byggnadsarb. Erik Eriksson, Ström-

Sffömsund ck, [f0[s hemmamatch, nna Qfdenig ut- SUl1Cl. Han l'Iäl'SI8l'l1Iïlal' ffåll Ral'l1SClC 0Ch k0l'Il Sll'Öl'l1Sl.ll'ld

spelning i den sista vårmatchen. Gästema K/D-55 vann med för dfY8ï 40 år Sedan-
3_()_ 75 år fyller den 25 ds skogsarb. Jöns Jönsson, Stamsele.

50 år fyller den 27 ds Per Dyrvold, Nyhamn.
R°k°"lll"llll "Ya elevlsulömfnal 50 år fyller den 27 ds skogsarb. och lantbr. Jonas Hansson,
Det största elevantal som någonsin tagits in vid Ströms sam- ÖJ-am

realskola i Strömsund, fick klartecken vid intagningsnämnd-
ens sammanträde på måndagskvällen. 89 pojkar och ickor Strömsund köper in mark för nya idrottsplatsen
intogs och l5 står i reserv. Att skolan kan ta emot så många, Vid kommunalnämndens sammanträde beslöt man att inköpa
beror på att man .o.m. i höst har fått tillstånd till ytterligare en det markområde som varit på förslag. Om lFK inte accepterar

parallellklass i 1:4. Den nya årskullen delas upp på tre klasser att förlägga idrottsplatsen där, kommer det att användas som

om 30, 30 och 35 elever. tomtmark för bostadsbebyggelse.
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Pittoresk byggnad försvinner Lyckad utykt för strömsbor
l 53 år har Lutherska Missionshuset med sina spiror och tom Strömsunds resoklubb hade under midsommarhelgen premiär

intagit en dominerande plats i samhällsbilden i Strömsund på sin nya rundtur ”Motsolsnindan mot fjäll och hav”. och i

och utgjort en samlande punkt för den andliga verksamheten. strålande väder drog bilkortegen fram genom Tröndelagen.

Nu kommer denna nästan historiska byggnad snart att lämna Midsommaraftonen firades i Namsos på äkta norskt manér.

plats för en ny. Den skall nämligen rivas, och en tidsenligare Trots att midsommaraftonen i Norge inte sammanfaller med

kyrkobyggnad skall uppföras på samman plats. Den anrika den svenska. hade direktör Harald Asphaug samlat ihop en

byggnaden uppfördes 1907 av en byggnadsförening, tillhö- ansenlig otta båtar, som förde sällskapet efter Namsfjorden

rande Evangeliska fosterlandsstiftelsen. l den byggnads- ut till ön Gåsöyene. Där var ett stort midsommarbål tänt, och

kommitté som fick förtroendet att uppföra huset, satt män på klippoma var det dans och lekar. Klockan nännade sig ett,

som kyrkv. Ol. Jönsson, timmerman A.W. Persson, gårdsäg. när båtama gled in till kajen igen. Efter att ha sett Namsos

.l.P. Persson. S. Andersson och insp. P. Svedberg. Per Persson nyinvigda kyrka, kallad Långskeppet, ställdes färden till Trond-

i Gärde blev den som kom att stå för byggnadsarbetet, med heim. Vid avfärden från Namsos var en gossorkester uppställd,

hjälp av många frivilliga medhjälpare. En av dem finns ännu och till tonema av "when the saints go marching in” lämnades

kvar, hemmansägaren Sven Mårtensson, Näset. De kontanta staden. På söndagskvällen var man åter hemma i Strömsund.

utgiftema var synnerligen blygsamma, då man beräknade dem

till omkring l2.000 kr. Men dels gjordes mycket frivilligt ar- Avslutningshögtlden i Strömsunds missionshus
bete, och dels fick man använda virket från gamla skolan, mot blev en enastående högtid med fylld lokal. Föreningens ordf.

att konrmandundervisningen fritt skulle få inrymmasdäritio Nat. Svensson inledde med bibelläsning och bön, och pred.

år. Tomten hade skänkts av fru Karin Svensson. Invigningen Engelmark välkomsttalade och predikade. Sångarskaran sjöng

förrättades av prosten Wagenius. Kommande söndag hålles i era sammanhang. Distriktsförest. Gunnervall predikade och

en avskeds- och avslutningshögtid i Missionshuset. berättade minnen från söndagsskolan. Sedan lämnade pred.

_ Engelmark en del uppgifter ur husets historia. Offergången

gav den vackra summan av 540 kr. Som en symbol för den

avslutade gämingen i missionshuset framträdde en äldre och

en yngre ur församlingen och släckte de båda brinnande lju-
sen på altaret, varefter pred. Engelmark nedkallade välsignelsen.

På tisdagen hölls ett välbesökt symöte på Romäset, där samma-

talare medverkade och sångama sjöng.

Födelsedagar
50 år fyller den 2 juli fru Svea Göransson, maka till anl.arb.

Göran Göransson, Ulriksfors. Hon är född i lndal men yttade
i samband med sitt giftermål till Frostviken. Numera bor hon

med sin familj i Ulriksfors.

Lutherska Missionshuset
Födelsedagar I/7 1960

V53,-|,|¿n, s|mg,|,m|¿,,|¿°|, 27/6 1960 85 år fyller den 3 ds lantbr. Mårten Olofsson, Gärdnäs.

har i ett strålande sommarväder haft en festlig och högtidlig
avsluming för den första lärlingskursen i Skogsvårdsstyr- Dödßflll
elgeng regi Föräldrar och andra inbjudna visades först kring i F. förste banmästaren Erik Andersson, Vallen, Strömsund, av-

den modema och välutrustade skolan. Sedan samlades man i led (len 28lUl l en ålder *W 34 åf- Han Var fóddi Dalæjäma °°h
lektionssalen, där kursledare Tore Henriksson hälsningsta- böfjßdß S0!!! Schaktmästare vid jämvägsbygget i Norrland.

lade, varpå man visade två filmer, en om skogsarberai-ur-bild- Sedermera övergick han till SJ och blev banmästare, och som

ning och vidare den bei-örnda Baverdalen Följande elever fiçk sådan var han stationerad på era olika platser i landet. De

avgångsbetyg och premier: Tryggve Eriksson, Karl Göran SCMSIC åfe 110406 han i SITÖIUSUHÖ-

NYS"°'“- 5'°fa“ N*SS"Öm~ 5"Ö'“S““d- SW" ^“d°'S Gm' F. ianibf. Månen Palm, strand, hnrnviinn i en ålder av sz år.
löv, Ulriksfors, samt Roger Strandh, Högbynäs. Därefter sam-

lades alla kring ett digriande lunchbord. Nytt mråde

V|g¿e Bristen på modema bostäder är stor i Strömsund. och varje

Länsskogvakmm 1-age Grelssom Strömsund, och d¿sn.¿kts_ nytt hus_som skjutit höjden på sistone, har närapå tagits i

sköterskan Lena Hammarbe,g_ Homgem vigdes på midSom_ anspråk innan det vant fullt färdigt. Ett välkommet tillskott är

maraon 5 Frösö kyrka av ky,-kowjunkt Sven He|mer¿uS_ därför det s.k. Egnahemsområdet vid Kaflovägen, där Ströms

kommun upplåtit mark och AB Norrlandshus byggt l0 egna-

Dödsfall hem på vardera tre rum och kök. Och för några dagar sedan

Fru Anna Märta Olofsson, Övre Lillviken, avled den 24 juni i började åter grävskopan rassla på området. Fimian bygger yt-

en ålder av 83 år. Hon var född i Siljeåsen men yttade efter terligare åtta hus av samma typ, och dessa skall. om allt går

äktenskapet med lantbrukare Per Olofsson till Övre Lillviken, efter beräkningama, vara inflyttningsklara redan den l decem-

där makama innehade ett mindre jordbnik. Fru Olofsson var ber i år. De färdigställda husen är inytmingsklara och under

verksam i Evangeliska fosterlandsstiftelsen. juli tas sannolikt samtliga i anspråk.
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.lamtlikväll succéstartade i Strömsund
Om hembygdsföreningens ordförande, köpman Gumiar Simon-
son. har ett särskilt avtal med vädrets makter eller om han har
ovanlig tur, det har vi inte lyckats utröna, men när ridån gick
upp för den första .Iamtlikvällen i Strömsund på torsdagskväl-
len var det faktiskt uppehållsväder. och trots att det blåste så

att man måste hålla i kulissema. blev programmet en strålande
succé som gav mersmak. Programledaren Gunnar Grahnström.
som hunnit bli torr i klädema efter onsdagskvällens rotblöta i

Östersund, kunde dra en lättnadens suck. och värdinnan
Wirginia Weitz-Andersson fick säga ett hjärtligt välkommen
till drygt 1.000 nordjämtar och västernorrlänningar.
Namnkunnigast av alla som fanns på plats var nog Yngve
Gamlin. iförd vegamössa och med skepparkrans. dock inte på

scenen men väl på första parkett.
Eftersom det var urpremiär i Strömsund höll också Gunnar
Grahnström ett extra högtidligt anförande. och han talade bland
annat om. att Jamtlikväll kommit till Strömsund för att stanna
varje torsdagskväll hela sommaren, och kanske längre. Ett
kul, och som vi hoppas återkommande. inslag var Welcome
home again, där Gunnar Grahnström intervjuade svensk-
amerikanen och målaren Pelle Mårtensson och hans hustru.
Mr Mårtensson utvandrade för många år sedan från Vågdalen,
och nu hälsade han på hemma i byn och hade konstaterat att
USA hängt med riktigt bra i utvecklingen jämfört med Sverige.
Veckans gästartister var liksom i Östersund norska The Monn
Keys, och de ck förstås publiken i den rätta stämningen med
sin glada sång och sina upptåg. En .lamtlikväll utan publik-
lekar går inte för sig, och både deltagare och publik hade hjär-
tans roligt åt tiokampen Huka er gubbar och kapplöpningen
på blomknrkor. När så Egon Wessén och hans glada orkester
spelade upp finalmelodin var det en nöjd och glad publik som
vandrade hem eller gick till dansbanan.

Scenupprrädande inför en talrik och nöjd publik

Födelsedagar
75 år fyller den 4 ds f. lantbr. Ulrik Blomberg, Hillsand. Han är
född i Gärdnäs men flyttade i samband med sitt giftemiål till
Hillsand och övertog en gård tillhörig fadem.

Vigde
Hr Bror Ame Hemmingsson och lrma Hansson. båda från
Hammarö i Vämtland, vigdes på söndagen iAlanäs kyrka. Bru-
den är bördig från Alanäs.
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Vattendrag i Ström rotenonbehandlas
En del vattendrag inom Ströms socken har under de senaste

dagama behandlats med rotenon. för att man skall få bort
“ogräsfisken" och istället kunna plantera in laxöring. I Ring-
vattnet omfattade aktionen 25 hektar. och i Högbynäs l2 hek-
tar. På fredagen var det Spettnästjäm och en angränsande
mindre tjäm sammanlagt. tillhöriga Äspnäs fiskevårdsförening,
som behandlades. Arbetet har skett under ledning av fiskeri-
konsulent Håkon Breivik, Östersund. och i Äspnäs hade han

hjälp av jaktvårdsassistent Rickard Brändström. Strömsund.
Till hösten hoppas man kunna plantera in cirka 4.000 ensomriga
laxöringar, och eñer två till tre år bör dessa ha blivit så stora.
att man kan börja fiska igen.

Spritfest slöt med kalabalik
Strömsundspolisen larmades på lördagskvällen till Södra Öhn.
där ett gäng nländare och svenskar eñer spritförtäring råkat
i luven på varandra. Knivama hade man inte hunnit ta fram.
men däremot användes en stekpanna som slagvapen. För-
utom att ett par av slagskämpama fick en del blessyrer. kros-
sades ett antal fönsterrutor under kalabaliken. Polisen om-
händertog en av finländama, och förde honom till anesten i

Strömsund.

Födelsedagar ,

90 år fyller den 7 ds fröken Maria Gunilla Johansson, Alanäs.
Hon är född i Alanäs och tillhör en mycket gammal släkt. Så-
lunda var hennes farfar den på sin tid så välkände trävani-
handlaren Olov Johansson. som bl.a. var uppköpare för Kram-
fors AB. Fröken Johansson innehade i yngre dagar en mode-
affär i Alanäs.
85 år fyller den 7 ds f. lantbr. Sven Hedström. Henningskälen.

Ferieskola i Strömsund
l l juli till 20 augusti.
Lokal: Samrealskolan

STINA LÄSSMAN. Låda 2720, Strömsund. tel. IS I _

Dödsfall 6/7 1960
Änkefru Saida Berg. född Nordstrand. Strömsund. har avlidit
eer en längre tids sjuklighet. Hon var född I9 I 0 i Grötingen.
där hon hade sitt hem tills hon för sex år sedan yttade till
Strömsund.

Födelsedagar
95 år fyller den 9 ds fru Maria Jakobsson. Strand. Hon är född
på Öhn men yttade i samband med giftennålet till Strand. där
makama innehade ett jordbruk.
80 år fyller den 8 ds änkefru Sara Blomberg, Hillsand. Fru
Blomberg har fostrat nio bam. l många år har hon varit verk-
sam i ortens blåbandsförening.

Lediga platser
BUTIKSFÖRESTÅNDARE

manlig eller kvinnlig. sökes till vår butik i Lövberga cza 2

mil från Strömsund. Bostad om l rum och kök finnes.
Platsen kan även sökas av biträde med goda vitsord.

STRÖMS KONSUMENTFÖRENING
tel. 22 Strömsund



Ny bensinstation i Strömsund Vigde

En av länets modemaste bensinstationer invigdes på lörda- Virkesmätare Herbert Wiklund. Östergraninge. och rikstelefon-

gen i Strömsund. Det är BP. som på Sälls gamla fastighet vid ist lng-Mari Berg. Strömsund. Vigsel i Frösö prästgård av kyr-

posten. byggt en hypennodem s.k. A-station med tvätt- och koherde Torsten Åström.

smörjhallar. expedition. kontor, lager och personalrum. De

modemaste tekniska hjälpmedlen har tagits i anspråk. Statio- Jamtlikväll nr 2

nen är t.ex. utnistad med hydraulisk traversliñ i smörjhallen Det där talet om att ingen är profet i sitt fädemesland skulle

samt spilloljeanläggning. så att man rätt och rensamt blir av gälla. var det väl ingen som trodde. Yngve Gamlin kom. sågs

med spilloljan. l tvätthallen finns högtrycksanläggning för ren- och segrade. och hans obegripliga jämtska ck hur mycket

göring av bilamas underreden och på spolplattan utanför finns applåder som helst. Annars var det förstås Truxa med partner

också en lättrnanövrerad självtvätt. Byggnadenärmålad i BPIS som dominerade programmet. Tiokampen blev även denna

nya intemationella färger. grönt. gult och vitt. De fem pum- gång mycket spännande och gällde snusdosdragning. Seg-

pama har en lagringskapacitet på 35 kubikmeter. Innehavare rare i andra omgången blev Nisse Jönsson. Renån. tätt följd

är Sigfrid LarSSOn. StrÖmSUnd. som tillsammans med konsu- av Martin Blomberg, Hillsand. l det roliga inslaget Nu spökar

lent Carl-Erik Asplund överlämnade blommor till. samt betjä- det, där tre gifta par tävlade om två rundtursbiljetter genom

nade första kunden. traktorägare RudolfTallbom. Strömsund. hela Sverige, visade sig Lasse Söderholm. Strömsund. vara

van hand av Gunnar Grahnström.

En trogen kund, Karl- Thure Ahlqvist, Alanäs
tankar sin PV

Vigde
TV-tekniker Stig Johansson. Solna. och Marianne Persson.

dotter till herr Per Evald Persson och hans maka Märtha. född
Lindgren. Strömsund. Vigsel i Hagalunds kyrka. Solna.

Dödsfall
Fru Johanna Lidberg Alanäs har avlidit i en ålder av 86 år Makama Malka och Lasse Söderholm

den bäste gissaren. och han och hans fru Malka blev de lyck-
liga vinnama. Den trivsamma anrättningen serverades med

l

Hon var född i Alanäs, och efter att i unga år ha haft olika
arbeten utom hemmet. kom hon åter till Alanäs för att sköta om Befavißf 9/7 N60

sin moder. och blev sedan kvar på det lilla torp som var hennes FW Anna SVCUSSOÛ» Osïfa HaVS"ä5- .l°fdfä5ïe5 På ïlsdagcn l

bamaomshem Ströms gravkapell. Ofciant var komminister Folke Hellberg.

F. chauffören Alexius Bergström. Strömsund, har avlidit nära

57 år gammal. Han var ßdd i Granberget, Tåsjö. men hade |dI'0ttSpl8tSen flyttas från Tingvalla

större delen av sin liv vistats i Alanäs. Frostviken och Ström. Den segslitna idrnnsplatsfrågan i Strömsund tycks nu ha fån

Under bgredgkapgriden då bilarna drevs med k0|ga5_ blev han Sin denlllva lÖSnlng. IFK SIl'Öl11SUl'|d Sammanlfädde på fre-

sjuk, och svitema av gengasförgiñningen medförde an han dagskvällen. och beslöt eñer en ingående överläggning att

måste lämna sin yrke som chaufïö; anta kommunens erbjudande. och flytta från Tingvalla till det

erbjudna området vid Ramselevägen mitt emot Edströms mek.

'ri|| “nu verkstad. Detta projekt är kostnadsberäknat till 350.000 kr.

Utombordsmotm-er medan färdigställandet av Tingvalla är beräknat till 227.000 kr.

nya Dem" 66_ 3 hkm 725 kn Aven kommunalnämnden var närvarande vid sammanträdet.

Åmn blad av mast 25.50 Med anledning av det fattade beslutet säger idrottskommitténs

Artull av lättmetall och gummi. flyttbar med ordförande J .M. Anderzonz "På lång sikt ar det nktigt att ytta

enkelt handgrepp 26.50 paret till området vid Ramselevägen. även om det just nu kan te sig

ESPNÃS BÅTBYGGERI en smula penibelt. Om denna utveckling fördröjer en gräsplan

-I-e|_ 22 Äspnäs i ett år. tycker jag inte spelar någon roll. Vi har ju väntat i hela

tio år tid|gare.“
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Födelsedagar
50 år fyller den 10 ds riksdagsman Sigfrid Jonsson. Ström-
sund. Han är född i Alsen men blev nordjämte 1944. då han
slog ned sina bopålar i Järvsand. 1951 var det åter uppbrott. då
han yttade till Ulriksfors, och från 1953 har han varit
strömsundsbo. Som så många andra började Sigfrid Jonsson
sin bana i skogen, och redan i slutet av 1920-talet kom han med
i den socialdemokratiska ungdomsrörelsen och ck smak på

Gunhild och Gunnar Ringbert. Bredkälen. Hulda Svanberg.
Södra Öhn. Axel Wågberg (Maria Eriksson). Jonsgård. Edit
Zakrisson. Siljeåsen.
Diplom l erhölls av: Emma och Olof Backlund. Storriset,
Lövberga. Regina Eriksson. Täxan. Gölin Jönsson. Renån.
Bengta Nordlund. Öhn. Olga Persson. Tullingsås. Emma Rho-
din. Flykälen. Ingeborg Samuelsson. Vågdalen. Märit Sand-
berg. Lia. Anna-Elisabet Zakrisson. Renålandet.

politik och fackligt arbete. Han var mycket aktiv inom skogs- Dessutom innehar 189 leverantörer giltiga intyg för den se-

naste bedömningsperioden.arbetamas fack på 1930-talet, och reste omkring i bygdema
och agiterade och organiserade. Till riksdagens andra kam-
mare valdes han 1940, och sedan dess har han oavbnrtet haft
plats och stämma i riksdagen. Riksdagsman Jonsson är egent-
ligen alltför välkänd för att behöva någon närmare presenta-
tion, men vi skall bara ge några axplock på vad han hinner med
utöver det rent rikspolitiska.
Han är t.ex. ledamot av jord-
bruksutskottet, Nordiska rådet,

ordf. i De lungsjukas riksför-
bund, ledamot av länets lant-
bruksförbund o.s.v. Dessutom
hinner han också med en

massa kommunalpolitiskt ar-

bete, sedan 1955 ordförande i
Ströms fullmäktige, ordf. i löne-

nämnden, bamavårdsnämn-
den, gymnasiekommittén och

Makarna Mattias och Sally Forsberg. Bonäset

læalnol ell adfa KOI11- Begravningar
mittéer. Riksdagsman Sigfrid Jonsson

Vigde 11/7 1960

Chaufför Jan Anders-
son och Ingrid Karls-
son vigdes på lördagen
i Ströms kyrka av kom-
minister Folke Hell-
berg.

Elitrnjölkare diplomerade och hyllade på Hov
Med festlig inramning av blomster och löv, höll Mjölk-
propagandan på fredagen årets utdelning av diplom till därav
förtjänta lantbrukare och lantbmkarhustrur i Jämtlands län.
Mjölkpropagandans diplom är uppskattade utmärkelser, och
är väl det synligaste beviset för uppskattning även av de kvinn-
liga prestationema inom jordbruksnäringen. Diplomen utde-
las i två valörer (varav Diplom ll är den högre) för visst antal år
av föredömlig och noggrann mjölkskötsel. Följande som leve-
rerar mjölk till Ströms mejeri erhöll diplom ll: Anna Andersson.
Grelsgård, Kristina och Oskar Blomkvist. Bredgård. Mary
Edehammar. Jonsgård, Sally och Mattias Forsberg. Bonäset.
Marie och Erik Hemmingsson. Tullingsås. Gölin Isaksson.
Bonäset. Maria och Johan Johansson, Södra Öhn. Anna Jons-
son, Öhn. Gerda Mikaelsson. Strömsund. Gertrud Nilsson,
Tullingsås. Ingeborg och Esbjöm Näslund. Havsnäs, Matilda
Näsström, Ringvattnet. Svea och Jöns Olofsson. F lykälen.
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Fru Emma Kristina Johansson. f. Karlström, Strömsund. jord-
fästes på söndagen i Ströms gravkapell. Ofciant var kommi-
nister Folke Hellberg.

I-ödrb
Vår son Dan Anders

Agda och Gösta Fritzon
f. Johansson

Strömsunds BB den 9 juli 1960

Strafïarbete för biltjuvar i Strömsund
Det blev ovillkorligt straff för de båda strömsundsynglingar
som åtalats för bilstöld. rattfylleri och en lång rad andra brott,
som de gjorde sig skyldiga till natten mot långfredagen. Den
ene, 19 år. ck tre månaders straffarbete för försök till egen-
mäktigt förfarande, grovt egenmäktigt förfarande, fylleri, ratt-
fylleri. grov vårdslöshet i trafik och olovlig köming. Den an-
dre. 21 år. ck också tre månaders straffarbete för försök till
egenmäktigt förfarande. grovt egenmäktigt förfarande. fylleri
samt medhjälp till rattfylleri.

Födelsedagar
75 år fyller den 17 ds f. lantbr. Anders Petter Svanström. Ström-
sund. Han är född i Strand men flyttade för ett 30-tal år sedan

till Österkälen. Lövberga, där han blev kronoarrendator. Vid
sidan av skötseln av jordbruket arbetade han också under
många år som banarbetare åt SJ.

Jaktstig
Rickard Brändström gjorde en övertygande insats i en små-
knepig och realistisk jaktstig vid specialbanoma i Spikbod-
arna i Östersund. Han blev fyra i mästarklassen.



Komministem i Ström har avtackats vägama i kommunen har utretts av en kommitté. och man an-

Efter högmässan på söndagen i Ströms kyrka blev komminis- sökte nu om 4. l 75 kr för projektets genomförande. vilket bevil-

ter Folke Hellberg. som drygt ett år tjänstgjort i församlingen jades. Dänned blir Ströms kommun först i landet med dylika

och som nu flyttar från orten. hyllad av församlingsboma. anläggningar. Landstinget hade begärt att kommunen skulle

Komminister Hellberg hade dessförinnan i sin predikan sagt bekosta en fömyad skämibildsundersökning av alla över l0
tack och farväl till församlingsboma. Han poängterade. att det år. vilket bifölls och l2.000 kr anslogs för ändamålet. F.

var inte av illtrivsel som han lämnade församlingen. utan att yrkeslärarinnan Karin Nilsson. Strömsund. hade begärt en år-

det beror på att han skall återgå till läraryrket hemma i Älmhult. lig pension. eller någon annan form av bidrag. efter en lång

tjänst. Fullmäktige beslöt om en gratifikation på l.000 kr till
Rekordpublik på Jamtlikvâll nr3 fröken Nilsson. För komplettering av Lagmansgatans belys-

De drygt l .500 personer. som kommit från när och fjärran och ning fram till nya begravningsplatsen anslogs l l .500 kr.

trängdes på parketten eller kring stängslet. fick också vara

med om en av de stora succékvällama i Strömsund. l "Welcome Vig§e|

h°me again" kunde Pmgfamlcdafe Üuaf Ûfahnsïföm denna Svetsare Åke Turesson. Hämösand. och lärarinnan Barbro
gång presentera Hulda Johansson-Näslund från Mont Vemon. Kärn|rmd_ Kärr-näsek vrgries på |ördagen r Ströms kyrka av

som efter många år i Amerika kommit hem till Ström och där kyrkoherde Berr wik|und_ A|anäS_

hittat Pelle Rudfjäll i Bredkälen. för vilka det helt nyligen lyste

i kyrkan. Så förutom den sedvanliga blosterbuketten överläm- l

nade programledaren också lysningspresenter. en brödkavel i

och ett engelskt-svenskt lexikon. Den populära tiokampen gick
vidare. och denna gång möttes byalagen i s.k. tuppfäktning.
Acke Nystedt. Tullingsås. var bäst. och tätt eñer honom kom

Martin Blomberg. Hillsand. och Ove Danielsson. Näsviken.

Ja. så kom då Golden Gate kvartetten. och det är bara att kon-
statera. att dessa artister lade Strömsund för sina fötter. Publi-
ken gav sig inte förrän den fått era extranummer. och när

gruppen skulle gå till den väntande bilen. blev de hindrade en

halvtimme av unga autografjägare.

Brudparet Barbro och Åke Turesson omgivna av marskalk

Sten Turesson och tärna Kerstin Kärnlund

Begravningar
På Alanäs kyrkogård jordfästes på söndagen unnakaren och f.

kyrkvaktmästaren Magnus Hagström. Alanäs. Officiant var

kyrkoherde Bertil Wiklund.

Vigde
Hr Gunnar Nickolaus Mårtensson. Öjam. och fröken Eva Eli-
sabeth Jönsson. Renån. vigdes på lördagen i Ströms kyrka av

kyrkoherde Bertil Wiklund. Alanäs.

Dödsfall 2l/7 l960
Fru lngeborg Wikström. änka eer f. fabriksarb. Karl Gustaf
Wikström. Strömsund. avled den l7 ds i sitt tillfälliga hem i

Kmffmäffng mellan Ål'/ff Nlïffedf- f-V- Ofh Ûve ÛU"if'1SS0" Västerede. Hon var 8l år gammal. Fm Wikström var född i

Ulriksfors. Ända sedan l9l 7 tillhörde hon frälsningsannén i

FÖÛÜSGÜÛEN' 16/7 |9Ö0 Strömsund. och var under många år kårens fanjunkare.
50 år fyller den l9 ds arbetsassistent Axel Nordin. Ulriksfors.
Eer anställning vid fångvårdsanstalten i Örebro. ck han l958 Födelsedagar
sin nuvarande tjänst vid Ulriksforsanstalten. Han är född i 75 år fyller den 23 ds f. lantbr. Olof Mårtensson. Ãlghallen.

Tunadal. Nordin tillhör godtemplarrörelsen sedan ungdomen. Han är född i Föllinge och ynade I 899 till Ä|ghallen_

75 år fyller den 25 ds fru Annie Sigrid Sofia Andersson.

Ströms kommunalfullmäktige Risselås.

sammanträdde på söndagen i Svaningegården. Förslaget att 50 år fyller den 26 ds vägarb. BrynolfNilsson. Ulriksfors. Han

inköpa ca 25.000 kvm mark från vardera fastighetema Grelsgård härstammar från Hillsand. Nilsson arbetar f.n. i Strömsund med

3:25 och 3:26 godkändes. och 70.000 kr anvisades för ändamå- en del kommunala arbeten.

let. Området skall användas till ny idrottsplats i Strömsund. 50 år fyller den 27 ds fru Emmy Holmlander. maka till flottnings-

Frågan om anläggande av tolv s.k. rastplatser eer genomfarts- förman Gösta Holmlander. Ulriksfors.
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Hotellrenoverlng ger matsal för l00
l

Hotell Gillet i Strömsund har den senaste månaden genomgått
en ordentlig renovering. Resultatet av renoveringen har blivit, vigde 25 /7 |960
att strömsundsboma i dag knappt känner igen “Gamla Gillet” Skogsat-b_ per R0|fEng5t,Öm_
på Storgatan. Snickaren Holger Eriksson har trollat med väg- Renå|ander_ och Mary Si-
gar, fonder. dönar och diskar. och målarmästare John Wester- byjja La,-SS°n_ H;||Sand_ Vlg-
lund har låtit fantasin spela fritt, vilket resulterat i en tilltalande Sej" mn-ämdes i |ÖrdagS i
färgskala. Matsalsvåningen som tidigare bestod av tre rum Ströms kyrka av kyrkoherde
var för sig, har byggts om helt och hållet. De besvärliga geni] Wik|un¿_ A|anäs_
mellanväggama har tagits bon och ersatts med s.k. sesam-
väggar, vilket medför att man snabbt kan förvandla hela vå-
ningen till en enda stor matsal med plats för minst l00 middags-
gäster. l innersta rummet har också inretts en pittoresk mat-
och grillbar, vilken inramas med hyllor försedda med färgglada V. d
askor från jordens alla höm, samt en elegant fondvägg i triv- lg e . ._Hr Karl Ra ar Mårtensson och Inna Katanna Jonsson, båda
sam färgskala. l övngt går matsalsvåningen i teak, ek och från Bodums församling vigdes på lördagen i Ströms kyrka

'°g°'“°“Sfá'g' av kyrkoherde ßenii wikiund, Almas. Brudnäbb var ßirgina

Åter nytt publikrekord Waum'
Drygt 2.000 personer kom till fjärde Jamtlikvällen i torsdags. Lene eeh treeen tjänst
och trots fruntimmersveckan rådde strålande sommarväder. Trevlig början pà arbetsdagen
Det betydde också, att alla tidigare publikrekord från Jamtli- ek på lördagen ttaktömren
kvällama i Ström har slagits. Värdinnan Wirginia Weitz över- Tyr Olsson i Strömeund_ Om
lämnade veckans blomma till rektor Stig Lander, Sundsvall, några dagar t-ynet han 60 ån
som därefter blev intervjuad av programledaren Guimar Grahn- och avgår der nära do års -

ström. Lander var tidigare strömsundsbo och bl.a. en av män- tjänst hes peetverket Eftet_
nen bakom hembygdsområdets tillblivelse. Kvällens gästar- som han ska" resa på eemeS_ j

tist Ove Tömqvist hade rasande bråttom, och måste awerka ter nästa veeka tyekte ttd|de_
hela sin repertoar redan i början av programmet. Tiokampen date he kenttenör Åke EVe_
gick vidare, och i denna fjärde omgång möttes de sex byre- land att det var bäst att komma
presentantema i tävlingen ”Rida till kungs". Det blev en raff- med uppvaktnineen i töwäe
lande och bejublad uppgörelse, där deltagama gick i däck som Dels emtötdehšveland peSt_

i den värsta boxningsmatch. Acke Nystedt, Tullingsås, seg- verkets teek tm ht mssen för
rade även demia vecka, och Ove Danielsson, Näsviken, samt mig eeh trogen tj-änet_ dels
Martin Blomberg, Hillsand, var liksom förra veckan tvåa och överlämnade han en petm¿ne_
trea. “Välkommen hem", sa Gunnar Grahnström till operas- summasamtb|en¶mt.¿nke||_
ångerskan lnger Erixon, som förtjänstfullt sjöng Taubes "Min eeemd i distriktet Tyr Olsson
älskling" ackompanjerad på piano av brodem John Eriksson.

Födda
Elvaåringar ”gjorde stan” - pollshämtades Vår dotter Lena
Tre äventyrslystna strömsundspojkar i åldem l l-13 år ställde Maj-Britt och Börje Sandström
på torsdagen till med bekymmer för både föräldrar och _polis. f. Thömlund
Tidigt på dagen reste de utan lov med rälsbussen till Oster- Strömsund den 25 juli 1960
sund för att "göra stan". När pojkama inte kom hem på kvällen Fdd I I
begärde föräldrama hjälp av polisen. Man hade då fått veta att 50 år fyller den 2 du Hulda Larsson rt Jonsson, maka du

.. _. g_ r
en strömsbo träffat dem på en gata i Ostersund. Ostersunds- Iambr Vrd rr d Larsson Murdsen Hon härstammar från srdrd_

polisen Satte genast. igång med eñerforsknmgan och ganska bränna men kom för lie år sedan från Stavsjöby till Muiåsen
Snïrn pítmffadtïshtmïndulï .på stan' Nï ßralrdäraçla Sexig: där makama arrenderar ett jordbmk. På somrama brukar hon,
na en__. om Oc am a e n°n'.val_poJ am? m 'gen trots sin stora arbetsbörda, ta hand om stadsbam som villoch nojda på stan. Något egentligt arende | Ostersund utover kom åta"d r
an de skulle se sig omkring, hade de inre. Biijener hade de lös: '“ P °
i vanlig ordning på rälsbussen. Lediga platser

Ströms kommun ledigförklarar
mik l bespisningsbiträde, bambespisningen, Strömsund, tre

Vår dotter Margareta rim pr dag
Ollalme °Ch Stuff Sam" l kokerska (föreståndarinna), bambespisningen. Svaningen.

Strömsunds BB den 24 juli l960. fyra rim pr dagr

l kokerska (föreståndarinna), Hillsand, sex tim. pr dag.Födelsedagar
85 år fyller den l aug. fru Anna Maria Löf, f. Persson, Bonä- emfsaaääïtq vaktmästïre' avsnäf ïkloelå Strö d
set. Hon bodde i många år i Kärrnäset. där makama hade en skule" 'al ' mmm upp ysmngar pr e ' ' msun 'ård o styre sen
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.lamtlikväll
Det är tydligt att Simonson & Co träffat ett särskilt fömiånligt
avtal med vädrets makter! Trots att det regnade hela torsda-

gen. och i dag fredag regnar det åter, var det nämligen uppe-

hållsväder och vannt. när ridån gick upp för femte jamtlikvällen
i Strömsund. Publiken svek heller inte denna gång. utan på

parketten satt omkring 1.200 personer - med regnklädema i

högsta beredskap. Värdinnan Wirginia Weitz-Axelsson inledde

programmet med veckans kuplett av Nils Gösta. Balettmästare

Börge Nilsson med dansösen Annie Laising. Stockholm. vi-
sade hur man dansade på det glada 20-talet och hur vi hasar

omkring i dag. lnger Berggren ackompanjerad av offerdals-
bördige maken Sven Röörs orkester var förstås kvällens hu-

vudnummer. och sångfågeln och musikantema bjöd på två
trivsamma avdelningar.
Veckans blomma gick till hr
Sven Wallin. Ånge. en gång

en av de mera kända ström-
sundsboma. som bl.a. drog
fram Lars Teodor Jonsson i

rampljuset. samt var med

och byggde upp Tingvalla.
Ett hjärtligt återseende! Tio-
kampen gick vidare. och
etappsegrare i vedsågning
blev Martin Blomberg. Hill-
Sand- Sven Wallin

Födelsedagar I/8 1960

75 år fyller den 3 ds lantbr. och f. skogsarb. Sven OlofModin.
Risnäset. Han är född i Renån. där han bodde till l905. då han

flyttade till Risnäset. l l3-årsåldem började han arbeta i sko-

gen. och det blev sedan hans huvudsysselsättning.

50 år fyller den 3 ds köpman Sixten Norberg. Bredkälen. Han

yttade för några år sedan till Bredkälen från Bispgården.

50 år fyller den 3 ds lantbr. Vitalis Salomonsson. Bredkälen.

Han är född i Tåsjö och flyttade i unga år till Bredkälen. där

han numera driver ett stort eget jordbruk.

Wralis Salomonsson bonde och vädembservarölí Bredkälen

30-talet licensskolkare i Strömsund
har upptäckts. enligt telekommisarie Gösta Nilsson. De se-

naste två veckoma har en kontrollör från Telestyrelsen besökt

hemmen och kontrollerat ljudradio- och TV-licensema. Hittills
har han påträffat drygt ett 30-tal TV-innehavare. som inte be-

rande. Kontrollören tycker att så många skolkare är ganska

mycket i förhållande till samhällets storlek. Men med hänsyn

till att det är så nyss som sändningama börjat. får man i alla fall
anse siffran som tämligen nonnal. Eftersom det är första gången

vi utför kontrollen. går vi inte hårdare fram än att vederbö-

rande skolkare får erlägga avgift för den tid han haft appara-

ten.

Vigde
hr Gösta Carlsson. Strömsund. och fröken Gunilla Marianne

Pettersson. Fjällsjö. vigdes på söndagen i Ströms kyrka av

kyrkoherde Bertil Wiklund. Alanäs.

Vigde
Traktorförare Karl Erland Bnmo Tallbom och fröken Vivan Lilly
Marie Moberg. båda från Öjarn. Bruden är bördig från
Jonnvattnet. Vigseln förrättades på söndagen i Vikens kapell.

Frostviken. av prosten Johan Söderholm.f_ ._

L 
Brudparet l/ïvun och Erland Tallbom

Dödsfall
F. skogsarb. Nils Reijto. Vågdalen. har avlidit i en ålder av 73
o

af.

Fru Elin Broström. änka efter lantbr. Erik Broström. Ringvattnet.

avled den 3 I juli i en ålder av 79 år. Hon var född i Fågelberget.

men flyttade i samband med äktenskapet till Ringvattnet.

Fru Amanda Nordin. Strömsund. har avlidit 91 år gammal. Den

bortgångna var född i Nordantjäl. Ramsele. Eñer sitt giftermål
med skogsinspektor Matts Nordin var hon först bosatt i Backe.

men sedan maken pensionerats flyttade de till Strömsund.

Nio kilometer ny väg ger Ström gymnasister
Det planerade gymnasiet i Strömsund kommer också att få

elever från angränsande kommuner i Västemorrlands län. För

Fjällsjös del kommer i det sammanhanget planer på en ny väg

Backe-Strömsund in i bilden. Största delen av vägen finns

redan. endast sträckan Rudsjö-Långåsen. en knapp mil. åter-

står. När den vägen byggts. förkortas avståndet med 2 mil.

talt licens för vare sig slutet på andra kvartalet eller det nuva- jämfört med nuvarande resväg över Vängelsby.
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Reso- och turistfest drog 2.500 besökare Jamtlikväll: Rafande strid i Ströms tiokamp
Turisthelgen i Strömsund på lördagen och söndagen - ar- Sjätte Jamtlikvällen gynnades av strålande sommarväder, och
rangerad av Strömsunds resoklubb och Vattudalens turistför- omkring 2.000 glada människor trängdes på parketten eller ut-
ening - gynnades av ett strålande sommarväder och omkring anför stängslen. Tävlingen gällde denna gång rumpkrok, och
2.500 besökare sammanlagt. Anangörema hade fönnodligen suverän segrare i omgången blev Nisse Jönsson, Renån. Fort-
räknat med betydligt större publik, men eftersom det var så farande leder Martin Blomberg. Hillsand, sammanlagtpå 25 p.
vackert väder föredrog tydligen många att istället ge sig av till följd av Acke Nystedt, Tullingsås, 23; Nisse Jönsson, Renån.
fjällen för att plocka hjortron. Vattudalen låg spegelblank. när 22; Ove Danielsson. Näsviken. 18; T. Hallqvist, Svaningen, I7
köpman Karl-Erik Oskarsson på lördagskvällen hälsade orts- och AdolfPersson. Öhn. 16 p. Veckans amatör var Thyra Pers-
bor och turister hjärtligt välkomna till turisthelgen 1960. Kväl- son, Hammerdal. en liten sångfågel med behaglig röst. Veck-
lens gästartister var den välkända radiokvanetten Papegojoma. ans blomma överlämnades till Alfred Myrén, Strömsund.
som under 45 minuter bjöd på en rad gamla och nya örhängen. hembygdsgårdens allt i allo och en av de välkända ström-
Ett spännande inslag i programmet var dragningen i lotteriet sundsprolema. som häromdagen fyllde 70 år. Han hade två
på entrébiljettema. Första pris var en weekendvistelse för två önskemål på högtidsdagen: att det skall gå bra i framtiden för
personer, och den lyckliga vinnaren blev fröken Britt Marie hans kära hembygdsförening och att han själv om möjligt åter
Nilsson, Strömsund. Dänned var lördagens program på Café kan bli snabb i benen, så att han kan springa ifatt ungama som
Tomten slut. och publiken yttade över till den nyuppförda slår sönder fönsterrutoma på hembygdsområdet. De stora
logen Sexkanten, som invigdes med gammaldans till tonema kanonema var förstås Charlie Nomian & Co. som med sin
av Egon Wesséns orkester. Söndagen gick i familjefestens gedigna 45-minuters show verkligen lade publiken för föttema.
tecken. Ströms spelmanslag inledde med några av de välkända Övriga medverkande var Henning Lundström från Solleeå.
och uppskattade folklåtama, varpå Maria Hallström, Ström- med två monologer, samt räkneexperten Gösta Flodin, Lång-
sund, på sitt oeerhärmliga sätt berättade historier på jämt- sele, som verkade vara utrustad med en extra hjärnslinga. Hans
mål. Öjam-ungdomama. under ledning av folkskollärare Pelle kapacitet i huvudräkning slog publiken med häpnad.
Wik, avslutade söndagens program med en gedigen och upp-
skattad underhållning.
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Charlie Norman skriver autografer till sinai* "mm" -“ml Strömsunds-fans

I0 promoverades
Det var stor simmarfest i Strömsund på fredagen. Ströms sim-

.. Q' N mo skola, som pågått sedan den 5 juli, höll avslutning vid Näs-
/,1%' ~' viken, och ett stort antal föräldrar, turister och andra intresse-
; 7'-' rade hade mött upp, för att titta på hur mycket de cza l20

elevema län sig under den gångna månaden. Simlärare har
Stark come-back av Gunnanlonsson 8/8 l960 varit Margareta Strömberg och Gunnar Engström. T.f. rektor
Första seriefinalen mot Berg vanns övertygande av hemma- Bemt Jansson hälsningstalade och promoverade tio kandida-
laget med 2-l. Hemmalaget överraskade redandå man sprang ter och magistrar. Magisterprov: Carina Lund och Birgitta
in på plan med Gunnar Jonsson som målvakt. ett frågetecken Strömberg. brons, och Tommy Sundberg, guld.
som blev ett utropstecken. Halvbackslinjen var lagets verk- Kandidater: Kerstin Sundberg. Maud Lundgren, Margareta
liga ryggrad. Reinhold Rhodin framstod som en av de farli- Sundelin, Urban Olofsson. Aulis Hortana, Birgitta Strömberg
gaste, och det var han som gjorde båda målen. och Krister Östlund. Samtliga elever från Strömsund.
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Ny komministeri Ström
Vid söndagens högmässa i

Ströms kyrka framträdde för
första gången officiellt för-
samlingens nye komminister
Bengt-Erik Berglund. l anslut-

ning till predikan uttryckte
han sin glädje över att ha fått
komma till det fagra Ström-

sund. och att få verka i Ströms

församling. Eer högmässan

serverades kyrkkaffe. och i

församlingshemmet hälsades

komminister Berglund väl-
kommen till församlingen av

kyrkvärden OlofWik, och för

Faxebygden vann överraskande på Frösön

Laget överraskade i en semesterbetonad uppgörelse på sön-

dagen på Flygets plan med att besegra Frösön med 3-2. Mv
Anders Granlöfoch slitstarke hh B-Y Hjelm var bäst. RolfCarls-

son gjorde två mål och Bruno Texmo ett.

Övriga fotbolls resultat:
Flåsjöserien
Harrsjön-Gubbhögen l-l
Siljeåsen-Ulriksfors 3-0
Alanäs-Havsnäs 5-4

Ingemar Norrman vann korpskyttet
som i söndags ordnades av Strömsunds skyttegille. 47 skyttar
deltog med 8 lag i yrkes- och 4 nnalag. Gillet kunde utdela

hederspris till alla skyttar i den individuella tävlingen. Den

kyrkliga kvinnoförbundet ta- Bengt-Erik Berglund skalp? Solen drog "er mångas resultat'

lade fru Mäna Lövsund. komminisrer 1960-1965 Individuella resultat, klass 5 .' l) Ingemar Nomnan. 2) W. Wik-
ström, 3) Nils Wilhelmsson. Klass 4: l)lvar Sennvall. 2) P.O.

Födelsedagar
80 år fyller den l0 ds f.

elmontören Gustaf Skog-
man. Strömsund. Han är in-
född strömsbo. Redan l904
var han med och byggde
den första kraftstationen i

Lövön. och fick sedan an-

ställning hos dåvarande Per

Holms Elverk i Strömsund.
Denna tjänst innehade han

tills bara för några år sedan.

då han ett gott stycke över
den vanliga pensionsåldem
lät tången vila. Skogman var

också i många år flitigt en-

gagerad i det kommunala li-
vet. Sålunda var han leda-
mot av fullmäktige. nämn-
den. fattigvårdsstyrelsen.
skolstyrelsen. taxerings-
nämnden etc. Dessutom har

Lindgren, 3) Gösta Göransson. 4) Erik Mikaelsson. 5) H.

Edesund. 6) N. Blomberg. Klass 3: l)Torsten Rhodin, 2) Erik
Strömberg. 3) Bruno Jonsson, 4) Olle Jonsson. Klass 2: l)
Tage Axelsson, 2) Enar Mårtensson. 3) B. Nordström, 4) John

Johansson. 5) Sigfrid Göransson. Klass 1: Hans Grip, 2) B.O.

Eriksson, 3) Staffan Persson, 4) Gustav Nilsson, 5) L.A. Svan-

berg, 6) Lennart Hedblad. 7) Casten Blomberg.
Yrkeslag: l)Tullingsås jordbrukare. 2) Äspnäs dito, 3) Södra

Öhns d:o lag l. 4) Södra Öhns d:o lag 2. 5) Renåns d:o, 6)

Rörmockama. 7) Öhns träarbetare. 8) Öhns jordbrukare.
Fírmalag: l ) Posten lag l, 2) Graningeverken, 3) Posten lag 2.

4) Nonmans målarnna.

Lars Theodor såg 3 björnar IO/8 1960

Det är tydligen gott om bjöm i Jämtland. l varje fall berättade

f.d. skidlöparen Lars Th. Jonsson. som bor i en stuga i skogen

nära Strand. att han kl. 2l på lördagskvällen såg tre bjömar.
hanne. hona och unge. Jonsson stod endast c:a 25 m från den

plats där bjömfamiljen rusade över vägen. De tog ingen notis
om honom utan försvann snabbt in i skogen. Jonsson under-

sökte sedan spåren, för att förvissa sig om att han inte sett

syner. och han såg tydliga spår i marken efter tre nallar.

han i all sin tid varit en aktiv En känd profil i Syrömsuna' NYKOKTA

medlem l lÛGT- elmontören Gustaf Skogman
KRÄFTOR

Fmelæddg" pr tjog . . . . . . . . . _ l3:50
50 år fyller den l0 ds fru Anna Eriksson, f. Mikaelsson. Qhn. Gunnar Simonson
Hon är född i Kårmäset. En tid bodde familjen i Södra Ohn. Strömsund

Hon är verksam inom lokalavdelningen av SLKF.
50 år fyller den l l ds fru Greta Danielsson. Strömsund. Hon är |=5de|s«|agm-

född l Vdxlla Sdcken l Gävleborgs län- men “Wade Vid 23 års 80 år fyller den I4 ds f. husföreståndarinnan Anna Cecilia
ålder till Strömsund, där hon ingick äktenskap med diligens- 1_a|-550n_ Hemmet Tu1|ingSåS_

förare Sve" Da"l°|SS°"~ Iman ff" Da"ie|55°" b°5a"e sig l 75 år fyller den l4ds f. lantbr. Nils Mattsson. Strömsund. Han
Strömsund arbetade hon som servitris i Östersund. och i är fÖ¿¿ ¿ Kämïäset och hade under många år en jordbruk i

samma yrke har hon arbetat även sedan hon kom hit, bl.a. på Yxskakälen
Grand hotell. 75 år fyller den I6 ds fru Hilma Cehlinder. maka till läg.äg.

Rygg Alfred Cehlinder, Risselås. Hon är född i Fjällsjö.

Vår son UlfStefan

Ritva och Jan-Erik Henriksson Vigde
f. Ekman Hr .lohan Astor Eriksson och Britta Maria Olofsson. båda från

Strömsunds BB den 8 au |960 Alanäs församling. vigdes på lördagen i Ströms kyrka. Vigsel-

g fönättare var komminister Bengt Berglund. Strömsund.
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Födelsedagar - Ja, sa den värnpliktige, ungefär tre miljoner skyddarfos-
75 år fyller den I7 ds f. lantbrevbäraren Per Andersson. ålder- terlandet. men så vitt jag vet är jag den ende, som tar hand
domshemmet. Tullingsås. Han är född i Blåsjön men yttade om minfru . _ . Det blev permission.
1906 till Svaningen. Där ägnade han sig först åt skogsarbete
men blev sedan brevbärare. På den tiden fanns ingen lands- Mistanistromsund
Väg rrårl Slrdlrlslllld- lllall llall "låste med llllsr köra på lsell Segrare i Ströms skyttekrets mästerskap i söndags blev unge
°°ll eder dllallllde Sll°3_5Va3dr' rlarl _l_llllb°5_°r-ide dclrså Pdsl' och lovande fjärdeklassaren lvar Sennvall. som i sista om-
gången mellan Draganas och Torsfjarden innan postgången gångem 5 knäståeme och 5 S¿åen¿e_ Sköt 46 poäng
ordnades mellan Strömsund och Gäddede. l926 övergick An-
dersson helt till att frakta posten mellan Torsfjärden och Svan-
ingen. För tio år sedan slog han sig till ro. och numera bor han skadegörelse vld åsklledslllg
på hemmet i Tu"ingsåS_ häigtåskväder med åtföljande blixmedslag drog fram över

Ojam på tisdagen. Hos hemmansägare OlofNilsson slog blix-
Danskgemytet räckte även tm Strömsund teii nled ilïbofiiingtshusft loch stiållde tlilllåatt omfattanefskadf-
O k å . d J [Fk _." ¿ k n _.d t ts gore se. n_ ons errua rossa_es.e e ningama,oc ramo-

c s s_|un e am i va en gynna es av vac e va er. ro
att det regnat mest hela dagen. Redan från början sattes dc rzim kopplmgsdosorna' blev ma åtgångnmelefonen Slogs
l.500 i den rätta danska stämningen. ty Egon Wesséns orkes- Sonder 9-ch en gardm amandís' lärande" Slafkte. man do.ck
I ä d d W d rful C h h k Step snabbt. Aven grannenlonas Sjostrom ck påhalsnmg av blix-ervnneuppme one openag _ c ore _

_ _ __ _ __ . ten. som där slog nediskorstenen. Inga namnvarda matenellamedlemmama var kvällen till ara skrudadeiroda danska uni- ,_ . _ __

. k d stod m n S ostrom som befann si ikoket slo s.. _ saorupp ,e_| , g . gfonner. Alla vantade förstås på den store lille Max Hansen, omkull på golvet och blev smula omtöcknacl
och när han omsider gjorde entre' brakade applådema loss.
Han serverade ett långt och omväxlande sångprogram plus en

massa roliga historier, och efter detta var alla övertygade om. Födelsedagar
att ingen kan som han fönnedla det danska gemytet. Veckans 80 år ryll°r__d°ll_ Zl _d5 lalllbr' Karl Oskar l°l_ldll§s°ll° Slrdm'
första blomma överlämnade värdinnan Wirginia Weitz-Axels- Slllld' rlall dr l Ulldersåller lllell llppvàxrl Trållgåsell'
son till makama Malka och Lasse Söderholm. Strömsund. till l9d9 kdple llllll ell-ldrdbrllll l Eglldllelll' Redan Vld l l års ålder
vilka programledaren Gunnar Grahnström sa välkommen hem började llllll ll-lälpd Slll rar med Skdgsarbele' Når lllldlldsblllldll
efter en Spännande mr ti" Nordkakmen så ck pmgramkxiaren Bruno-Sveg byggdes. och likaledes lin_|en Forsmo-Hoting,

syn på Ströms förre kyrkoherde Gunnar Berg och fru Sigrid, drlleldde llall Sdlll Verlllygssllled'
numera Västerås. De kallades upp, ck veckans andra blomma 50 år fyller den 19 ds -U Svea He|ena PC;-550n_ maka till |äg_åg_

och intervjuades. Tiokampen gällde denna gång annbrytning. Per.()|0v Pc;-5§0n_ A|anä5_

och eñer några hårda matcher blev ställningen: N. Jönsson,
Renån, 29 p., M. Blomberg. Hillsand, 29. A. Nystedt, “gm
llllllllgsås* 26' O' l)alllel55d_ll~ Näsvllrerr 23' T' rldlldVl5l~ Svall' Assistent Gunnar Östh, Stockholm, och folkskollärare Maud
lllg°ll° lg dcll A' P°rSS°ll~ 0llll° l7 poäng' Olsson, dotter till trakfönnan Thyr Olsson och hans maka

Gunhild. född Hansson. Strömsund. har vigts i Gustafskyrkan.
Begravningar l5/8 1960 lçöpenhamm
l Ströms gravkapell jordfästes på söndagen Johan Fredrik
Hemian Grönlund från Sköns församling. Officiant var kommi-
nister Bengt Berglund.

Faxebygdens svårspelade arena hjälpte ej
Retunnötet mot Frösön på Täxans våta och hala plan slutade
med en säker 3-0-vinst för gästema. Mv Anders Granlöf var
bra trots de tre baklängesmålen, varav det ena var ett straff-
mål. Sture Jönsson och Sven Edin spelade också bra.

Flåsjöserien:
Ulriksfors-Havsnäs 4-4
Gubbhögen-Siljeåsen 4~3
Harrsjön-Alanäs w.o. A
Gubbhögen har inte förlorat någon match ännu och leder
tabellen med 17 poäng. Harrsjön drar sig ur serien p.g.a. stora
svårigheter att samla fullt lag.

Han, den ende!
Han hade tagit ut all permission han kunde, men som sann
optimist gick han till kapten och bad om ny permission, för
hans fru behövde honom där hemma.
- Jaså, ni sätter erfru_/öre er plikt motfosterlandet. Brudparet Maud och Gunnar Östh
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Dödsfall I9/8 l960 .Iamtlikväll lockade storpublik
Fm Karin Jonsson, änka eñer skräddannästaren Hans Erik Den åttonde .lamtlikvällen blev en strålande succé. och en

Jonsson, Strömsund. har avlidit i en ålder av 81 år. Hon var folkfest av i bygden sällan skådat mått. Omkring 3.000 perso-

född i Öhn och kom l9l3 till Strömsund i samband med sitt ner från när och fjärran trängdes på parketten och utanför

giftermål. stängslet. och alla var ense om att det var bra länge sedan man

hade så roligt i Ström. Men så var det också första gången The

Cykhnde meka nåkördes nv bn i Strömsund Swe-Danes. alias Alice Babs, Ulrik Neumann och Svend

En allvarlig trafikolycka. varvid I 7-åriga Barbro Sigurdsdotter ^5m“55°“~ gästade Samhällel- De gav e" a"Üg°"°m gedigen
Skanndes nen måste fóms nu SjnkSmgan_ inträffade nå tn,.Sda_ trivsam och glad föreställning på hela 45 minuter. och trots att

gen i Strömsund. Fröken Sigurdsdotter åkte cykel och kom höslkylan gl°“l° sig Påmmd- hade ma” inge" SVå'lgh_°' 3"

Jämvägsgatan. Hon hade just svängt in på Strömsundsbron vänna upp publiken. Veckans blomma överlämnade värdmnan

då hon påkördes av en strömsundsbilist som kom Brogatan. denna gång ll" exslfömsundafen Och ldmnsmannen Befïll

Vid kollisionen slogs hon hårt i gatan och ådrog sig bl.a. hjäm- 330955- 50"' även l"l°fVJ"-lades *W Pf°ßfaml°da|'°"_- l-lsell
sknkn¿ng_ Så, i huvudet nen en nej Skrnbbsår nå kroppen Nilbrandt sjöng veckans kuplett av Nils Gösta. och liksomt

Någon fara för hennes “V förengge, dnek inte Östersund var veckans amatör den fenomenale ljudimitatören

Kjell-Ove Holgersson, Vindeln. som efter sitt amträdande fick

Teatern trotsar TV-konkurrensen
nästan lika många applåder som kvällens huvudartister. Tio-

T h f . S __ d bok! k S. F.__n kampen gällde denna gång potatisplockning med boxnings-
eaterc e em tromsun _ ryc are ix en ja g e . o __

sar både TV och kanisellkvällar, och erbjuder även denna sä- ïjïsïšv Égngíde iscïagnanidleegågï nëïnggdtälíthnåï
_. _ . .. _ . .. . . g pp g p

Säng sml))mtSl:|).ma hela lsjudtcateríïäesšallïlggar äzäïïllzä äng, men är tätt följd av Nystedt från Tullingsås som har 33, så

g r en' e lr omvax an e Oper . ' 0 e l oc ' än kan alltså vad som helst hända i toppen.
Första premiären blir den 23 sept.. da Åke Grönberg för första

gången gästar lokalen i Din grannes hustru. Den 30 okt. blir *

det gladare tongångar. då man ger Teaterbåten. Utom abonne-

manget ges den ll nov. Mobergs outslitliga folklustspel Än-
keman Jarl. i vilken vi bl.a. återfinner det gamla strävsamma

paret Rut Holm och Gustav Lövås. Sista föreställningen före

jul ges den 2 dec., med Elof Ahrle i en stor och dramatiskt
laddad roll i Artur Millers "Utsikt från en bro".

Födelsedagar
75 år fyller den 2l ds f.

poststationsföreståndaren
Emst Lidforss. Alanäset.
Lidforss är född i Ådals-
liden och kom till Havsnäs

1908. där han vistades i två

år, varpå han yttade till
Alanäset där han sedan
bott. l9l2 började han som

maskinist på båtar på Flå-
sjön, var först på båten
”Flåsjön" i två år och se-

dan på ”Aktiv” till l955.
l924 började han som
poststationsföreståndare i

The Swe-Danes på Hembygdsgården

Flåsjöserien:
(Slutspelad)
Havsnäs-Gubbhögen 9-3
Alanäs-Ulriksfors 0-I

Gubbhögen
Havsnäs

xïï

U-Ö°\\|

_'-ø@

à,_.:_n

26-18 l4
44-20 l3

^'ß"äS°*- Em_«L,~4f.m Umksfofs 19-21 1

Siljeåsen

Vigde
Hr Henrik Svedberg och Britta Rösth, båda från Bredkälson.

Alanäs

%®

@I\)

-__-

\«l'J|

3-24 5

9-28 I

vigdes på lördagen i Ströms prästgård. Vigselförrättare var Säker trlumfför Faxebygden

komminister Bengt Erik Berglund. Det blev en säker hemmavinst med 2-0 för Faxebygden i mötet

mot Hallen. Rolf Karlsson och Uno Forsberg gjorde var sitt

Strömsund bäst i gångtriangel
Den tredje och sista tävlingen i klubbmatchen i gång mellan

mål. Anders Granlöv räddade en straff.

Strömsund, Föllinge och Rödön. avgjordes i lördags med PIGISSÖ/Wilde

Rödön som arrangör. Strömsund vann dagens tävling med 50 Fräls! icka. I 6 år till hösten.

poäng. samt även totalt med l2l poäng på tre tävlingar. fore öns/fw' P/HIS i MiHdI'@,ffä/Sl,f0mi1J'-

Föllinge l0l p. och Rödön 88.
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Hundratals barn saknar ännu klassrum i Ström
På torsdag är det åter folkskoledags i Ströms kommun. då drygt
l.0O0 bam i klassema l - 8 sätter sig i skolbänken. Elevantalet
är påfallande högt och utgör ungefär en åttondel av kommu-
nens befolkningsmängd. Det är därför inte att undra på om I :e

rektor Alvar Jonsson. Strömsund. nu sliter sin hår för att hitta
tillräckligt många klassmm. Det gäller amförallt i själva Ström-
sund. ty inyttningen till samhället pågår med ofömtinskad
takt. Rektor Jonsson säger: “Det råder nästan kaos. men det
betyder inte att situationen är förtvivlad. Det är nämligen så.

att Ströms kommun från och med i år kommer med en hel del
nyheter på skolfronten. och då blir det alltid en massa bekym-
mer innan man fått alla puuelbitar att passa. Vi har t.ex. premiär
på det åttonde skolåret. och vi startar med försöksverksamhet
för nioårig enhetsskola i klassema I - 5. Bara detta ställer
mycket upp och ned. Skolskjutsama måste läggas om.och sam-
man-jämkningar måste ske. lnyttningen till Strömsund är också
en viktig faktor att ta hänsyn till. l dag vet jag att det är l56
nybörjare i hela kommunen. men hur många det blir i själva
samhället vet jag knappast förrän dagen före. Dessutom står
redan flera läraravdelningar på gränsen till dubblering. och vi
får därför räkna med en akut klassrumsbrist i Strömsund i höst.
Varifrån jag skall ta tillräckligt många extra klassrum vet jag
heller inte, men det är ju alltid så att problemen bmkar lösa sig.
Ett välkommet tillskott för småskolan är den nya skolpavil-
jongen i Bredgård med tre klassrum för klassema l - 3. Den har
byggts under sommaren. och även om den går under benäm-
ningen ”paviljong“. är det en högklassig och toppmodemt
inredd skolbyggnad. Men det räcker inte på långa vägar till för
småskolan i Strömsund. utan vi måste även ha småskoleklasser
på annat håll inom samhället."

Nya sjuksköterskor
från sjuksköterskeskolan i Öst-
ersund skall invigas till sitt kall
vid en högtidlighet i Nya kyr-
kan. Ulla-Britta Blomberg, Sol-
veig Jakobsson. Sonja Johans-
son och Märta Wikström är
några av dem som kommande
helg ska motta sin brosch som
tecken på fullbordad utbild-
ning.

Nyurexaminerad sjuksköterska
Sonja Johansson

Lillvikenbo mötte bjöm med 3 ungar 24/8 l960
Bjömstammen blir allt talrikare i norra Jämtland. Ett bevis här-
för fick härom dagen Per Larsson i Lillviken. Han befann sig på
Ringvattenskogen och höll på att kratta bort stenar från skogs-
bilvägen. då plötsligt en stor bjömhona och tre ungar lufsade
över vägbanan och försvann in i skogen. Trots att hr Larsson
befann sig endast c:a 50 meter från bjömama. tog de ingen
som helst notis om honom.

Födelsedagar
50 år fyller den 3 I ds Johan Alfred Eliasson. Västerkälen.
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L500 i Strömsund på Jamtlikvällen
Också denna gång gynnades man av vackert väder. Program-
met inleddes med tiokampen. som denna gång gällde kapp-
rodd över sundet. Nisse Jönsson. Renån. vann denna spän-
nande uppgörelse och leder nu totalt med 41 poäng. Acke
Nystedt. Tullingsås. och Martin Blomberg. Hillsand. innehar
f.n. en delad andraplats med 36 poäng vardera. Kvällen gick
f.ö. i olympiadens tecken. och de gamla idrottskämpama Nisse

Ollander och Olle Bredegård ställde upp till ädel kamp i finger-
krok. rephoppning. dra kavle. balansgång och cykling. Ollander
segrade och fick en bamcykel för besväret. Veckans blomma
överlämnades till familjen John Pedersen. Strömsund. för de-
ras välskötta blomsterrabatter. Fru Gerda Pedersen berättade
för Gunnar Grahnström och publiken att det är kul att vara
biodlare. Till sist kom italienaren Umberto Marcato och beto-
nade ytterligare den olympiska stämningen. Han slog förstås
särskilt hos tonåringama.

Gerda och John Pedersén med barnen
Sonja och Margareta

Vigde 29/8 1960
Urmakare Nils Sthengel och Ragnhild Berghström. båda från
Strömsund. har vigts i Tåsjö församlingshem av kontrakts-
prosten Aug. Häggström.

Lantbr. Per Rudfjäll och Hulda Johansson. båda från Tullingsås.
vigdes i Ströms prästgård på söndagen. Vigselförrättare var
komminister Bengt Erik Berglund.

Svaningegården har invigts
Solen strålade. sjön glittrade och flaggan var i topp i Sva-
ningen på lördagen. Så fanns det också anledning till glädje
och feststämning. för Svaningegården - hela byns stolthet -
invigdes. Drygt 200 bybor och andra inbjudna hade kommit
för att vara med när disponent Chr. von Sydow i Holmens
Bruks och Fabriks AB. Norrköping. förrättade den högtidliga
akten. Sedan bjöd bolaget alla på kañ'e. korvstutar. underhåll-
ning och dans. så först någon gång på småtimmama var den

stora dagen över. Men då hade svaningeboma fått veta att

skogskonjunkturema är på väg uppåt. och att bolagets skogs-
arbetarkår inte behöver oroa sig för framtiden. Man fick också
disponentord på att Svaningegården står som ett manifest
över det goda förhållandet mellan bolaget och de anställda.



Lit vann i Strömsund trots era reserver! och Ulla-Bella. De bjöd på var sitt omväxlande och uppskattat

Strömsund och Lit noterade bottenrekord i dåligt spel då de program. Så var det dags för Gunnar Grahnström att säga tack

möttes på söndagen och Lit kunde vinna med l-2. Sven Eriks- och farväl till den trogna publiken. Tack för hjälpen sa han

son gjorde strömsundsmålet. också till sina högra händer. kapellmästaren Egon Wessén och
värdinnan Wirginia Weitz-Axelsson. Boktryckare Bo Bemdts-

Fgxebygden knäck; av _|0@|§ Snr-kg uppmkr son, Östersund, hade åkt upp på Jamtlinämndens vägnar och

Hammerdals nya höstgiv fortsätter att plocka poäng med gror överlämnade ett silverfat och en blomsterkvast till hembygds-
framgång I söndagens match var det Faxgbygdgn Sgm ck löl'Cnll"lgCl1SOI'dlöf3I'ldC l(Öpm8li Gllllïlal' SlmOHSOn. Punkt 0Cl1

bita i gräset med hela 8-2. Faxebygdens två mål var båda niçk- slut för jamtlisommaren l960 sattes med ett ståtligt fyrverkeri
må] gjorda av CfUrr0 Forsberg från ångfartyget Svaningen, som ligger förtöjt vid området.

Dödsfall
Änkefni Lucia Johansson. Strömsund, har avlidit i en ålder av

84 år. Hon var född i Grelsgård och bodde i hela sitt liv på

fädemegården.

Svensk FRUKT
Ett större parti till fyndpriser.

Äpplen, Transp. Blanche. l8 kg låda l3:50
Plommon, blå och gröna 1:50

AMCOFF

Strömsund
Telefon 5 och 6.

Kommunikationsministeni valtalade i Strömsund I/9 l960
Förste rektor Alvar Jonsson hälsningstalade och höll ett gan-

ska fränt anförande. I Ströms kommun skulle en borgerlig po-
litik betyda en minskning med det årliga statsbidraget med

l00.000 kr, vilket i sin tur skulle öka kommunalskatten automa-

tiskt med minst 50 öre. Statsrådet Gösta Skoglund talade där-
efter inför cirka 200 personer i Strömsgården. Det blev ett för-
hållandevis snällt valtal. Han växlade ganska snart in på sitt
eget område - kommunikationsväsendet - och berättade om ¿,,,,_Ca,,,-,,e Wessén

allt vad socialdemokratema gjort för detta,

FÖRBUD
Tinget: Olaga fiske förjakt på mina marker l2: I , 6: l 9. 6:21.

Vid höstens första ting var fyra strömsundsynglingar åtalade Per Olofström, Bredkälen
för olaga fiske med haspelspö nedanför Ulriksfors. De erkände.

och tre dömdes att vardera böta l0 dagsböter á 3 kr och en l0
dagsböter á l0 kr.

.lamtlifinal i Strömsund
Den tionde .lamtlikvällen gynnades inte helt av vackert väder,

men trots regn strax före föreställningen kom det omkring l .000

personer. De tappra fick vara med om en glad och pampig nal
på det hittills största och mest kostnadskrävande sommar-
programmet i Strömsund, besökt av sammanlagt cza l5.000
personer. Final var det också i den spännande tiokampen. Slut-
tävlingen gällde ett krañprov. där Nisse Jönsson, Renån. vi-
sade sig ha de starkaste nypoma. Han kom upp i sammanlagt
46 p.vilket räckte till totalseger, och som tack för god kamp fick
han en TV. Veckans amatör var Ann-Catrine Wessén. Ström-
sund, som förtjänstfullt sjöng vilka kyssar” och ”Loppan“.
Veckans blomma gick till bredkälsboma som tack för bybomas
stora och värdefulla insatser på hembygdsområdet. Maria
Hallström, Strömsund, avslutade det lokala inslaget med att
på sitt festliga och medryckande sätt berätta historien om
tannränsla. Hon passade också på att överlämna en stor blom-
bukett till programledaren Gunnar Grahnström som tack från
hembygdsföreningen. Veckans gästartister var Bertil Englund Per Olofström
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Ur länsstyrelsens handelsregister
Jenny Strand ämnar i Ströms kommun idka kaférörelse under
finna Jenny Strand med postadress Havsnäs.

Karl Sigurd Näsström ämnar i

Ströms kommun idka handels-
rörelse under nna Radio & TV
City, K.S. Näsström med posta-

dress Storgatan 19, Strömsund.

Karl Sigurd Näsström

Födelsedagar
94 år fyller den 7 ds fru Märet Andersson, f. Johansdotter,
Bonäset.
90 år fyller den 6 ds fru Märta Lovisa Östman, f. Broström,
Ringvattnet, änka efter lantbr. Esram Östman.

50 år fyller den 6 ds fru Ammy
Baudin, maka till distriktsom-
budsman Harald Baudin,
Strömsund. Hon är född i

hämösandstrakten och yt-
tade i samband med äktenska-
pet till Hammerdal. Sedan ett
tiotal år tillbaka bor familjen i

Strömsund. Fru Baudin är ak-
tiv inom den socialdemokra-
tiska kvinnoklubben.

Ammy Baudin

Säker seger för Faxebygden
Matchen mot gästande Häggenås blev en fartfylld och trevlig
uppgörelse, där hemmalaget tog en säker och rättvis seger
med 3-l. I andra halvlek blev Faxebygdens spel effektivare.
Rolf Karlsson gjorde två mål och Ivan Jönsson gjorde ett.

Predikant Engelmark avskedspredikade
när Jämtlandsmissionens Ström- och Alanäskretsar hade höst-
möte i Tullingsås bönhus. Han frånträder sin tjänst inom
Strömskretsen. Kommunalkassör Natanael Svensson uttalade
vännemas tack och överlämnade en textad adress med pengar.

Saga
Ingemar Bergmans

JUNGI-'Ru|<Äu.AN
Fredag, lördag kl. 19.30. Söndag kl. 18 och 21

Bamförbjuden

l4-åring knivskar kamrat under jaktbråk
En dispyt mellan två ynglingar i Ström härom dagen slutade
med att en 1 7-åring blev illa knivskuren. En 14-åring hade gått
ut i skogen utanför Strömsund och höll på med att skjuta små-
fåglar. Hans tilltag upptäcktes av 17-åringen, som bad den
yngre kamraten sluta. Under det följande grälet drog 14-åringen
plötsligt kniv, och stack den i benet på den äldre kamraten.
Denne fördes till sjukstugan, där man fann att kniven träffat
en större blodåder, och 17-åringen fick kvarstanna för vård.

Bil spetsad på stör
En bilist fick sitt fordon svårt ramponerat, men undkom själv
med en lättare skada i ena annen, vid en våldsam dikesköming
i Strömsund på onsdagskvällen. Bilen kom i tämligen hög fan
utför den s.k. Lindbergsbacken, då den i en korsning där sik-
ten är starkt skymd. mötte en bil som just höll på att svänga till
höger. Bilen som kom uppifrån backen höll så långt till höger
att den gick av vägen, körde över en vägtrumma och mot en 7-
8 tum grov gran som knäcktes, och vidare mot en telefon-
stolpe som också gick av. Den stannade mot ett staket, vars
övre del trängde in genom vindmtan och gick ut genom vänstra
ventilationsrutan, bara några centimeter från föraren.

Födelsedagar 8/9 1960
50 år fyller den 10 ds köpman Levi Ohlsson, Strömsund. Han
är född i Bjurholm. Han började som skomakarlärling i sin hem-
socken när han var 15 år. Efter de hårda läroåren öppnade han
egen rörelse i Åsele, vilken han så småningom kombinerade
med försäljning av skor och lädervaror. I mitten av 40-talet
yttade han till Strömsund, men numera har han lagt läst och
pligg på hyllan och har öppnat enbart skoaär. Levi Ohlsson
har icke haft för vana att lägga något på is, men under de sista
två åren har han tydligen kommit på andra tankar, i och med att
han på ett ertal ställen inom de norrländska länen byggt frys-
anläggningar för uthyming.

116

Skogsarbetare såg kolsvart björn
I trakten av Torsfjärden i nona delen av Ströms socken har en
stor bjöm uppehållit sig. Skogsarbetare Karl Tranbäck mötte
nallen på torsdagen. Han berättar: "Jag var ute för att söka två
hundar. då jag fick se bjömen på ett kalhygge. Avståndet var
omkring 50 m. Bjömen såg mig inte och avlägsnade sig mycket
sakta. så jag kunde studera den i era minuter. Jag har sett
bjöm många gånger tidigare, men aldrig någon så stor. Andra
bjömar jag sett har varit bruna till färgen, men den här hade
kolsvart päls."

Födelsedagar
80 år fyller den 12 ds fru Sigrid Erika Jönsson, Högbynäs.
Genom sjukdom i späda år berövades hon till större delen
hörsel- och talförmågan, men har på ett berömvärt sätt över-
vunnit sitt svåra handikapp. Hon lärde sig till sömmerska, och
skötte i många år det mesta av beställningssömnad i byn.

Alla slår alla i div 4!
Berg förlorade något oväntat i mötet mot Faxebygden på Gal-
hammamdden. Gästemas seger blev 3~1. Rolf Karlsson sva-
rade för två mål och vi Texmo gjorde det tredje. Med denna
vinst gick Faxebygden upp till tredje plats med 16 poäng
totalt. men det är så jämnt i tabellen, så Oviken, f.n. på sjunde
plats, har I4 poäng.

Födelsedagar
93 år fyller den 19 ds änkefni Johanna Sofia Fors, f. Lind,
Strömsund. Hon är född i Ockelbo. Sedan 1918 har hon bott i

Strömsund.



Födelsedagar
75 år fyller den 17 ds fröken Hilma Forsberg. Havsnäs. Hon
inyttade för över 40 år sedan från födelseorten Fjällsjö, och
har därefter varit hushållerska i havsnäsbygden. F.n. bor frö-
ken Forsberg i Kalkberget.

Jussi Björling, 49 år, avled i natt av en hjärtattack.

Fotboll
Strömsund hade Frösön som gäster, och lagen delade broder-
ligt på poängen. Strömsund ledde före paus sedan hi Gösta
Rost gjort 1-0 på ett inkast. Hela laget gjorde en bra match,
med ett plus för målvakten Eliasson för bl.a. hans säkra
utrusningar. Bägge lagen har, tillsammans med Hammerdal,
eñer helgens resultat 15 poäng, men Strömsund har gjort
mycket färre mål och får därför nna sig i att ligga på 6:e plats.

Strömsbor till FN-tjänst i Ghaza

snabbt skott från bra läge. Hemmalaget började däreer en

hård press och i 42 min. kom kvitteringen genom ett mål gjon
av hi. Sven Edin. vilket blev halvtidsresultat. Ett resultat som
stod sig till slutminuten, då Faxebygden reducerade till 2-3.
Edin var åter målgörare. Hemmalaget hade sin bästa del i för-
svaret med ch. UlfNonnan och vhb. B-Y Hjelm. 1 kedjan, som
hade en slitsam dag, märktes hi. Sven Edin. l Strömsunds lag
glänste cf. Nisse Grönlund och vy. Persson.

Riksdagsvalet i Ström 18/9 1960

preliminär sammanräkning
Alanäsz H 12 (-2), Cp 19 (+3), Fp4 (-2), S 81 (-2), K 2 (+2)
Bredgård: H 42 (-3), Cp 68 (+19), Fp 36 (-6), S 442 (+25), K 7

(+7)
Gubbhögen: H 12 (-2), Cp 42 (+2), Fp 12 (+l ), S 94 (-20), K 1

(+l)
Gärdnäs: H 9 (-4), Cp 12 (+4), Fp 0 (-3), S 25 (-1), K 7 (+7)
Harrsjön: H 0 (-), Cp 3 (-5), Fp 2 (+2), S 63 (-1), K1(+1)
Havsnäs: H 18(-3),Cp 51 (+4), Fp l9(-2), S 148 (+6), K 11

via inryckning till 1 10 i Strängnäs. Det är Nils Nyström, lvar (+| |)
Sennvall och Dan Berglin från Strömsund samt Ingemar Hem-
mingsson från Ulriksfors som vill ut i världen.

Ivar Sennvall

Holländsk kakaoburk valuma i Högbynäs
De 207 röstberättigade i Högbynäs har säkert en av landets
originellaste valumor. Det är en stor kakaoburk, synnerligen
stilig, försedd med handtag, och med text i guldfärg på grön
botten: 'Cacao, Droste, Haarlem, Holland”. Burken har gjort
tjänst som valuma alltsedan lörbudsomröstningen 1922, och
har alltså blivit en verklig trotjänare. Den holländska kakao-
burken kommer säkert att ställas upp även vid nästa val.

Strömsund hemtörde jämnt ”nom derby”
Laget kunde hemföra en mycket tvivelaktig 3-2-seger i mötet
mot Faxebygden. De sistnämnda, som förra söndagen fick mv.
Granlöv och en kedjespelare skadad, hade måst vidtaga en hel
del ommöbleringari laget. Detta satte till en början sin prägel
på hemmalaget, men första halvlek bjöd ändå på det bästa
spelet, då bägge lagen tydligen gjorde sitt allra bästa. Spel-
fördelningen var tämligen jämn och inte förrän i 30 min. kom
det första målet, gjort av Strömsunds cf. Nisse Grönlund på

Hillsand: H 12 (-1), Cp 7 (-2), Fp 6 (-7), S 102 (-8), K 3 (+3)
Kärmäset: H 5 (-1), Cp 29 (+6), Fp9(+1), S 71 (-1), K0(-)
Lidsjöberg: H 0 (-1), Cp 4 (+2), Fp 8 (-1), S 44 (-1 ), K 0 (-)
Lövberga: H 6(+1), Cp 9 (+5), Fp 5 (-4), S 57 (-12), K 3 (+3)
Näsviken: H39(-3), Cp 145 (-18), Fp3l (-10), S383 (+24),
K 1 1 (+l 1)

Ringvattnet: H 0 (0), Cp 21 (-5), Fp 0 (-2), S 41 (+6), K 0 (0)
Risede: H 0 (-), Cp 0 (-), Fp 0 (-), S 17 (+l ), K 0 (-)
Siljeåsen: H 7 (0), Cp 14 (+5), Fp 5 (-6), S 48 (+2), K 0 (0)
Strand: H 8 (+1 ), Cp 35 (-5), Fp 10 (-5), S 85 (+2), K 2 (+2)
Strömstmd: H 190 (+22), Cp 63 (+22), Fp 187 (+33), S 438 (+91),
K 7 (+7), Ogiltiga 2

Svaningen: H 2 (-1), Cp4 (+2), Fp4(+1), S 70 (+7), K 1 (+l)
Täxan: H10(-1),Cp32(+7),Fp4(-1),S106(-8),K1(+1)
Ulriksfors: H 16 (-1 1), Cp 52 (+24), Fp 19 (-9), S 354 (+2), K 12

(+12)

Ãspnäs: H 26 (-3), Cp 19(-3), Fp 7 (-1), S45 (-1 1), K1(+1)
Öjam: H1(-), Cp10(+1), Fp 20 (+5), S 61 (-7), K 0 (-)
ÖstraHavsnäs: H0(0),Cp6(-1), Fp2(0),S2(-21).K l4(+l4)

Svårt sälja teaterplats i Strömsund
I fjol var det närmast slagsmål om teaterabonnemangen i

Strömsund, och alla de 326 platsema i Strömsgården såldes i

abonnemang. I år har man hittills sålt ”bara” omkring 250, be-
rättar Sixten Fjällgren, som har det främsta ansvaret för teater-
verksamheten i Strömsund. - Det ser inte alls dystert ut, men
man märker att sedan vi ck TV här uppe så har intresset för
teaterbesök minskat.

Födelsedagar
50 år fyller den 22 ds fru Anna Andersson, f. Persson.
Ulriksfors. På lediga stunder läser hon gäma skönlitteratur.
50 år fyller den 24 ds lantbr. OlofLööf, Älghallen.

ÄLGKö1'r
stek 9:80
fars 6:50
kokkött 4:50

Omsen inräknad i priset.

Gunnar Simonson
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Ströms ickscouter och Rödakorskretsen
hade insamling på valdagen i byama Täxan. Näsviken. Strand
och Ulriksfors. Man ck in 740 kr, som oavkortat går till handi-
kappade bam och ungdomar. 1 summan ingår 250 kr som Ströms
rödakorskrets skänkt av egna medel.

Vigde 24/9 1960

Teletjänsteman Tommy Sandin, Stockholm, och Ulla Bergvall,
dotter till målannästare GustafBergvall och hans maka, Ström-
sund. Vigsel i Frösö kyrka av kyrkoherde Torsten Åström.

Saga
sÄNG|<AM1v|A|rr.|Uv|-:N

Musikalisk komedi i färg med

Gaby Stenberg och Jarl Kulle

Ström väljer kyrkoherde
efter framlidne Lars Lövsund. Till tjänsten finns tre kandida-
ter: kyrkoherde Folke Engström. Hammerdal; komminister Val-
ter Huss, Skellefteå, och komminister Jonas Östman. Nord-
maling. Kyrkoherde Engström är född 1904 i Hassela, men kom
vid fem års ålder till fadems födelsebygd Strömsund. Efter
realexamen prövade han på jordbniks- och skogsarbete och
hade lärartjänst. 1924 kom han in vid Fjellstedtska skolan i
Uppsala. Student blev han 1928, och avlade teol.kand.examen
1932. Året därpå prästvigdes han och ck sitt första förord-
nande i Tåsjö. 1934 blev han vice komminister i Hämösand,
1935-41 tjänstgjorde han som stisadjunkt i Östersund, och
som komminister i Frostviken till 1943 då han blev kyrkoherde
iHammerdal. . s

Valresultatet på söndagen
blev att kyrkoherde Folke
Engström erhöll 391 av de

666 avgivna röstema. Han
var uppförd i första för-
slagsrummet. Komminis-
ter Östman i tredje nimmet
erhöll 242 röster, kommi-
nister Huss 32, och en röst
var blank.

Kyrkoherde Folke
Engström

Match utan hårda tag gav Strömsund två poäng
”Derbyt“ mellan de två antagonisterna Strömsund och
Hammerdal blev inte den ght som publiken bespetsat sig på.

Nu vann hemmalaget tämligen överlägset med 2-0, Från bör-
jan hade dock Hammerdal ett klar övertag i matchen, så det
dröjde ända till 40 min., innan Nils Grönlund lyckades ge
hemmalaget ledningen med ett otagbart skott i nät. I andra
halvlek liknade planen mera ett träsk än en fotbollsplan, och
det var nu som Strömsunds bättre teknik tog ut sin rätt. Mål-
görare var Nils Grönlund och Gösta Rosth.

Vlgde
Skogsarb. Nils Erik Isaksson, och Gård Nybacke, Svaningen.
Vigsel i Frösö kyrka av kyrkoadjunkt Sven Helmerius.
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Födelsedagar
80 år fyller den 29 ds f. handl. Karl Johan Abrahamsson,
Lövberga. Han är född på Storholmen, men har bott i Lövberga
praktiskt taget hela sitt liv. l många år arbetade han i skogen åt

Kramfors bolag, tills han 1925 köpte en diverseaffär i Lövberga.
Denna drev han fram till 1947. Han har vant, och är ännu,
varmt intresserad av nykterhetsrörelsen, och var med om att
bilda en IOGT-loge i Lövberga.
75 år fyller den 29 ds fru Anna Olivia Blom, f. Olofsdotter,
änka efter lantbr. Nils Blom, Hillsand. Hon är född i Hillsand,
där makama drev ett jordbnik.
50 år fyller i dag skogsarb. Jöns Olof Karlsson. Strömsund.
Han är född i Klövsand. Karlsson har tidigare uteslutande
ägnat sig åt skogsarbete. men under senare år har han som-
martid arbetat på byggen.

® v

Jöns-OlofKarlsson med hustrun Märta

I raggartider: Det berorpå bilen
Pappan: - Jag tycker inte om din ickbekanting.
Sonen: - Jag är ledsen, kära pappa, men hon är det bästa
jag kanfå tag på, med den bil vi har

Dödsfall
Lantbr. Lars Eriksson, Tullingsås, har avlidit i en ålder av 80 år.

Han var född i Tullingsås, där han bnikat sin fädemegård.

Småindustri i Näsviken enda i sitt slag i Norrland
Fabrikör Per Alvebo i Näsviken startade i våras en special-
fabrik för tillverkning av byggnadslist. Han skaffade maskiner
för åtskilliga 10.000-tals kronor, och satte igång. Alvebo har
drivit en snickerifabrik under flera år, men ansåg att lönsamhe-

ten borde bli bättre om han övergick till någon specialprodukt.
Det blev alltså byggnadslist, och hittills har inte förhoppning-
ama svikits. Den lilla fabriken har fått god avsättning för sin
produktion till bl.a. Östersund, Tåsjö. Hoting och Åsele. Den
ger fullt upp med jobb för ägaren själv, sonen Sten och ännu
en anställd. Virkesåtgången rör sig kring 300 kubikfot i veckan,
och om det blir samma fart på ordenillströmningen i fortsätt-
ningen som under de hittills gångna fem månadema. så räknar
hr Alvebo med att utöka fabriken, och anställa ytterligare nå-
gon arbetare.

- Jag tror vi har stora möjligheter att klara konkurrensen i
fortsättningen. Den här fabriken är den enda i Norrland som
sysslar uteslutande med listtillverkning. och det måste ju bli
billigare att förädla virket här uppe än att köpa söderifrån. t.ex.
från Småland. slutar hr Alvebo.



Dödsfall 27/9 1960

Fastighetsskötare Per Ljungberg, Strömsund, har avlidit 43 år
gammal.

Stor lokalbrist för samreal
Lokalema vid samrealskolan är utnyttjade till bristningsgrän-
sen för att ge plats åt nämrare 300 elever i I I klasser, i en bygg-
nad som urspnmgligen var avsedd för l00 elever. Redan nästa

år skall en skolpaviljong byggas, och med lite god vilja kom-
mer lokalproblemen säkert att lösas, enl. rektor Sune Johans-
son. Det satsas mycket pengar på upprustning av skol-
institutionema. Samlingslokalen Strömsgården används också
för skolans ändamål. Vid alla skrivningar används pelarsalen

Mikaeli - DANS
i Pelarsalen, STRÖMSUND

lördagen den I oktober kl. 2 l-01 _

Musik:
BOSSE DAHLGRENS med trumpetaren Anders Ståhl

Uppträdande av systrarna Lindberg
Jämtlands populäraste trio.

- SERVERING - SPEL- LOTTERIER.
Strömsunds Resoklubb

Dödsfall l/10 1960
Fastighetsskötare Per Ljungberg, Strömsund. har avlidit i en

ålder av 43 år. Eñer olika arbeten tog han 1938 anställning vid
dar, Och dafisannm kan aulan användas till nwsiksal Och för Ströms cememvarufabrik, där han stannade mr 1949. då han
andra ändamål. Trångboddheten har gjort att klass 4 A fått
ytta in i en barack invid skolan. där de 27 elevema får samsas

om ett ganska begränsat utrymme.

blev fastighetsskötare hos Stiftelsen Ströms hyresbostäder.

Födekedagar
50 år fyller den 3 okt. lantbr. Mikael Herbert Sundkvist,
Högbynäs. Han har sysslat med skogs- och ottningsarbete
åt skogsbolagen. men sedan han förvärvade sin fars gård,
som han även utvidgat genom inköp, ägnar han sig helt åt
jordbruket.

Lantbrukare i Strömsundsområdet
Den 28 september yttar vi kontor och lager i Ström-

sund till nya lokaler vid Jämvägsgatan (f.d. Isakssons).
Medlemmar och kunder hälsas välkomna!

Centralföreningen
Strömsund - Telefon l l2

Strömsund har fatt ”lejon”
Det var klang och jubel och trångt om saligheten på Hotell

Fullmäktige: Idrottsplatsfrågan i Strömsund löst
Frågan har nått sin definitiva lösning och alla parter kan andas
ut. Ströms kommunalrllmäktige beslöt nämligen vid samman-
träde på lördagen att enhälligt bifalla lFK:s och idrottsplats-
kommitténs framställning om att kommunen återbetalar de

63.000 kr som föreningen nyinvesterat på Tingvalla. Dess-
utom förband sig kommunen att svara för fördymingen på
40.000 kr, som uppstår i samband med föryttningen av idrotts-
platsen till nytt område vid Ramselevägen. Beslutet innebär i

övrigt, att IFK Strömsund står som byggherre för den nya
anläggningen, vilken är kostnadsberäknad till 360.000 kr, att
kommunen som entreprenör åtar sig att bygga idrottsplatsen,
att arbetet påbörjas omedelbart och drivs i så snabb takt som
möjligt, för att därigenom fortast möjligt friställa tingvalla-
området för bostadsbebyggelse. HSB i Strömsund hade be-
gärt att helt eller delvis få förvärva tingvallaområdet för bo-
stadsbebyggelse. Fullmäktige beslöt att tomtema skulle de-
las upp mellan HSB och stiftelsen Hyresbostäder. Ströms hem-
bygdsförening begärde ytterligare anslag för 1960 och bevil-

Gillet i Strömsund på torsdagskvällen, när Lions club Ström- .lades 3-000 kf» Vnka l första nand Ska" an'/andas an tacka knst'
sund bildades. Ett 30-tal blivande ”lejon” satt nämligen trängda
kring konferensbordet, då nordeuropeiske sekreteraren i Li-
ons, Hadar Wahrenby, Stockholm, tog till orda och redogjorde
för världsorganisationens verksamhet. Lions club i Östersund
stod fadder, Strömsundsklubbens styrelse fick följande sam-
mansättning:

landsfiskal Uno Lange, pre-
sident, rektor Sime Johans-
son, lze vice president, Ize

rektor Alvar Jonsson, 2:e
vice president, komminister
Bengt Berglund, sekrete-
rare, redaktör Bertil Axels-
son, vice sekreterare, kon-
ditor Bengt Östlund, kassa-
förvaltare, inspektor Harald
Bergström, tail twister, köp-
man Egon Wessén, klubb-
mästare och köpman Göran
Grindefors, vice klubbmäs-
tare. Revisorer blev post-
kontrollör C.O. Lindqvist
och civilekonom Willy
Krogstad. Bengt Östlund

nadema i samband med toalettbyggnaden på hembygdsom-
rådet.

De gamlas dag
firades på söndagen i Strömsund. Ett 250-tal gamla från hela
församlingen hade infunnit sig till högmässa och nattvards-
gång. Det stora deltagarantalet i högtiden hade bl.a. möjlig-
gjorts, genom att bilkåristema ställt sig till förfogande och
skjutsat de gamla från och till byama. I samband med högti-
den överlämnade Kyrkliga Kvinnoföreningens ordf. fru Märta
Lövsund en stola till församlingen, vilken mottogs och invig-
des av komminister Berglund. Efter högtiden i kyrkan samla-
des man till samkväm i församlingshemmet.

I matchen Häggenås-Strömsund
hade Häggenås chansen att rädda sig ur bottenstriden. men
förhoppningen gick upp i rök. Ända till slutrninutema var ställ-
ningen 0-0, men då snappade Anders Eriksson åt sig bollen
sedan hemmaförsvaret slarvat. Häggenås mv hade ingen möj-
lighet att stoppa projektilen. Bland gästema märktes vessle-

snabbe vy. Erik Persson.

Födelsedagar
50 år fyller den 6 ds fröken Karin Tallqvist, Harbäcken.
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Fotboll div. IV fjädrama i tennisklubben. Edvinsson har varit kamrer vid Hol-
I sin sista hemmamatch för sä- mens Bruk i Strömsund. och skall nu tillträda en liknande be-
songen lyckades Faxebygden slå fattning vid huvudkontoret i Norrköping.
gästande Lit med 2-0. I andra
l18lVlCl(S 35 min. lyCl(3dCS ROlf ”S0|-|1|11g|'e|| på myrgn” Ingghdg pubkgn

K3fl550“ göra mål- Det blev Också Djupt fängslade satt åskådama på Strömsborg på torsdags-
Samme man SOH1 l 41 min- faSISïälldC kvällen. när Owe Norrmans naturlm “Sommaren på myren“
SlUlf°SUll1Cï 2-0- eller ell VCl<Cl'ï hade jämtlandspremiär. Lokalen vari det nämiaste fullsatt.
inlägg av Bnmo Texmo. Den sist-
nämnde var hemmalagets för dagen Begravning"
bäsle 5P°l3l'°- Oell ållmle ell Velk' Arb. Bror Sixten Andersson, Näset, Strömsund, jordfästes på
llg kämpmalch- l lölswllel fål llh- tisdagen i Ströms gravkapell. Oñiciant var komminister Bengt
B-Y Hjelm och mv. Granlöv mer än Be,g|und_

godkänt. Bra och säker domare var
Jens Stugundal. B,.,,,,0 Texmo

I Ströms kyrka jordfästes på söndagen fm Julia Jakobsson.
änka efter lantbr. Per Jakobsson. Mullnäset. Oiciant var kom-
minister Oskar Söderling. Hammerdal.Nidingsdåd i Ström 4/ l0 1960

En 66-årig ensamboende man i Vågdalen blev på söndagen
utsatt för terror av två mopedåkande personer. förmodligen Dllmerlulflkslefs skällkle lllllepelllllllm
två yng|¿nga,._ Han San VM |9_t¿den och lyssnade på md¿0_ då Vid söndagens gudstjänst i Ulriksfors skola, där komminister

plötsligt fönsterrutoma krossades och två knytnävsstora ste- Belgllllld Plelllkade~ legs en "Y" elllepelldlum l lllllle Allle'
nar dansade in i rummet. En tennosaska kom ivägen och för- Pellellel~ 5°m ål llllöll På löd bellell med g“ldl_)l°dYl' Saml

stördes. När mannen tittade ut. hörde han att två mopeder Yadslellaspelsalï hal Skällkls av Ulllllsfels llylkllga Sylölell'
startades, och trots att det var ganska mörkt. såg han två män lllg- Eller gudsllällslell gel' kemlllllllslel' Belgllllld ell lellegö'
eller ynglingar försvinna mot Strömsund. Den ene var försedd 'else lel de kylkllga lexllllellla °ell delas alwällelnlllg-
med störthjälm.

Bamgudstjänst iA|anäs
I-'ödelsedagnf För första gången i Alanäs hölls en bamgudstjänst på sönda-
50 år fyller den 10 ds f_ skegsam Kal-| Berglund, l3redkä|sf|0n_ gen i samband med högmässan. Kyrkoherde Bertil Wiklund
Strömsund. Han ärrodd i Ström och ynaderi|lF1on fören par predikade. och kunde glädja sig ål att drygt 200 bam från
år sedan. Tidigare har han bott i bl.a. Ögelströmmen och Gärd- löfsamllgells alla l2Yal hade lllfllnllll Slå-

nas.

75 år fyller den 9 ds fru Lisa Näsström. f. Larsdotter. maka till Div W-match
hr Val-id Näsström, Ringvanne1_ Hon är född i Svaningen een Säsongens sista fotbollsmatch på Tingvalla spelades i ett syn-
ynade i samband med äktenskapet i början av |9l()-1ele1nl| nerligen miserabelt väder och före. Det var snöblandat regn
Ringvenne1_ och en genomsur plan. Strömsund slog klart gästande Hallen

med 6-2 eer 3-2 i halvtid. Målgörare Anders Eriksson 2. Rein-
hold Rhodin 2. Gösta Rosth l. Åke Myrén I.
Faxebygden slog Oviken med 3-l målen gordes av Uno Fors-
berg 2 och Rolf Karlsson.

Div. 4 Jämtland (slutspelad)
7-24 26

K/D55 8-25 25

Strömsund 6-3l 23

Frösön 8-31 2l
Hammerdal 45-39 21

Faxebygden l8 8 4 6 36-37 20
Oviken l8 6 5 7 37-43 l7
Hallen 18 3 4 ll 28-46 IO

H" å 18 2 8 8 l9-40 10
Stående Lisa Näsström sittande fnv. hennes mor Ingeborg Lšggen S 18 3 I 14 2048 7

Andersdotter och systern Märta Larsson

ššïošš
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Bridgelaget tappar toppspelare Födelsedagar
En förlust lider Strömsunds och Jämtlands bridge. i och med 75 år fyller den 14 ds fröken Maria Persson. åldersdomshemmet
att den ständige kuggen i det starka strömsundslaget. Lennart Tullingsås. Hon är född i Strom och hari större delen av sitt liv
Edvinsson, avyttar till sydligare nejder. Han och hans fru ägnat sig åt husföreståndarinneskap.
tillhörde eliten i Strömsund, så detta är en åderlåtning som 50 år fyller den 14 ds fru Signe Strömqvist. änka eñer lantbr.
säkerligen kommer att sätta spår i Flatas bridge. Fönitom vik- Hjalmar Strömqvist. Högbynäs. Hon är född i Lillviken men
tig bridgekugge har Lennart Edvinsson även varit en av driv- flyttade i samband med äktenskapet till Högbynäs.
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Födelsedagar Examim
50 år fyller den 14 ds fm Elisabet Olbrant, f. Melander. maka Dagny Norling, Strömsund, har genomgått socialvårdsför-
till hr Jakob Olbtant. Strömsund. bundets utbildning av föreståndarinnor för ålderdomshem. Vid

avslutning i Stockholm på lördagen erhöll de avgående elevema

avgångsbetyg samt förbundets emblem. och förklarades däri-
genom kompetenta som föreståndarinnor.

Centrallöreningen har fått rejäla utrymmen
De nya kontors- och lagerlokalema i Strömsund invigdes på

lördagen. Det är f.d. Isakssons lager vid jämvägsstationen
som inköpts och fått en ordentlig renovering. Centralför-
eningen i norra Jämtland har nu fått ytterligare 600 kvm la-

geryta till sitt förfogande, vilket tillsammans med det gamla
lagret betyder, att man tredubblat lagemtrymmena, och stän-

digt kan hålla 800 ton varor och gods i lager. Föreståndaren

Ej,-sabe, 0/brun, Erik Hjort och hans hustru Maria har fått modema och triv-
samt inredda kontorsrum, som står i direkt anslutning till det

Vigde 14/|0 1960 rymliga och lättåtkomliga huvudlagret. Hr Hjort säger: “Det
Gfavör Ingvar Fä]dt_ Ö5ter5und_ Qch Inga Ma11in550n_ Frösön, Var faktiskt på tiden all Vi Cl( CII nyt! lager. När jag I(0m lll!
samt postiljon Lars Lindström och Gerd Martinsson, Frösön, 1948 var visserligen omsättningen bara 68.000 kr. men den har

har vigts vid ett dubbelbröllop i Vadstena klosterkyrka av kom- ökat i mycket rask takt, och i fjol redovisade vi en omsättning

minister K-G Gilstring. Brudama är döttrar till lantbr. Martin På 522-000 kf-"
Olsson och hans maka, född Johansson, Storön, Vågdalen.

Födelsedagar Föddsedagar
50 år fyller den 16 ds fru Anna “Gusti" Ohlsson, f. Lövgren, ïaâšgelliínqågbšçlåíåiånhígïerïßson' född Johansson'

maka till köpman Levi Ohlsson, Strömsund. På fritiden ägnar ' g

fru Ohlsson också sin tid åt lottakåren och är b1.a. styrelsele-
damm. vrgde

Revisorsass. Sven-Åke Svensson, Ostersund, och Eivor, dot-

Dödgfg ter till herr Georg Blomqvist och hans maka Ingrid, född Ols-

Gårdsägare Per Erik Olsson. Strömsund, har efter en längre S011- SITÖNSUHÖ- Vigsel I FTÖSÖ kyrka av kkohefde T°"5ï°"
tids sjukdom avlidit i en ålder av 83 år. Han var född I Tåsjö ÅSITÖI11- Bmdäbb Vaf bldens SYSICT l"8'BfIÜ BI°mqVl5ï-
och yttade till Strömsund 1912.

Ädla metaller över lottoma i Strömsund
Det regnade både silver och brons när Ströms lottakår fyllde
25 år på söndagen. I samband med jubileumshögtiden i kyrkan
utdelade förbundslottachefen fm Dagmar Björk, Frösön, as-

sisterad av kårchefen fm Greta Berg, Strömsund, förtjänst-
medaljen i silver till nio strömsdamer, och förtjänsttecknet i

brons till fyra. Hedersledamötema fröken Ingeborg Olsson

och fru Stina Olofsson, Strömsund, ck samtidigt mottaga
märket för hedersledamöter. Det blev även i övrigt en stäm-

ningsfull högtid i kyrkan, med fanborg, Iottaerinran av förbunds-

lottachefen, solosång av musikdir. Kerstin Bjömer, musik, hög-

tidstal av komminister Bengt Berglund, altartjänst och orgel-
preludium.
Styrelsen ck följande sammansättning: Greta Berg, kårchef,
Ada Melander, v. kårchef, Anna-Greta Hansson, sekreterare,

Per-Erik Olsson med hustrun Anna Astrid Reinhammar, v. sekreterare, Anna Hansson, kassör, Ebba

Risselbom, v. kassör, samt Linnea Fridell, Ingeborg Bardos-

Strömsunds rotaryklubb son, Ella Olofsson och Anita Smedsskog. Fälttjänstchef: Ka-
kunde som arrangörer glädja sig åt en absolut fullsatt salong, rin Nonman, mob.lotta: Gunn Modin och ungdomsledare Ulla-
när tjeckoslovakiska kvartetten på torsdagskvällen gav en kon- Britt Hedblad. Ombud till riksstämman: Greta Berg. Ombud till
sert i församlingshemmets stora sal. Den för ortens musikliv förbundsstämman: Karin Norrman och Olga Ross.

unika händelsen uppskattades också livligt av publiken, och Förtjänstmedaljeri silver: fruama Mätta Eriksson, Sally Fors-

då speciellt den berömda stråkkvartetten av Tjajkovskij, vil- berg, Linnea FrideIl,Ada Melander, Gun Nilsson, Anna Olofs-

ken framfördes på ett ypperligt sätt. Arrangöremas och publi- son, Ella Olofsson, Malka Söderholm samt fröken Ingrid Thor-

kens tack till kvartetten framfördes av stationsinspektor Sten valdsen. Förtjänsttecken i brons: uama Sally Dahlqvist. Ulla-
Olsson, Ulriksfors. Britt Hedblad Gölin Jonsson och Karin Melander.
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Ny skolpaviljong invigdes ändå att köra bil. Han dömdes till 50 dagsböter á 5 kr. En
i Bredgård, Strömsund, vid en kombinerad taklags- och invig- strömsbo hade försökt sig på att tysta ned en yngling som
ningshögtid. Skolinspektör John Forsberg, Östersund, repre- stört en mötessammankomst. Åklagaren ansåg att mannen gått
senterade länsskolenämnden och l :e rektor Alvar Jonsson för handgripligt till väga och dömde honom till 5 dagsböter á 7
skolstyrelsen i Ström kr. Vid torsdagens ting var en kvinna från Strömsund instämd

för grov stöld, egenmäktigt förfarande, urkundsförfalskning
I-'0||;dg||gk|||-5 i Sn-ßmgund 24/10 1950 och olovlig bilköming. Hon hade stulit en nyckel till en lägen-
Distriktslogen i Jämtlands norra anordnade i helgen i samar- hel Och däf ÜÜEÜPÜ 120 kf- Vidare hade den ålaldß, föl' 811

bete med logen Norrskenetenlek- och folkdanskurspåsuöms- skaffa sig anställning, själv skrivit ett arbetsbetyg där hon
gården. Ett 30-tal deltog. förfalskat andras namn. Punkten egenmäktigt förfarande be-

stod i att hon olovligt kört andras bilar. Hon saknade dess-
utom körkort. Rätten beslöt att den åtalade skulle undergå s.k.

Pojke i Strömsund nu från "inst" I tredje våningen stor sinnesundersökning. Hon har tidigare varit straffad för
Tvåårige Måns Myrén, son till försäljaren Åke Myrén, skada- liknande törsedser
des svårt när han vid 8-tiden på morgonen föll från ett fönster
på tredje våningen i Månsson och Olssons fastighet på Stor- . . ._ . _

i Strömsund. Pojken fördes skyndsamt tm Sjuksmgan, Telestationen 1 Östra Havsnas automatiseras | dag.

där doktor Rune Sandahl
konstaterade att den lille
ådragit sig en skallfraktur,
varför han remitterades till
Östersunds lasarett för spe-

cialundersökning. Olyckan
inträffade på pojkens två-
årsdag. Familjen bor på an-

dra våningen i fastigheten.
På tredje våningen bor bl.a.
en kusin till Måns. Det var
förmodligen denne han
skulle hälsa på när olyckan
inträffade. Hur den gått till

.lamt-Nalle till kungen från Ström
"Veckans vänliga tanke” gick till kungen fram, som det heter i

kungssången. Det skedde härom kvällen, då Frälsningsannéns
strömsundskår hade sin “Allas kväll“, och kom på den ljusa
idén att ägna ”veckans vänliga tanke” åt kung Gustaf Adolf.
Tanken konkretiserades i en souvenir-nalles form, och en så-

dan sände man alltså till majestätet, som visserligen är kvar
nere i ltalien. Men hans handsekreterare år hemma, och från
denne har följande kommit:

>--..._ På uppdrag av H. M. Konungen har jag härmed äran framföra
Hans Majestäts hjärtliga tack för vänligheten att tillställa ho-
nom den vällyckade jämtnallen.

Med utmärkt högaktning
C. F. Palmstiema.

är ännu ej helt klarlagt. Måns Mvrén

Till salu
Ung hund

6 månader, fader Emst Jonssons berömda
älghund Tass, farfar Ottsjö Jim. Svar till

Tel. ESPNÃS 28.

Födelsedagar
50 år fyller den 2 nov. ångbåtsbefälhavare Yngve Hillheim,
Hillsand. Han år anställd hos ottningsföreningen. På som-
maren för han föreningens ångbåt och under vinterrnånadema
utför han alla tänkbara snickeriarbeten för föreningen.

Födelsedagar
50 år fyller den 28 ds lantbr. Nils Bjurström, Järvsand. Han år
född i Alanäs.

Avtackning l Strömsund
Det var dubbel avtackningshögtid vid Ströms sjukvårds- j

inrättningar på tisdagskvällen. Sjukhusläkaren Rune Sandahl
tillträder den l november överläkartjänsten vid Svegs läns-
lasarett, och samtidigt med honom och till samma lasarett flyt-
tar även intendenten K. I. Hansson från Strömsund. Till efter-
trädare som sjukstugelâkare har leg.läkaren Ture Byttner, Karl-
stad, förordnats.

Strömstinget 28/ 10 l 960
De två pojkar, som i våras lekte kurragömma i etem och åstad-
kom stor irritation bland TV-tittama i Strömsund, stod på ons-
dagen instämda inför norra domsagans ting i Strömsund. Åkla-
garen yrkade endast på beslag av pojkamas radioutrustning,
och det blev också rättens beslut. En strömsundsbo stod åta-
lad för grov olovlig bilköming. Han hade på grund av uppre-
pade fylleriförseelser fått sitt körkort indraget, men fortsatte Yngve Hillheim med hustru Sara på "Dragan"
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Konst i Strömsund
Strömsunds livaktiga konstförening har inlett säsongen med

en utställning med jämtlandsmålama John L. Hedman och

Acke Jonson. väl kända för den konstintresserade publiken.

Dödsfall
Fru Johanna Olofsson. Siljeåsen. Högbynäs. har avlidit i en

ålder av 73 år. Hon var född i Tåsjö. men flyttade eer giñer-
målet till Högbynäs.

Begravningar
Fru Alma Berglund. Torsfjärden, jordfästes på söndagen i

Ströms kyrka. Ofciant var komminister Bengt Berglund.

Födelsedagar I/l l l960
85 år fyller den 3 ds f. jordbruksarb. Jöns Olof Pettersson,

Strömsund.
75 år fyller den 5 ds fm lda Andersson, f. Sandström, maka till
lantbr. Jöns Andersson. Tullingsås. Under en lång följd av år

och fram till automatiseringen härom året förestod fru Anders-

son telefonväxeln i Tullingsås.
50 år fyller den 3 ds skräddannästare Artur Jonsson, Ström-

sund. Han är född i Henningskälen och började 1925 i lära hos

skräddarmästare Pålsson i Sikås. Eñer lärotidens slut började

Jonsson gesällens kringackande men också tjusande tillvaro.
l l0 år arbetade han på en mängd skrädderier nmt om i landet,

bl.a. i Stockholm och Falun. Men hembygden lockade. och

1935 återvände han till Jämtland och övertog ett skrädderi i

Gåxsjö. Detta drev han till l955. då han slog ned bopålama i

Strömsund. Han är ledamot av Ströms konsums styrelse samt

Strömsunds hantverksförening.

Skräddarmästare Artur Jonsson

Strömsbo svårt skadad i krock med traktorsläp
En svår trafikolycka. varvid 23-årige skogsarbetaren Bengt

Jönsson från Lia, Strömsund. skadades allvarligt, inträffade
vid l9-tiden på måndagskvällen vid Kvarnån, 4 km från Ström-

sund. Jönsson. som förde en medelstor personbil, kom från

lövbergahållet och körde under rådande dimma in under ett

framförvarande tungt lastat traktorsläp. Inget möte förekom,

men synnerligen halt väglag rådde. Kollisionen blev våldsam.

Personbilen kilades till hälften in under traktorsläpet. och den

ojämna björkveden trängde som projektiler in genom plåt och

glas, bl.a. slog en spetsig stock igenom vindrutan på vänstra

sidan och fortsatte långt in i bilen. Ratten smulades sönder.

och mellan rattstången och det ihopknycklade sätet klämdes

föraren fast. Eñer smällen fortsatte fordonen ca 25 m framåt.

innan traktorföraren Rolf Eriksson, Strömsund. kunde hoppa

av traktom och sätta igång med att få loss Jönsson. Det blev

ett drygt arbete. men till slut lyckades han bända isär ratt-

stången och sätet. och få loss "íëíiuï
den skadade. Samtidigt hade

Eriksson med hjälp av förbi-
passerande lamrat en taxi. vil-
ken förde Jönsson till Ströms

sjukstuga. Doktor Bertil Wik-
ström omtalar. att Jönsson

fått ila skär- och krossår i

ansiktet, blessyrer på annar-
na, och fömrodligen även all-
varligare inre bukskador. Ef-
tersom han var ordentligt
chockad, fick han stanna kvar
på sjukstugan över natten,
men han kommer förmodligen

under dagen att remitteras till
Östersunds lasarett. RolfEriksson

Ströms församlings kyrkofullmäktige
sammanträdde på söndagen, varvid man bl.a. fastställde ett

anslag för reparation av kapellet i Hillsand, vilket beviljades

och l2.000 anvisades. Byggnadskommittén för Gärdnäs för-
samlingshem hade begärt 40.000 kr i tilläggsanslag, vilket bi-
fölls. Vidare beslöts att en enkel klockstapel skall uppföras vid
Gärdnäs församlingshem. Kostnaden för denna. ingår i tilläggs-

anslaget.

En lycklig man
just nu är 73-årige Per J. Sköld, Brandberget. Täxan. Häromda-

gen gick han in till Bertil Berglund i Strömsund för att köpa en

moped.
- Du får den. sade Bertil. Den oförklarliga givmildheten bott-

nade i att Monark-koncemen nu framställt sin 250.000:e mo-

ped. 25 st. lottades ut och en hamnade i Strömsund. Själv får
Bertil Berglund tillsammans med 24 andra försäljare åka gratis

på studieresa till Hamburg.

._ .J

Mopedvinnaren Per Sköld
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Strömsunds municipalfullmäktige
Sammanträdde på tisdagskvällen. varvid man beslöt fastställa
nämndens förslag till stat för l96l. Den lyder på l66.88l kr.
Utdebiteringen blir oförändrad eller I :90 per skattekrona. Ströms
hembygdsförening och Strömsunds resoklubb hade begärt
befrielse för erläggande av den kommunala delen av nöjes-
skatten. vilket beviljades i båda fallen. Hundskatten fastställ-
des till 30 kronor.

Födelsedagar
9l år fyller den 8 ds fru Kerstin Andersson. f. Hansdotter.
ålderdomshemmet, Tullingsås. Hon är bördig från Öjam. 192 I

emigrerade familjen till Kanada. l samband med makens bon-
gång återvände hon till Sverige under 50-talet.
85 år fyller den 8 ds fru Anna Belfrage. f. Olsson. änka efter
repslagarmåstare K. Belfrage. Strömsund.

Dödsfall 7/ll 1960
Fru Märta Östman. född Broström. Ringvattnet. änka efter
lantbr. Efraim Östman, har avlidit. Hon var född l870 i Ring-
vattnet. men hade på fädemet vännländskt påbrå.

lnträdespredikan i Ström
På allhelgonadagen inträdespredikade Ströms nye kyrkoherde
Folke Engström inför en talrik menighet -omkring 500 perso-
ner. Eer slutpsalmen framträdde kyrkofullmäktiges ordförande
Algot Eliasson. de tre kyrkvärdama och komminister Bengt
Berglund i koret och välkomnade kyrkoherde och fru Eng-
ström till församlingen samt överlämnade blommor. Kyrkorå-
det bjöd sedan på kaffe i församlingshemmet. dit drygt 250
personer sökt sig.

LILLA DAMFRISERINGEN
STRÖMSUND

öppnar åter efter reparation
fredagen den I8 november.

Välkommen.
Margit Nilsson

Rektorsirordnande
Till rektor vid Ströms yrkesskolor för yrkesundervisning har
handelsläraren W. Krogstad förordnats.

Olle Jonsson triumferade i Tullingsås
Vid söndagens trekretstävling i filtskytte i Tullingsås. mellan
kretsama i Ström. Hammerdal och Föllinge. tävlades om
Ömpokalen. Där segrade Äspnäs skf. l trekretstävlingen kom
Ström på andra plats.
Resultat
F 5: I )Olle Jonsson. Öhn; 3) Pelle Persson. Äspnäs; 4) Pelle
Vennberg. Strömsund; 5) Rune Norrman. Tullingsås: 7) Erik
Strömberg. Renålandet; 8) Valdemar Vikström. Strömsund: 9)
Per Halvar Mårtensson. d:o: 10) Rude Melander. Tullingsås.
F 4: 4) Bertil Rosenberg. Öhn.
Veteraner: l ) Mikael Persson. Äspnäs.
F 3: l ) Bruno Jonsson. Strömsund: 7) Mauritz Blom. Ström-
sund; 8) Uno Hansson. dzo.

F 2: l ) Lars Vikström. Äspnäs: 2) Gustav Nilsson. Ström; 4)
John Vikström. Strömsund; 5) Bror Jonsson. Renålandet.
Nybörjare: 2) Hans-Erik Grip. Tullingsås: 4) Staffan Persson.
Äspnäs; 5) Nils Åke Hillheim. Hillsand: 6) Stig Göran Jacobs-
son. Tullingsås: 7)BemdtNom11an. dzo.

En priclcsäker duo. Berndt och Rune Norrman Tullingsås

Kretsmästerskap i gymnastik
har hållits i Strömsund. Resultaten för Strömsunds flickor blev
följande:
Flickor A-B l)Carin Persson
Flickor C 2) Christina Eriksson
Flickor D l)Märet Unosson. 2) llene Wassdahl
Flickor E l) Margareta Sundelin. 2) Carina Lund

J |

l .-1
1 F.-1

vw:-.__

Makarna Berith och Mlly Krogstad i samspråk
med ICA-handlare Gunnar Simonson. t.h
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Konstutställning i Strömsund
En fömämlig sådan öppnades på tisdagskvällen i Ströms-
gården. Det är logen Norrskenet som presenterar ett 20-tal
tavlor ur Helga och Ruben Wagnssons konstsamling. vilka
ställts till förfogande för en av godtemplarorden arrangerad
landsomfattande vandringsutställning. Strömsund är f.ö. den
första platsen i länet med utställningen. Bland de högklassiga
tavloma kan nämnas verk av Albert Engström. Sven Erixon.
Hilding Linnqvist och Nils Nilsson-Skum.

Födelsedagar
85 år fyller den l l ds f. jämvägsarb. Per Arvid Hamkvist. Östra
Havsnäs. Han är född iAlanäs och var från rallaniden fram till
pensionsåldem anställd som jämvägsbyggare.

75 år fyller den I I ds f. reparatören Per Knutsson. Strömsund.
Han är född i Hallviken och var i många år. fram till pensions-
åldem. anställd som reparatör hos Vägförvaltningen.
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Så var det dags för veckans trevliga torsdagskväll -

kvällen där det händer saker och ting!! Fullsatta lokaler
talar sitt eget språk . . . Vi rekommenderar därför alla

sTRö1visUNDsBoR
BESÖK ALi.As KVÄLL nr 5

Torsdag kl. 19.30 (dörrarna öppnas kl. 19.)
Kyrkoherde F. ENGSTRÖM medverkar!

is RÖDA ivilNu'i'ERz
Massor av sång och musik!

Gott kaffe och bröd serveras.

Fritt inträde

Dödsfall
Lantbr. Anders Norbäck, Strandliden, avled den l0 ds i en
ålder av 74 år. Norbäck ägnade stort intresse åt Filadela-
församlingen i Strömsund.

Lediga platser
Damisörska

fullt komp. får plats nu eller senare. Svar till
SUNDINGS DAMFRISERING. Strömsund.

Fru Gunnervall, tel. l72.

Dödsfall 15/l I 1960
Fm Maria Jakobsson, änka eer lantbr. OlofJakobsson, Strand,

Födelsedagar
75 år fyller den l2 ds f. lantbr.
Per Gustaf Persson, Holm-
sund, Havsnäs. Förutom
jordbniksarbetet har Persson
även van't i skogs- och ott-
ningsarbete. l tidiga år kom
han med i den religiösa kret-
sen och blev sekreterare i De
Ungas Förbunds förening i

byn.
Per GustafPersson

har avlidit 95 år gammal. Hon var född på Öhn, men flyttade i
samband med sitt giftermål omkring 1890 till Strand. där ma-
kama bröt mark från rot och ris. Fru J. var församlingens äldsta
innevånare.

Ridde
En son

Karin och Kjell Hägglund
f. Pallin

Strömsunds BB den 6 nov. l960

Födelsedagar l I/l I 1960
75 år fyller den IS ds läg.åg. Alfred Selinder, Risselås. Han ä

född i Edsele och kom för många år sedan till Ström. Jordbru
l'

ket har varit hans huvudsysselsättning, men han har också Maria Jakobsson
ägnat sig åt snickeri. målningsarbeten och mekaniska arbeten.

STRÖMSUND med omnejd:
I-ödth

Vår dotter Mariann
Anna och Kurt Eriksson
f. Häggkvist

Strömsunds BB den 6 nov. l960

Vi försälja:
KASTVED. torr pannved kr 20:-/kbm fritt hemkörd.

Levereras även fritt landsväg.
GRANINGEVERKENS AKTIEBOLAG

Skogskontoret. Strömsund - Telefon 40 eller 45

Dödsfall
F. skogsarb. John Fredrik Skoglund, ålderdomshemmet, Tul

Teater och konsert i Högbynäs
- Tumén med Vilhelm Mobergs folklustspel “Änkeman Jarl".

lingsås, har avlidit i en ålder av 84 år. Han härstammade från samt de danska musikema Violinisten Henrik Sachsenskjold
Stamsele.

F. skogsarb. och lantbr. Mårten Karlsson, Strömsund. har av

och Ole Willumsen gästade på lördagskvällen bygdegården i
Högbynäs. Konserten upptog kända mästares verk. Den upp-

iiaii 76 afgammai. Han vafsad i smmseie. Han harerhåiiii S'<=='"“d°S livlig* “V dä" f“'"=*"ß? P“_b'“<°“- °°h Vi““°S°“
plakctt för god skogsvård. Sachsenskjold med Willumsen vid pianot skördade många

applåder.

Fars-Dags-tårta
Gräddtårta 6:-
Prinsesstårta 6:-
Tårtbotten 1:75

Omsen inräknad i priset

Gunnar Simonson

Aftonandakt i Ulriksfors
hölls på söndagseermiddagen på fångvårdsanstalten. var-
vid komminister Bengt Berglund också höll ett föredrag över
ämnet "På kolstybb och i skogskojor". i vilket han berättade
om sin tid som aktiv idrottsman och om sina bokutlämnings-
besök i skogskojoma.

l25



Födelsedagar
Modell" 93 år fyller den 26 ds änkefru Karin Sjödin. född Anders-

, GLASÖGONBÅGAR _ dotter. ålderdomshemmet, Havsnäs. Hon är född i Alanäs och
l Stol s°l.lellllg"*Fll lllplovlllllg' församlingens äldsta innevånare

Höflppflef å l5ÛZ(X)-35011) Var katten är kgfign?
HÖI'g|lSÖg0II En fni i Strömsund hade på fredagen besök av två män, som

Fäßk batterier alltid i lager- ville sälja snöräcken till tak. Då det inte blev någon aär av,

Slllldings avlägsnade sig mämien, men samtidigt försvann också en katt-
GULDUROP'I'I]( unge på sex veckor. Nu undrar strömsundsfrun om männen

T@|_ 39 - Sn-ömgund tog katten med sig. eersom de inte fick göra någon affär.

Exarrüia Födelsedagar

John-Olof Thulin, Spånga, tidigare Strömsund. har avlagt 93 år fyller den 28 ds fru Ingeborg Ersson. f. MåI10rISd0lI6f.
civilingenjörsexamen vid Tekn. högskolan i Stockholm. avdel- Gärdnäs.

“i“8°“ fö' °'°l“f°*°l<““<- 75 är fyiief den 21 de iembr. Jakob oiefesen, Liiiviieen.

Dödsfall
Änkefni Lisa Ersson, Risselås, har avlidit i en ålder av 87 år.

Hon var född i Ringvattnet men yttade i samband med sitt
äktenskap med kyrkvärden Erik Ersson till Risselås.

AB Anderssons Värme
öppnar I december avdelningskoiitori

sTRöMsUNr)
' med montör RUNE FUNSETH som föreståndare,

telefon 798, Strömsund.

Enbart trafikmål vid Strömstinget
En bilförare från Strand och en dito från Göteborg stod båda

åtalade för vårdslöshet i trafik i samband med en kraftig krock
i Strömsund. Båda fälldes till ansvar. Strandbon fick böta l5x6
kr och göteborgaren 20x8 kr. En ångermanlänning var åtalad

Dödsfall för vårdslöshet mot biandlagen. Han hade haft en cigarett

_ _ tänd när han pumpade bensin ur en förgasare på en personbil
Fru Edla Matilda Sundqvist, änka eñer lantbr. Jonas Sund- strax Söder om Täxam Bilen amändes ochmtanömördü Han

qvlsll Havsnäsl har avlldll l en ålder av 68 år' dömdes att böta 25x4 kr. En strömsundsbo. som backat ut sin
bil på gamla Lövbergavägen och därvid kört på en cykelåkande

TV5 Yšullgfi Sfföm mfdg' ïlllvlkl På älg 24/ l I |960 pojke, var åtalad för vårdslöshet i trafik. Han erkände och döm-
Två Strömsynglingar har erkänt tjuvskytte på älg i slutet av ,¿|eS att bön |()x6 kt
september på Tullingsås-skogen. Enligt egna uppgifter var de
inte ute eer att jaga älg, utan kom lugnt åkande i en bil när en Fwebaglr
°F'å'lß ä'g'í_“' '°°'“ l “ms Väg- E'l?'S°'“ d° '““l° F“ 2°”ä' '“_°d so är fyiier den 29 de fm Ffideberg srenbefg, f. iznieseen, make
sig, kunde inte den äldste av ynglingama .låta bli att fälla d_|u- ti" mkmrägare Folke Stenberg' HÖgbynäs_ Hon är mddi R¿ng_

let' Om llll della sllell llåll bllcll lll llllllll lllle llllell' Del Vlll l vattnet Fm Stenberg driver vid sidan av hemarbete ett hem-
slutet av förra veckan som strömsundspolisen började nilla bageñ i Högbynäs
upp historien. En slaktplats påträffades, och man kom ganska
snabbt underfund om att jägama måste vara från trakten. Miss-
tankama gick sedan mot de bägge ynglingama, och när den Kalle" llllrällll ' låg på lllllellrulll 28/ l l l96O
äldste uppsöktes av polisen erkände han utan förbehåll att De" Sllömsll"dSfl'" 5°'ll mlsslällkle *lll två lölsällale från Ösl'
(_16, var han som var skymm Han berättade ävem att Sedan ersund på fredagen vid ett besök i Strömsund tog hennes

älgen fällts och slaktats, fick de hjälp av anförvanter med hem- kattunge* llck fä" l Sllla Påslå°"d°ll'_Ka"llll3°" pållämldes
mmsponen av könet på lördagsfönniddagen i ett hotellnim i Gäddede. där de bägge

försäliama bott över natten. Gäddedepolisen kopplades in på

“Me fallet, och påträffade senare på dagen männen. Den ene föme-
Vår Son Anders kade att han hade något med kattens försvinnande att göra.

Margareta och Gunnar Grahnström medan den andre påstod att han fått djuret av frun. Ström-
f_ Melander sundsfrun hävdar dock bestämt att hon aldrig gett bort sin
Strömsunds BB den 2] nov_ |960 katt, utan att männen tillgripit den. De bägge männen torde ha

åtal att vänta.

Civilingenjör John-Olof Thulin. I bakgrunden mor Naima
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Vigde noterat på mycket länge. Det medför att SCA nu beslutat att
Dieselmontör Göran Bolander. Östersund. och Anita. dotter avbryta avverkningama i bl.a. Öjam. Kärmässkogen och i

till åkeriägare Karl Jönsson och hans maka Olga. född Sjö- Byvattnet mellan Svaningen och Hillsand. Dessutom är mar-
berg. Strömsund. Vigsel i Ströms kyrka av komminister Bengt ken fortfarande så gott som ofnisen. vilket medför att det är
Berglund. nästan omöjligt att göra körbara och bärbara vägar.

Också på Harrsjöskogen i Alanäs har man bekymmer. Skogs-
Ef",-|ängm; gg'-sam|ings||em invigdes i Gå,-dnäs faktor Petrus Forsén. Lillviken. omtalar att inom hans bevak-

Juisnön ren :ungt och oäfdnäsbyn låg höijd i vimermöfkef, ning vrierafßödjurwt från I-2-I-54 m-
när klangen från den spröda stapelklockan tonade ut över
nejden. och förkunnade att prosten Johan Söderholm i Gäddede

hade invigt byns eñerlängtade församlingsgård. Det var en

historisk dag i Gärdnäs. Byboma kunde dessutom konstatera
att den l00-åriga kampen för en kyrkobyggnad var över. Det
var nämligen I867 som Karl XV i nådigt beslut gav byn rätt att
uppföra en kyrka. men av många olika anledningar har man
fått ge sig till tåls så länge. Därför var det inte att undra på, att
byboma nu gick man ur huse för att vara med om den högtid-
liga akten. Det satt också många långväga gäster på de ski-
nande nya bänkama i församlingssalen. när målamiästare Gus-
taf Bergvall höjde taktpinnen och Ströms musiksällskap in-
ledde med ett musikstycke. Den vackra altartavlan "Skåden
liljoma på marken" hänger på sin plats tack vare byboma.
Kommittén sköt bara till de pengar som skulle gått till ett kors.

/' å

Petrus Forsén Lillviken. landets äldste juktledure

Gärc/m'i.s' kapell m'/1_/Ö'rSum/ingshem Strömsunds HSB 1/I2 |960

hade på onsdagen årsmöte på hotell Gillet. l årsberättelsen för
Vigde l959 redovisades en hel del vinster på både HSB:s moder-
Chaufför Bror Näsström- Rlgwrïrlel- 0Ch fröken lng'l-ill förening och de olika bostadsrättsföreningama. Styrelsen för
Näslund- HaV5näS- har Vlgïs l Alanäs kYrk3 *W k)'rk0hCrd@ HSB kom att bestå av följande ledamöter: J.M.Ander¿on. Sig-
Bêfril Wiklund- vard Nilsson. Elmar Östberg, Olle Hammar och Ture Rehn.

samt P.M. Jönsson som är utsedd av Ströms kommun.

Vänskapsmatcher i ishockey
Hoting - Strömsund -

Strömsund - Waplan

'-'àI\) I
Vi\lBJ

Födelsedagar
50 år fyller den 5 ds skogsfönnan Valter Åberg. domänverket.

Strömsund - Boston - Strömsund. Han är född i Fågelberget.
Åsele - Strömsund
Strömsund - Hoting
Hoting - Ulriksfors

Å\lO\ |I
ÖUILu

Vacker sameslöjd på expon i Ström
Ströms konstklubb öppnade på torsdagen sin konsthantverks-
utställning i församlingshemmet i Strömsund. Många verkligt

Meterdjup snö och ofrusna marker-avverkningar inställs na alster visades. och sameslöjden var ett mycket trevligt
Arbetsförhållandena för skogdrivningama ter sig just nu allt inslag i utställningen. De utställande konstnärema har försökt
annat än ljusa för stora delar av Norrland. Skogsarbetare över- sig på sådana material som trä. linne. jäm. sten. ull. lera. guld.
väger att sluta. Snödjupet är redan större än det brukar vara i silver och koppar. De tre sistnämnda materialen har en solna-
febmari. l norra Jämtland har SCA beslutat inställa era av konstnär använt i sina emaljöverdragna smycken. som är
sina avverkningar. På onsdagen uppmättes på Kännässkogen mycket vackra arbeten. - Sameförbundet “Sameätnam" till-
ett snödjup på l.20- I _40 m. vilket är det djupaste snötäcke man kom för att tillvarata det som fanns kvar av äkta sameslöjd.
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Vigde S/l2 I960 Födelsedagar
Plåtslagare Bo Gösta Ek och fröken Sally Kristina Rhodin, båda 50 år fyller den 9 ds annerare Karl Axel Pettersson, Lövön.
från Näset. vigdes i Ströms prästgård på lördagen av kyrko- Han är infödd strömsbo. Till att börja med sysslade han med
herde Folke Engström. skogsarbete. men övergick för ett l5-tal år sedan till amierar-

yrket.Byggmästare Erik Eriksson och fröken Ellen Margareta
Janeheim, båda från Strömsund, vigdes på lördagen i Ströms
komministergård av komminister Bengt Berglund.

Begravningar
Fru Erika Svensson, f. Johansdotter, Lugnvik, Bjärtrå, förut
bosatt i Kalkberget, Havsnäs. jordfästes på söndagen i Ala-
näs kyrka.

Julskyltningen i Strömsund
på söndagskvällen blev en klar succé. Aärsinnehavama hade
genom fyndig och bra skyltning lyckats locka ut 1.500-2.000
av samhällets befolkning på gatoma. Både gamla och unga
möttes och trängdes framför fönstren. lyssnade på julmusiken
och övervägde julklappsköpen. Som en vacker julbonad stod
kyrkan i fasadbelysning och julgranen med lampor och nysnö
i slutet av Storgatan. Trots det stora uppbådet av julklapps-
spekulanter gick det lugnt och städat till väga, så de båda
patrullerande poliskonstaplama kunde också ägna sig åt skylt-
fönstren. Dödsfall

Fru Olivia Eriksson, Strand, har avlidit i en ålder av 73 år. Hon
Ulriksfors ÖV°|"'$k9d° med S98" l BÜSPBÜÜC" gie sig med Jakob Martin Eriksson, Bredkälen. I samband
På en genom blidvädret mycket dålig is svarade Ulriksfors i med gie,-måiei böijaiie maken bryta en gård i gt.-and_ som
går föf en Verklig S°"S3Ü° genm 3" besgfa Bl$P8å|'d°" med paret arbetade upp med förenade ansträngningar. 1937 blev
6-5. Målgörare: Perra Persson och Sten Thuresson 2 mål var- fn, Eriksson 5nka_ och hon fortsatte då ensam ai-bete; maj
den Och S'Å P°f55°" °°h Smfe A"d°f5$°" en Var- jordbruket tills en av hennes båda söner övertog gården. Hon

tog då arbete vid bambespisningen på skolan i Strand.

Kur/ Axel Pettersson, Lövön. med hustrun Linnea

Waplan kopplade bort Strömsund redan i prerniâren
Eñersom de bägge klubbama hålls för att vara seriens två smiinannds kyrkliga syßrening
bästa lag, så kan man kanske kalla lördagens match för första annninade na iisnagen en iniinassa i iöisamiingsnemmen iden
senenalen. Den vanns av Waplan med bred marginal med an seweiainiinai sing niyekei vai in_ skinka, J-nikon, nen an_
siffroma 6-_l. Strömsunds enda mål gjordes av Peter Wikström nan ininiai gick ai iangi innan massan Siinade Den iönsaiining
' “dm p°"°d°“5 mlednmg- som anordnats till fömiån för den inre och yttre missionen

inbringade närmare 3.000 kr.
Fin praktikplats
l7-ånga Birgitta Nilsson Svaningeniär elev vid Husmoders- Ströms nya präster Vanna i kinnerna
Sk°la" ' Kàlæfme' I fÉ_bma_" beger ho" S'g Ü" Ok|ah_°ma~ USA' Ströms församling har ord om sig att vara en av de kyrksam-
på två år' R" 3" dar bl' bam-lungffu h°S de" kände rymd' maste i stiftet. Den kyrkliga verksamheten är mycket livlig i alla
nfedicinske f°rSkar°" dr G"""_ar Sevelius' För Birg_ltfa~ S°m avseenden. vilket inte minst gläder församlingens båda nya
siktar på bamsköterskeyrket, blir det fin praktik. samtidigt som prästen
det naturligtvis blir ett enastående tillfälle att se sig om i värl- Kyrkoherde Foika Engström
den. Hon ar inte bekymrad för språket. hon lärde sig en del i tnnrädde sin bei-atmin den

_. . . årealskolan, och raknar med att det blir bättre när hon kommit i novemben enar den så has_

over' tigt bortgångne Lars Löv-
sund. Komminister Bengt

Födelsedg' Berglund kom från Ramsele
75 år fyller den 12 ds lantbr. Anders Nordlund, Strand. Han är ii" firsaniiingen nen i an_

född l K|ÖV5a"d~ gusti. Över huvud taget
50 år fyller den 8 ds fni Kristina Haraldsson, f. Forsström, kande bagge sin församling
Svaningen. Hon är född i Nyhem, där hon också gie sig med ganska iiiei vin ii||n.adei_
Harry Haraldsson. 1959 yttade makama till Svaningen. Men de iiek and nian, i ad_

ministrationen av erfama
Examina kyrkoskriverskan fröken
Per Ove Eriksson. Strömsund. har avlagt sjökaptensexamen Bojan Persson. som vet det K_vrkoskrr'verskan
vid Hämösands sjöbefälsskola. mesta om förhållandena. Bojan Persson
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Vigde 9/12 1960 Dödsfall
Affärsbiträdet Gösta Andersson. Strömsund. och Barbro. dot- Änkefm Emma Olofsson. Havsnäs. har avlidit i en ålder av 84

ter till landstingsman P.M. Jönsson och hans maka Britta. född år. Hon var född i Dorotea. l samband med äktenskap l90l
Nordström. Tullingsås. Vigsel i Frösö kyrka av kyrkoherde T. flyttade makama till Havsnäs. där de fött och fostrat l3 bam.

Åström.
Hemvårdarinnan Anna Holm. f. Sjöberg. Strömsund. har avli-
dit i en ålder av 58 år. Fru Holm föddes i Tåsjö men flyttade

Bussförare medaljerad för35 årvid ratten - - - _. ._ _, , . .

P k (H, *__ Id S S d F k tidigt till Lov berga dar hon vaxte upp och sa smaningom gifte
oswer as '__'genS man m°_ Ven5S_°n'_ tr°mSun_ ' 'C _ sig. Sitt arbete som hemsyster har hon haft i tolv år.

på torsdagskvällen motta medalj i guld för nit och redlighet i

rikets tjänst. Medaljen överlämnades av postdirektör S.Z.

Hömström. Sundsvall. vid en högtidlighet på Teaterkaféet i Beßfwnlngnf Ü/ Ü 1960

Strömsund. Svensson började 1925 köra Postverkets turer på I Snöms kyfkajnfdfäsles På Söndagcn f- Öwfsköïcfskan Bcnna
sträckan Hoting-Norråker. Efter några år kom han till Ström- Pef550n- f- Texnammaf- Knsllnenamn- Kkonefde Fnlke Eng'
sund. och körde då bl.a. sträckoma Strömsund-Sollefteå och Slföfn Fönänndejnfdfäsïnlngcn-
Strömsund-Gäddede.

_.---'-'

-sp.._.V
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Diligensfirare Arnold Svensson

Födelsedagar
50 år fyller den 13 ds änkefru Enny Blom. f. Hamkvist. Östra
Havsnäs.

Dödsfall
F. lantbr. och åkeriägaren Sven

Persson. Stamsele. har avlidit
i en ålder av 76 år. Han var
född i Norderåsen och kom till
Havsnäs i samband med gif-
temiål. Under en kortare tid
flyttade familjen till Dorotea.
där Persson inköpte och drev
en hotellrörelse. Familjen flyt-
tade emellertid tillbaka till
Havsnäs. och maken startade
där ett åkeri som han drev
samtidigt med jordbniket.

J

Äkare Sven Persson Slamsele@___.

*fä Ulriksfors kämpade tappert mot Waplan
Man hade ingen chans mot gästema. men Ulriksfors gjorde
trots detta en stark match. Mv. Sevcd Persson och backama
Rolf Valdemarsson och Rune Persson gjorde en alldeles ut-
märkt match. och höll nederlagssiffroma nere med l~9. Perra

Persson gjorde Ulriksfors enda mål.

Sigge-succé i Strömsund
Sigge Ericsson vari helgen engagerad av Jämtland/Härjedalens
Skridskoförbund for ett kombinerat propaganda- och instruk-
tionsbesök i Äspnäs och Strömsund. På lördag kväll hade

livaktiga Vattudalens Skridskoklubb i Äspnäs ordnat Lucia-
fest i skolan. och där talade Sigge till publiken och visade sina

filmer från VM i Moskva och OS i Missurina. Efter Strömsunds
söndagstävlingar var det praktisk instruktion på Tingvalla för
såväl aktiva som ledare. Vad sägs om intresset i norra Jämt-
land. då Berthold Hansson i Gäddede kom ned de 14 milen
med en busslast på drygt 20 Iångrörsförsedda ungdomar.
Äspnäs' och Ströms ungdomar var givetvis också med. För-
bundets distriktsinstruktör Nisse Strömqvist. Strömsund. skall
närmaste tiden verka inom klubbama i norra Jämtland.

Sigge Eriksson insrruerar två sk/'idvkoimgdomur_/rån
limudalens SK

Födelsedagar
50 år fyller den l5 ds lantbr. Jonas Hägglund. Järvsand. Han

har haft en hel del kommunala uppdrag.
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Luciafest på torget i Strömsund
Bjällerklang. flammande facklor. bitande kyla och mycket folk
inramade luciahögtiden på söndagskvällen. Omkring 1.500
personer hade trots kylan vågat sig ut för att titta på Ströms
samreals och Lions clubs lucia. l7-åriga strömsundsickan
Maud Eriksson. Alla var överens om att luciatåget blev en stor
succé för arrangörema. Det var f.ö. första offentliga framträ-
dandet för nybildade Lions aktivitetskommitté. En trumpetare.
avsuttne artilleristen Lasse Söderholm. Strömsund. satt för
första gången på 39 år åter på hästryggen iförd modell ä. och
med jämna mellanrum lät han mässingen ljuda. för att bana väg
för lucian och hennes åtta tämor. som kom i slädparti efter.
Med tåget följde också en hel svärm småtomtar. som med
skramlande bössor pilade in bland publiken. för att få en slant
till de spetälska. Den insamlingen gav l 10 kr.

I 960-års lucia Maud Eriksson

Strömsund klarade Bräckes vackra upptakt
De som trott att Strömsund skulle få en lätt match mot Bräcke
fick verkligen fel. Bräcke övenaskade ston i första perioden,
och det var först sedan hemmalaget skärpte sitt spel i de båda

sista periodema som Strömsund kunde avgöra matchen till
sin fördel. med siffroma l l-5. Rolf Karlsson gjorde fyra mål,
Anders Eriksson och .l-E Eriksson två vardera och Ulf Måns-
son. Peter Wikström och Bengt-OlofAndersson var sitt.

Sköt sig i låret I4/ 12 l960
Byggmästare Vemer Holmberg. Vågdalen. råkade under slakt
på lördagen skjuta sig i ena låret med en slaktmask. Holmberg
skulle hjälpa en granne att slakta en kalv. varvid kulan från
slaktmasken gick in i Holmergs ena lårben strax ovanför knäet
och splittrade benet. Efter besök hos doktor Bertil Wikström
remitterades den skadade till Östersunds lasarett.

l30

Busliv på en offentlig toalett
Strömsund riskerar att förlora sin enda offentliga toalett. Den
är belägen i gamla godtemplarhuset och har på sistone blivit
ett tillhåll för ett klientel. som gått hårt åt inredningen och
grisat ner på alla sätt. En dyrbar temiostat har man rivit loss

och tagit med sig. - Om inte ungdomama bättrar sig måste vi
stänga toaletten. säger elinstallatör Edward Bergdahl, munici-
palnämndens ordförande. Den rätta tennostaten förstördes i

höst. och då satte jag dit en provisorisk. lnte heller den fick
vara i fred.

Dödsfall
Fru Karin Elisabet Amqvist, f. Hopstadius,Alanäset. har avli-
dit. Hon var född i Tåsjö I877.

Lueiafest i Hillsand
En mycket trevlig afton tillbringade byns. och många av de

närliggande byamas, befolkning på en välarrangerad fest, i
folkskollärare Per Wiiks regi i Hillsand i lördags. Det rikhaltiga
programmet, som bestod av både skämt och allvar i fomi av

dikter, sång och sketcher. avverkades med bravur av skolbar-
nen. Tomtamas. trollens, de dråpliga gubbamas och de näpna
älvomas dräkter var gjorda av fru Wiik. Konferencier var hr
Wiik. som också föredrog Lucialegenden före Lucians. lngalill
Stenströms. och hennes tämors intåg.

Dödsfall l9/ l 2 l96O
Fröken Maria Eriksson, ålderdomshemmet Tullingsås. har av-
lidit i en ålder av 88 år. Hon var född i Jonsgård i Strömsund.

Fru Hilda Maria Lindberg. f. Göhle. Öhn. har avlidit 83 år gam-
mal. Som ung genomgick hon Rohdenstamska hushållsskolan
i Hudiksvall. l9l0 gifte hon sig med Mårten Lindberg och
bosatte sig på Öhn. där makama drev ett jordbnik tillsam-
mans. Fni Lindberg hade i många år varit verksam i Svenska
landsbygdens kvinnoförbund.

Strömsund krossade Järpen med hela 13-I
Järpen hade inte mycket att sätta emot i Strömsund. när hemma-
laget vann tämligen lättvindigt i söndagens ishockeymatch.
Resultatet blev I3-l.

För hårets vård
RING 478

och beställ tid för Er julbehandling.
GUNNAR .IOHANSSONS FRISERSALONG

Strömsund

Frisören Gunnar Johansson med hustrun Irma



Strömsunds slalombacke har elbelysningen klar Julkonsert i kyrkan
Premiärtändning av nya belysningsanläggningen var det i sla- En julkonsert hölls på söndagskvällen i Ströms kyrka och sam-

lombacken på tisdagskvällen. lFK:s slalomsektion har samlat lade omkring l50 åhörare. Bland de medverkande kan nämnas

in 1.700 kr och byggt anläggningen på fritid. Bo Sjödin och kyrkoherde Folke Engström. en stråktrio bestående av Gunnar
Örjan Blomqvist från Strömsund är två slalomåkare som man Olsson. Ivar Sandhill. violin. och Elsa Beckman. violoncell.
hoppas mycket av. Dessa båda samt Gösta Nilsén och Bertil Vidare medverkade lnez Westermark. Ulla Grankvist och sam-

Månsson har sedan i höst arbetat med skapandet av belys- realskolans kör under ledning av musikdirektör Kerstin Bjömer.
ningsanläggningen. Larssons eltjänst i Strömsund har stått

for leveranser och montering av de l4 strålkastare som nu Riv B k tu' _k f
lyser upp backen S a a r c emo n S 0

' Bräcke besegrade Ulriksfors i söndagens hemmamatch med
siffroma l0-0.

Födelsedagar 20/l2 1960

80 år fyller den 21 ds fm Maria Abrahamsson. f. Jonsdotter.
Vågdalen.
80 år fyller den 21 ds lantbr. Per Qvist. Strömsund.
80 år fyller den 22 ds f. kaféinnehavarinnan Emilia Olsson.
Alanäset. Hon är född i Tåsjö och kom för 50 år sedan till
Alanäset. där hon startade en modeaffär tillsammans med Maria
Johansson. Senare omändrades lokalema och utnyttjades då

till kafé.

80 år fyller den 24 ds f. lantbr. Zakris Mattsson. Storhöjden.
Täxan. Jakt är han mycket intresserad av. och det hände att

' han under en jaktsäsong kunde skjuta upp till 70 harar.

ÛÛÛ" B/0'"q"f$' l 9" ”V 51"" sl"/Ûmåk 50 är fyller den 24 ds fröken Tyra Sjödin. Alanäset.
S0 år fyller den 25 ds grovarb. Anders Karlsson. Ulriksfors.

Vigde
Plåtslagare Anders Leo Öberg och Ingrid Marianne Hedin.
båda från Strömsund. Vigselförrättare var komminister Bengt UW5 i Ström hugger gfaf
Berglund och vigSe|n rum Söndagen Ströms 20-talet medlemmafl Ll0S SÜ'ÖlTlSUnd åkl
kommgngstergåm söndagsmorgonen ut till skogsskiften i närheten av Ströms-

und. De skulle hugga julgranar. vilket är den senaste idén inom
F'l. d. J Ol J" . T" . ' " A ' . .. ..
E'rü::;0n Éçrömïlngnïïgges :š1gråf:e::5;:§::'ï:rk$ï3 den aktiva klubben. Medlemmama åten/ande langre fram på

' ' d d tt60-tlf 'l t hldltll'.Allt-agen me e a ina ju granar sam en e e a ns
sammans skall säljas i Strömsund av medlemmama själva. ln-
komstema av försäljningen går till det beslutade stipendiet
vid det blivande gymnasiet.

Vem stjäl julklappari Strömsund?
Flera julklapps- och matpaket blev stulna i Strömsund på ons-
dagen. Tre personer blev av med paket som de hade häng-
ande kvar på sina sparkar. när de var inne och julhandlade i

affärema på Storgatan. En blev till och med av med sparken.

Det är tydligt att någon har satt saken i system. säger polisen
i Strömsund, som ännu inte har nâgra spår efter tjuvama.

Födelsedagar
75 år fyller den 27 ds änkefru Olivia Persson. f. Sundberg.
Havsnäs. Större delen av hennes livstid har forutit tillsam-
mans med maken Jonas Persson på en bondgård i Storholmen.

Examina
OlofMårtensson. Strömsund. har vid Ömsköldsviks tekniska
skola avlagt ingenjörsexamen på maskintekninska facklinjen.

Födelsedagar
75 år fyller den 29 ds fru Anna Bergström. f. Mårtensson

Brudparet Anita och Jan Olov Jönsson Back. Stamsele.
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Hund räddade två vid brand 24/ I 2 l960 Ströms kommunalfullmäktige
En sportstugebrand utbröt på juldagens morgon i brödema förrättade i tisdags följande val.

Blomgrens sportstuga i Lillviken. Brödema kom till stugan på Kommunalfullmäktigcs ordförande Sigfrid Jonsson. vice ord-
julafton. och tände genast upp i öppna spisen. På juldags- förande Per Johansson. Högbynäs. Revisorer för kommunen:
morgonen väcktes de av att hunden som de hade med sig Karl Olowsson. Sven Hansson och Sven Åström.
skällde och hoppade. Stugan var full av rök. men brödema Siffergranskare Karl Olowsson. Revisor för arbetslöshets-

kunde. tack vare att hunden vamat i tid. rädda sig ut ur den. nämnden: Erik Rosenberg.

Brandkåren i Alanäs kom snabbt till platsen. Brandmännen Byggnadsnämnden: lngvald Kejving. ordf.. P.M. Jönsson.

måste slå sönder större delen av muren för att komma åt eld- v.ordf.. Kjell Parde. Folke Strömberg och Jöns Risemark.

härden. Muren hade endast en halv stens tjocklek. och inner- Bamavårdsnämnd: Sigfrid Jonsson. ordf.. Bertil Wiklund.
väggen bakom hade därför börjat kola under natten. Alanäset. v. ordf., Gunhild Carlsson. Näsviken, Birger Källberg.

Havsnäs. och Mätta Dahllöw. Strömsund.

Ishockev div 3

SPQRTGRE 011Målgörare för Ulriksfors Sture Andersson. Bengt-Yngve Hjelm
Sven-Åke Persson samt ett självmål.

Bispgården - Strömsund 2 - 4 1 ? S ,
Målgörare för Strömsund C lyde Thuresson. Jan-Erik Eriks- . O

-0son. Bo Thor samt Anders Eriksson.
/

imisfau_ ___."

Fru Eulalia Olofsson. Lillviken. har avlidit 74 år gammal. Hon “re 1,] __,///:gu Hg I¶var född i Lillviken. och gifte sig där l9ll med Lars Johan *\ E, ;_

oiofsson. också han från Lniviken. i samband med gmermåiet , är
övertog maken en del av fädemegården. Fru Olofsson hjälpte \ I
maken i jordbruket. och skötte dessutom hemmet och åtta bam.

Födelsedagar 29/12 1960 ' .

85 år fyller den 3] ds f. lantbr. och skogsarb. Jonas Olofsson. ,, från
Gärdnäs. Han är född i Tåsjö. där han också gifte sig. Familjen
flyttade sedan till Ringsjöhöjden och därifrån till Byvattnet.
Makama Olofsson har fostrat elva bam.

G:\\\f
/.

K

I I Pítt lll-
Ulriksfors höll bra emot i två perioder
lshockeyderbyt mellan Ulriksfors och Strömsund blev en ur
alla synpunkter trevlig match. Friskt spelhumör och stundvis
bra lagspel av Ulriksfors gjorde matchen spännande de första W “ .
två periodema. Under sista perioden fällde Strömsunds större g Ii
rutin utslag. och de vann matchen med 3-8. 'W n
Födelsedagar ' ' .f !_¿_M__ al'
80 år fyller den l jan. lantbr. Johan Persson. Tullingsås. --~ - __.' \f§? .-
80 år fyller den I jan. fru Lisa Svensson. f. Persdotter. Har-
bäcken. Strömsund. Hon är född i Tullingsås och giñe sig där d

med Sven Svensson från Tåsjö.

50 år fyller den 2 jan. div.handl. Per Evald Persson. Stock- Üll- -' TNW59 0" 90

holm. Han är född i Strand. l samband med sitt giftennål med _ lfll I" ll
Märta Lindgren. Öhn. yttade han till Öhn. Makama köpte så

småningom ett jordbruk. men Persson övergav jorden och blev
konsumföreståndare. Några år senare öppnade han egen affär
i Tåsjö. som makama drev tillsammans tills de yttade till
Ulriksfors. l oktober i år yttade familjen till Stockholm.

STIUMSUIO - 'NL II

av vinterns tiuslga ino-

Dödsfall
Lantbr och f virkesmätaren Johan Andersson Öhn har avli- H'
dit i en ålderlav 73 år. Den bortgångne var född i Tullingsås. l

Jämsides med sitt jordbnik har Andersson varit virkesmätare i |-in
över 30 år vid Ångermanälvens tumningsförening. Han hade I
era förtroendeuppdrag både inom och utom Öhn. En Cont År IML
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Ulla Olofsson
Mina minnen från byn Strand på 1950-talet.

Livet i byn på 50- talet blomstrade. Byn hade affär, post. skola, fina bokmärken, men det jag minns tydligast var sparbössan,

smedja, bysåg, mm. Där fanns även båtbyggare, skomakare. en liten negerpojke. som bockade när man stoppade i en slant.

sömmerskor, snickare, elektriker och bagerskor. En mängd an- Vi sparade till svältande bam i Afrika.
dra kunniga personer berikade också min by, såsom dagsver- Byns julfest på bygdegården var en höjdpunkt för oss bam.

kare, skogsarbetare. hushållerskor. bönder, spelmän och Alla i byn skänkte massor med kaffebröd, samt paket till auk-

nåmndemän. Sist men inte minst fanns där en präktig stamtjur. tionen. Pappan till en av mina kamrater var auktionist, och vi
Tjuren inhystes i turordning hos böndema och bidrog till en väntade på de eertraktade tårtbitamas tur, saftig sockerkaka

förstklassig avel. Det var en rik djurhållning i byn. Hade man med nyvispad "hemgrädde”. (Det var det enda vi hade råd att

inte häst, kor o.s.v., så ägde man i alla fall en sommargris. ropa in). Grädden hade ibland svartsilvriga små agor, som

Slaktaren fanns på Posten. Postmästaren var en mångkunnig skrapats loss från legeringen i sillbyttan den vispats i, men

person. Han var lång och reslig, alltid klädd i skjorta, slips, gott smakade det. En äldre liten mager tant i pjäxor brukade

väst med ckur, pressvecksbyxor, kavaj och grå hatt. Nästan alltid koka kaffe på festema. Tyst stod hon sedan och tittade
lika proper dök han upp då det skulle slaktas. Då visste jag att ut genom serveringsluckan, när servering och disk var avslu-
det var dags för det sedvanliga ärendet. tad. De yngre började ställa bort bord och stolar. Det var dags

”Gå te n Albert å be å få låån rumpdrage, Ulla-Britt", sa man. för dansen. Vi som gick i “storskola" skulle få stanna en liten
När jag kom dit, var det redan utlånat till dom i “Sven stund. Tanten med pjäxoma blev uppbjuden av en yngre man.

Persasadaln'”. Jag ck gå hem utan “rumpdrag", och det vår- det var tradition. Hon väntade verkligen på denna stund, för-
sta av slakten var redan överstökat närjag kom. Det var brukligt beredd med sina lädersulade skor. Hon var suverän på att

i byn. att man på det här sättet lurade bamen från slaktplatsen. dansa gammaldans. Som en ung icka svävade hon fram, i sin

En annan farbror med hatt brukade också komma på besök. En klockade kjol, i snoa, hambo och polkett. Hon och en annan

söndag då han kom, satt vi flickor på vår stora bro och spelade tant i byn dansade även den gamla dansen bakmejs tillsam-
“dyngtunna". Han tittade barskt på oss, innan han puttade till mans. Omärkligt försvann hon sedan hem till sitt. Byns spel-

korten med skon så att dom ög iväg och sa: "Ere psalmboka män fortsatte med lite modemare låtar. Vi flickor dansade med

decks e danne?” Förvånade satt vi tysta medan han gick in. varandra. Ett par timmar skulle vi få stanna på “vuxendansen“.
“Han e no religiös n sa min äldre kamrat snusfömuftigt. Nästa år ck vi nog stanna lite längre!

Mamma bjöd honom på kaffe med doppa, det gjorde hon alltid Mångfalden i byn var stor vad gällde religion. politik och sätt

när det kom ”'ämmene". l dag ville han lära oss att ratta in en att roa sig på. Grannen läste LT, vi ÖP. Mormor handlade på

radiokanal som hette IBRA. men mamma sa att hon hade annat Konsum, fannor på privathandel. Mina föräldrar röstade på

att göra. var sitt parti. Alla ck ha egna åsikter och det respekterades.

lbland kom det några damer med fina hattar och lämnade små

skrifter i gårdama. Min moster hade också en sådan n hatt på

sig ibland. Den kallades bonnett. Jag trodde att alla som hade

hatt var religiösa.
Men hur var det då med slaktam, han som både spelade kort
och hade hatt? Pengar för slakten tog han i alla fall inte emot,
han ville ha lever, njure och en köttbit istället. Det var vi bam
glada över, för lever tyckte vi inte om.
En söndag var det "böna” på storskolan. Vi stod där förvän-
tansfulla innan prästen kom, för vi ville ju ha bra plats, längst
bak! Jag såg att många tanter bytt ut “fjöskluten“ till hatt,

dagen till ära. En tant, som jag känt länge, såg jag nu håret på

för första gången, små hårda lockar med vikta toppar. (Jag

hade sett när sommargästema lockat sitt hår med locktång.
Precis så här såg det ut när man inte hade en bit "LRF”- papper

mellan hårtoppen och tången). En farbror, som satt en bit ifrån
mig, hade en liten pappersbit på hakan. Kanske ett litet höm
av “Såningsmannen" ck stoppa blodet efter missödet med
rakhyveln. Nu var det dags för psalmsång. Hattanten framför
mig höjde sin spröda darmnde stämma. Jag blev imponerad.
Hur gjorde hon? Jag tog tummen och pekngret om framsidan
på min hals och klämde i på nästa psalmvers, samtidigt som

jag darrade med handen. l samma stund som jag ck till ”darr-
sång” som tanten framför, märkte jag tystnaden. Det skulle
inte sjungas flera verser. lngen fler ån jag hade hörts. Skam

och elände! Jag rusade ut ur skolsalen, och satte mig gråtande

bakom dasset. Jag som tyckte att hon sjöng så nt! Så kan

nog bara den som är religiös sjunga, tänkte jag.
l juniorföreningen och på söndagsskolan ck man stjämor och Ulla Olqßson
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ÖP l960 Av Per Olov Olsson.

En ödebygdens samarit

Hon är för många i norra Jämtland något av ett begrepp, en åt mig, men jag tyckte att kattens slöhet var så komisk, att jag
märmiska som utstrålar stilla och mild vänne. Hon är glad för kunde inte låta bli att skratta åt honom.
att hon fått vara med och hjälpa andra i sjukdom och nöd. Syster Frida har kört bil sedan 1936. -l början vardet kallt när
Hennes yrke har varit ett kall. Ja, så kan man med några få bilama bara hade suetter, och då fick man vara minst lika
rader karakterisera Syster Frida i Strömsund, distriktssköters- påbyltad som när man åkte efter häst på vintem. Det är klart att
kan Frida Nordberg, som den l5 december avgick med pen- jag varit i diket några gånger med bilen. Nu senast var det i
sion, efter 45 år i sjukvårdens tjänst. Hon var med på den Renån, dårdet var plogat en god bit utanför själva vägen. Jag
tiden, då det inte var givet på förhand, att hjälpen skulle hinna höll lite långt ut i ett möte, och så var det lätt gjort, men det har
fram i tid till den sjuke. Kanske var vägama igensnöade, isen gått bra trots alla kömingar i otjänlig väderlek.
på sjön bar varken folk eller fordon, resan tog för lång tid. Det Krut och kurage, ja, det är väl det minsta man kan säga. När
är mycket som har hänt på fyra decennier. Syster Frida sitter syster Frida var i Alanäs, var det mycket vanligt med olyckori
en av de sista tjänstgöringsdagama och berättar för oss om samband med skogshuggningama. Om någon högg sig, lades
sitt långa och händelserika liv. För henne är det ett stycke han på en ake, och så hängde man på hästen de största
vardagshistoria, för oss sentida en intressant och och i många klockoma, så att syster Frida skulle höra i förväg när man kom,
avseenden nästan ofattbar berättelse, hur en sjuksköterska och göra i ordning de saker som kunde behövas.
en gång fick kämpa för att nå de hjälpbehövande. Frida Nord- - Till slut blev det så, att jag ryste till så fort jag hörde häst-
berg är född i Ångennanland, och började en förberedande klockor. Huggningama var otäcka. Det svåraste olycksfall jag
kurs för sjuksköterskor på Backe lasarett l9l 5. Det var ont om varit med om, var nog när en l8-årig pojke skadats under jakt,
plats på sjuksköterskeskoloma på den tiden, och den som ck och fått ett slutstycke till ett gevär irrkilat i pannbenet, mitt
chansen kunde skatta sig lycklig. Telefoner var det ont om. mellan ögonen. Dessutom hade han slitit bort tre fingrar. När
Vägarna gick bara mellan de större byama och avstånden var jag kom fram till gården i Gideåberg där pojken fanns, hade
stora. Så t.ex. hade hon nännare tre mil, när hon bodde i Ala- man bäddat ner honom i en säng, och bredvid sängen låg
näs, att gå till Harrsjön om det blev någon sjuk där. På vint- husets största hovtång.
rama var det något bättre, då det gick att åka släde på vinter- - Ja, mä ha försökkt me tånga, män syster ha full bätter e
vägar och på frusna sjöar och myrar. Hästen var det vanliga hanlag.
kommunikationsmedlet. Att fiaktaen svårt sjuk flera mil eer - Jag blev både kall och varm, för hade de lyckats få bort
häst kunde många gånger vara ett nog så äventyrligt företag. slutstycket med tången, så hade pojken knappast överlevt.
När sedan bilama kom, så gick det naturligtvis fortare än häs- Jag förklarade för mor i gården, att jag inte kunde dra bort
tama, när nu de förträffliga automobilama inte krånglade för- slutstycket.
stås. Vi skriver l927 när syster Frida kommer till Alanäs som - Då int syster dåg te dä, så dåg a fäll kanche te å lägg om ngra
distriktssköterska. Under sina l2 år där hann hon med mycket, häns då. Chocken hade tagit hårt på modem, och hon var helt
och hon har också mycket att berätta om tiden där. naturligt livrädd för sonens skull.
- En gång skulle jag gå från Havsnäs till Östra Havsnås på ett - Det var två mil till sjukhus, och vi bäddade därför åt pojken
sjukbesök. Det var på hösten och sjöarna höll just på att frysa i en rissla. Risslan var allt annat än lämplig för sjuktransport,
till. Den sjuke hade legat era dagar innan jag blev kallad, för och pojken måste halvsitta i den. Skjutspojken och jag fick gå
man måste vänta tills isen bar. Så fort den ansågs bärkraftig vid sidan och hålla risslan så att den inte skulle vicka omkull,
nog, fick jag bud och gav mig iväg. En bit på väg över isen för vägen ner till "stora vägen” var bara en upptrampad gång-
kom en l4-årig pojke, som man skickat från gården för att möta stig. När vi kom ner till ”stora vägen” bytte jag ut hästar, åk-
mig. Isen var glasklar. Jag såg hur slammet i sjön rörde sig, och don och skjutspojke, och vid vägen mötte oss doktom också,
alltför tydligt hur djupt det var till botten. Pojken gick ett gott som kommit för att se till den skadade under färden. Pojken
stycke före mig, för att åtminstone en av oss skulle ha en fick ett smärtstillande medel av doktom, och så började den
chans om isen brast. Det var otäckt, men det gick bra. Vi kom långa färden till sjukhuset. Det blev hästskjuts hela vägen,
lyckligt fram både pojken och jag. Ofta fick jag ju stanna på och när vi kom fram, ck man hålla på i tre timmar för att mejsla
gårdama tills sjukdomens kritiska skede var över. Mot bort slutstycket, och pojken klarade sig.
lunghinneinammation fanns det ju inte penicillin att ge på Syster Frida ler när slutet på en historia år gott. Hermes an-
den tiden. När det gällde ett sådant fall, fick jag stanna tills det sikte är stilla och vannt, och hon är glad över att hon ktumat
hela var över. För det mesta gick det bra, men det hände också hjälpa andra. Kalla det gärna praktisk och sann kristendom.
att det inte gick så bra. Jag fick ligga över på många olika Dessutom förgyller hon tillvaron för både sig själv och andra
ställen, när jag var ute så där. Jag minns en gång, då jag blev med en dräpande humordärdet passar. l tre år var hon i Väster-
kallad till tre "gammelpojkar” som bodde i ett torp ovanför norrlands län. Där var det vackert visserligen, men hon tyckte
Siljeån. En av dem hade råkat ut för koloxidförgiftning. På nat- att hennes distrikt var för litet (!) och så längtade hon tillbaka
ten skulle jag ligga över i deras stuga. Någon säng för mig till älltraktema. Hon kom därför 1942 till Strömsund, därhon
fanns inte, utan jag lade mig mitt på golvet med färdpälsen stannade tjänstetiden ut. Vad kommer hon att ägna sig åt, när
omkring mig. Frampå natten får jag se en stor råtta komma hon nu dragit sig tillbaka efter alla dessa år? Ja, hon tycker om
gående över golvet i sakta mak. Ingen brådska där inte. Jag att väva, sticka och sy. En hobby av något senare datum har
väntade att katten, som var uppe och svansade i halvdunklet hon också tagit upp på sitt fritidsprogram. Hon fotograferar!
vid spisen, skulle fånga den. Men han var tydligen nöjd på Det minsta vi är skyldiga syster Frida, är att ta av oss mössan,
råttor, den här ck vara för hans del. Jag vet inte vad som tog hålla den i handen och tänka eer, och därtill tänka efter länge.
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ör 1960

Landshövdingebesök

Landshövding Anders Tottie tillsammans med agronom An- om övre delen av byn. Därefter gjordes ett uppehåll vid SCA:s

ton Arvidsson, länsbostadsdirektör F.J. Nordin besökte un- inköpta bebyggelseområde, där fullmäktiges vice ordf. Per

der tre dagar byama Bredkälen, Vedjeön, Renån, Högbynäs. Johansson. Högbynäs, hälsade gästema välkomna till byg-
Risselås samt Muråsen. Första anhalten i Ström var Bredkälen, den. Han kunde tala om, att det var första gången i byns histo-
där man möttes av ett strålande höstväder, och de idoga by- ria som länets hövding besökte byn. Skogsförvaltare Parde

boma demonstrerade sitt intresse för jordbruket genom att redogjorde för SCAzs planer och för de arbetsmöjligheter som

mangrant möta upp på potatisåkrama, och skörden gick med står till buds. Han talade om att det råder stor brist på arbets-

liv och lust. Agronom Arvidsson redogjorde med hjälp av en krañ till skogsbruket. . Till sist sa hr Parde att han ansåg

karta för de värdefulla skogskompletteringar som på sistone Högbynäs som den naturliga centralorten för bolagets för-
genomförts i Bredkälen. Man fick t.ex. veta, att en liten jord- valtning i denna del av Nordjämtland. och det är därför som

bmkare fick hjälp att inköpa ett större och bärigare hemmani man satsar så hån på byn. Såväl förvaltare Parde som Per

Hallviken, och sedan sögs hans lilla jordbnik i Bredkälen upp Johansson vädjade till länets styrelse att de måtte göra sitt
av en granne, som i sin tur fick ett större och bärkraftigare bästa när det gäller bidragsäskanden från dessa trakter. Så

jordbruk. Hr Arvidsson kunde också berätta att Bredkälen nu gick färden till bygdegården där man bjöds på kaffe, och där

är helt självägande, d.v.s. de bolag som tidigare halt skogs- landshövdingen i sitt tacktal uttalade sin stora glädje över allt
lotter i byn har gått med på försäljning och byten. Riksdags- som görs för att förbättra förhållandena i byn.

man Sigfrid Jonsson, Strömsund, representerade kommunen, Sista besöket på fredagen gjordes hos lantbrukare RudolfJons-

och han påpekade att man måste komma ihåg attjordbmket är son i Risselås, där man hörde sig för hur denne driftige jord-
och förblir ett biting i norra Jämtland. Det är därför av största brukare ser på dagens situation för en nordjämtsk lantbrukare.

vikt, att jordbrukama har skogen och skogsbruket att tillgå, Dagsprogrammet avslutades med supé på hotell Gillet i Ströms-

och han underströk också betydelsen av sammanslagningar und.
och utvidgningar. Hr Jonsson nämnde också, att det i Det var, ur jordbrukssynpunkt, inte precis optimistiska ton-

Bredkälen, som överallt annorstädes i nona Jämtland, finns gångar, som agronom Anton Arvidsson föredrog när lands-

alltför mycket dyrskött vallmark. hövding Tottie med följe gjorde halt vid Muräsens by tidigt på

Flykten från landsbygden stod som ett skrämmande faktum, lördagsmorgonen. Här kunde nämligen agronom Arvidsson
när hushållningssällskapets och lantbruksnämndens represen- ge exempel på två jordbruk, som i dag inte bär sig med normal
tanter, med landshövding Anders Tottie i spetsen. på torsda- arbetsinsats och kostnad. Jordbruksfastighetema är på till-
gen nådde Vedjeön. Agronom Anton Arvidsson, Östersund. sammans 30 hektar odlad jord. Man fick också veta, att en av

höll först en kort orientering om byn, befolkningen, bostads- orsakema till den dåliga lönsamheten är avsaknad av skog.

beståndet och övriga förhållanden. Han kunde också berätta Ägama har inte så pass mycket skogsmark att det räcker till
att två stora skogsskiften är till salu i byn. De är på tillsam- husbehov. De församlade var ganska eniga om att avveckling
mans 700 hektar, och ägs av en enskild och av ett bolag. Men av båda jordbruken är den bästa åtgärden, och första utbudet

trots att skogsmark i dag är begärligt gods, vill ingen av by- går till kronan, som äger intilliggande gårdar och mark.

boma förvärva skiena. Här kommer avfolkningen in i bilden.
Ungdomen yr Vedjeön och kvar är i huvudsak endast äldre
personer. De tycker sig ha nog med vad de redan har, och

ännu har ingen enskild köpare anmält sig. Därför har första
budet på skiftena gått till lantbruksnämnden.
l Renålandet fick resenärema bevis för att det går att driva ett '
jordbmk rationellt och modemt även i Nordjämtland. Man be-

sökte nämligen lantbrukare Zakarias Zakrisson, en modem och

driftig man, som enligt allas mening utfört ett storverk i det

tysta. Hr Zakrisson kunde också med berättigad stolthet visa

upp en av de få silos, som firms på den sidan Vattudalen. Han

betygade att just i sommar hade silon kommit väl till pass.

Trots regn och rusk hade han fått fina skördar, och detta tack

vare silon. Man fick också tillfälle att titta på två egnahem,
som är under uppförande i Renålandet. Här berättade länsbo-
stadsdirektör F.J. Nordin att man provar en ny hustyp, och det

speciella med denna är att den blir så billig - bara drygt 50.000
kr. Kostnadsminskningen har varit möjlig därigenom att man
skurit ned ytan till det minsta tillåtna, och även i vissa fall
prutat på en del lyx.
Flaggan var i topp i Högbynäs på fredagen när landshövding
Anders Tottie och de andra resenärema svängde in i byn. De
möttes av några byarepresentanter samt skogsförvaltare Kjell ~ É

Parde, SCA, och kommunalnämndens ordförande P.M. Jöns-

son. Först tittade man på den enskilda vägen som byggs gen- Landshövding Anders Tottie medföljeslagare

-Jawa-
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ÖP 1960
Klockargården prisad i trädgårdstävling

Det var första gången som Strömsund och Hammerdal deltog i denna trädgårdspremiering. och Erik och Marie Hemmingsson.
Tullingsås. är alltså de första inom detta område som toppar poänglistan.
- Gräsmattoma har kanske inte alltid varit så lätta att hålla i rätt skick. säger fru Hemmingsson. Men i år har de varit särskilt
vackra. Roligast av allt är det dock med blommor. och stenpartiet är mitt speciella skötebam. där jag experimenterar med olika
växter och försöker se till att de prunkar från vår till höst. Ibland lyckas jag. ibland inte. Men det är alltid roligt!
Gladiolus. dahlior. liljor. tulpaner och anemoner hör till de trogna blommoma. som man pysslar om med särskild känsla. och
primula-artema och de perenna växtema är också tacksamma blomster. Kaprifolium har jag också lyckats få i blom. men än så

länge har inte en särskilt vann önskan gått i uppfyllelse: att få en stamsyren att blomma.
Tävlingsresultat inom Hammerdal-Ström: l ) Enk Hemmingsson. Tullingsås. 62.4 poäng: 2) OlofBardosson. Brattåsen. Gåxsjö.
60.0 p; 3) OlofFärdvall. Hammerdal. 54.8 p: 4) J. Gunvard. Risselås. 53.0 p: 5) John Pedersen. Strömsund. 52.8 p: 6) l. Holmen.
Ulriksfors. 52.0 p.

Blomsterprakt i Klockargården Marie Hemmingsson med maken Erik och sonen Ttjrggre

Sömnadskurs i Tullingsås
En uppskattad sömnadskurs har under två och en halv vecka pågått i Tullingsås. Arrangör är Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola.
Det är fru Mane Hemmingsson som tagit initiativ till kursen, som omfattar 120 timmar. Deltagama har varit nio hemmafruar. som
fått lära sig mönsterkonstruktion. ritning. materiallära och sömnad.
Att kursen varit uppskattad framgick särskilt under avslutningen på onsdagen.vid ett samkväm som hölls i slöjdsalen i ålderdoms-
hemmets nya byggnad. Där förekom också mannekänguppvisning. när kursdeltagama och deras bam visade publiken. vad man
åstadkommit. Vid avslutningen förekom det också kaffeservering. Kursens lärare fm Lilly Prennborg. Östersund. blev hjärtligt
avtackad av kursdeltagama genom fru Marie Hemmingsson. som också överlämnade blommor. Även fru Hemmingsson fick
blommor som överlämnades av fru Ingeborg Persson.

Här ses samtliga kursdeltagare
efter avslutningen. Kursens
lärare fru Lilly Prennborg ses g

sittande i mitten.
Stående fnv. Ingeborg Nilsson, I

Karin Hansson, Naima
Eriksson. Maria Hallin, Britta
Espmark. Gunn Nilsson och
Ingeborg Persson. }

Sittande fr v. Marie Hemmings-
son. Lilly Prennborg och Gertrud
Nilsson.
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Jamtlikvällar i Strömsund

Fnr. Wirginiu Weirz-Amlersson, Gunnar Simunson, Margareta Slrönlherg, Gunnar Gra/1n.s'Irön1 och Karin Slrönzherg
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Ströms embygdsinnlng _'
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med stjämor och idoler.
Konferencier: Gunnar Grahnström

Värdinna: Wirginia Weitz
Kapellmästare: Egon Wessén

Gäslartister:

med Bengt Hallbergs orkester.

Torsdagen den I8 augusti kl. 20.00

Alice Babs. Svend Asmussen och Ulrik Neuman

2 I _30 Dans: Egon \VessênS Orkester. Frt \' Svcml .4srnu.s'.s'en of/1 L'/rik .\'eunum

137



Gruppkønbiii ill ïïl

/W»  

A1 1 _ 15,4 Å¿_
/Agßg.-'.:'.=-_ ~-É:í,,/.v4>.«Ä 1»¶r\\
0 7 [P ' '""

lllït ~ '= llñlßlt
'Ufaifvm-_ srwns uznsvonsftíuauaue

HEM BYG DSDÅGÅR
i Sirömsund den 11-19 juli 1959

på Hembygdsgården:

|,&- II hl] |; Turning If: :ullllííïßnaaealiuhlw lïarfíurdßïïgï-oåïøvlhnn-Illvllß k .|=u.1mu-mmmaamwlulmÅ-Grhílahnïíuunlgeruppvmnp M w nuuwhn'-n^l'æ1-¿us"h'__., ,|',.._ Invitc'|«;.-F'-5-¿,N“w'¿.*,',,.d,_w,, 1: hutiwånglmífllunl.
luungnnnx 4,

55šååš:E
MFiå

ål;2

Nulrhnds Qhl logo till lnlvu Wslllda hin-

alulnpkola vi liunbnd-urin
:hk :mon anahllln

_ 08.11 ål karulilbh - cíâl
lnkßap mod bam I :Ib lldur.

Oblannslna KJERSHN OELLEB1 sjuan:
Aß lm Inn! Wlllulà ivtli.

_L-

0E
I-i

Fudqlfhli
Kl 20 Vuihlmllihibbfudnrbltndq-lvuilußli.

Vnlhllåhpvnntuwmlmnoàdlvlr.
vàlhßwßrhuílnlllllbuundïlïlí
II-åhàutkshødhwphnhp.
Knmgløpn-Oàlïllnlndltnødt

löviqlßhli
K1"0MoehD PICÜPIÉ:Ihlqlåhü -n”ml~"Lmï. !m¿'$,”“ Éulißlïlcàlßïv

Ill!! Rumba-lvldblulut

ru.. um
Kl ll Iøhnlvhgllhnnn.
Kl 19 Odnvl-llßätåpruppvlnhgllhndizløIll-ll Itlíl=Cyl\bbblIob)\nd|IllllI.AIduved:jràø lïytlnmhuhlg'Uïåß-
Ouniln I-Shi

2

KI Ü VISONVTU ÜP- ln|0|Ü'D0l'ICJóTOInhl-
P;-ng luh > Gmmm GmllßhïPIF' YOll 21 ßáßtmlm-ulduuulknhhüwsnni

7-v^_:*_^__._.4.“v_.^.^v_.^J“.

-Svcnpopalluhenií.
S121 DßÉlI$hÉ&àX 

Ébkhh.
Shlß
lll! llnhgss-abnguüßI¶ll_Uí.
0.15 Ihllllàqpvllnhçtfhluíï.

KappoddlwrvamadalønKllivíll-fmlliçí X1ur-guvzvñuiíbå. dGlnnhfcltthrlki
ClubIf CÅWW.

K, 17 HIIRHGÅONFA-nrïnfnn n!'vçf_* Û*
Kl 20 G30!-dn: pl Iogcn till *



Srrömsuml fran början av I 95 (I-rule!

Från gamla album

0 ___...

Postkonrorer i Slrömsuml omkr: I 930 S\'.srei' Frida
Fr.\'. Herr Mesan, Erik Ronne. Brin li etrerqrisl. Frida llligenius sam!

herrarna Wiberg och llelterqvisr

- utan- E

II-

JÄIK .Vorras segrande lag vid K.\I I 960.

St._/iir. Rune Unosson och Ingvar Emilsson.

I däcket. Sven-Erik .Uarrinsson

Höslárler i Övre Lillriken I 956

Övre raden V/it v. Linda Skog, Matilda Jansson, Emy Olsson. Ess_\' Srakaljället I950-5/
Larsson ocl1 Anna Strandh Ståendefnv. Margit Mikaelsson, Theres Kanon och

Sittande/itr. PerJansson, Ken! Olsson. Hugo Olsson, HildurJansson_ Gullan Olbranr. Sirlamle/}:\' Ulla Lässrnun. Anna

Erik Jansson och Birger Gzixra/s.sor1 Magnusson. Ru! Olbranl och Inga Espmark
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Verksamhetsberättelse 2006

2006, ett mycket speciellt år vet förr, brödema Löfström från Lövberga, Lundholms, kläder

Den 7 september 1906 hade den unge prästen Nikanor Söder- från sekelskiñet, datorer från datoremas bamdom, vant-

lind, som kom till Strömsund hösten l905, samlat en del iny- utställning m.m.

telserika personer och tillsammans med dem bildat en konsti-
tuerande styrelse för en hembygdsförening. Den 16 septem- Slöjdmässan öppnade samtidigt med ett stort utbud av varor
ber samlades den konstituerade styrelsen för bildande av av skilda slag och kommersen har som vanligt varit mycket
Ströms Hembygdsförening. Om föreningens historia kan man god.
läsa i den jubileumsbok som föreningen sammanställt med

anledning av 100-årsjubileet och som utarbetats av Arne Ro- I samband med Vattudalsveckan anordnades loppmarknad den

senberg och Sten Sundqvist. 1 I-12 juli där det gick hyra bord inne på nya dansbanan för att

sälja sina saker.

Jubileumsårets aktiviteter
Viskväll med Tiali på Kafé Tomten var årets första publika Vattudalsveckan fortsatte med Strömskväll på torsdag och

aktivitet. Semlor och mjölkchoklad eller kaffe serverades och trots ett envist regnande kom ca 200 personer i regnkläder och

inmundigades, samtidigt som man njöt av de skönsjungande med paraplyer för att lyssna på bl.a. Widlund & Wöyer och

damema. Arrangemanget ingick i kampanjen ”Wt febn1ari“. Watsons orkester. Carina och Gunilla skötte som vanligt
konferenciärskapet på ett utmärkt sätt. Fredag var Bamens

Snöskulpturveckan gick av stapeln v. 9 och avslutades med dag med musik av insanity, ponnyridning, hoppborg, lekar,

vintermarknaden lördag och söndag. invigningen av markna- godisregn, m.m. Lördag anordnades styrketävlingen Starke

den ägde rum på fredagskväll med underhållning och fyrver- man. Bakning och försäljning av tunnbröd, servering av kesfil,

keri. Under lördagen hade marknaden många besökare, trots hoppborg, m.m. Vattudalsveckan avslutades på söndagen med

era minusgrader, och kommersen var livlig. Kafé Tomten hade tidsresor för bam samt en köpmannatävling, där lag tävlade i

öppet och sålde slut på semlor och stutar redan vid l4-tiden. olika grenar, som till exempel stövelkastning.

Fönrtom knallama farms det hundspann, skotenrtställning och
hästtaxi att roa sig med. Söndagen (Vasaloppsdagen) lockade Lördagen den 15 juli hade ett stort antal personer inbjudits till
betydligt färre besökare, kallt trots solsken. en jubileumsmiddag som avåts på Folkets Hus. Middagen in-

leddes med ett kåseri av Nils Simonson där han berättade om
Nationaldagen som numera är helgdag firades med aggkortege sitt Strömsund från uppväxtåren. Landsantikvaric Henrik
från kommunkontoret till hembygdsgården i soligt men ändå Zipsane, Östersund gratulerade föreningen till sina 100 år och

lite kallt väder. Musikskoloma i kommunen stod för underhåll- önskade däreer Ströms Hembygdsförening framgång i fram-
ningen eñer att Strömslaget visat upp några danser. Senare på tiden. På kvällen var det nostalgidans till musik av Olas.

dagen fick hembygdsgården besök av motorcykelordonnanser
som kom från Östersund. Deras uppdrag var att överlämna Sommarunderhållning både på torget och på hembygdsgården

den agga som föreningen tilldelats av Svenska Flagg- har det varit tre lördagar under juli månad. Underhållare var
kommittén. Kafé Tomten hade dagen innan öppnat för sä- Country Mix, Sven-Gunnars och Monica & Grabbama.

songen.
Hembygdsgårdens dag firades den 30 juli med underhållning

Den 10 juni var föreningen värd för Heimbygdas årsstämma, av Hästskoteatem, som vävt ihop vitterhistorier med sång

som samlade deltagare från så gott som alla hembygds- och spel. Bakstugan öppen där det bakades bröd till försälj-
föreningar i länet. Före årsstämman serverades kaffe och smör- ning och i storstugan serverades kesl och stritar.

gås på hembygdsgården i samband med inskrivning av om-
bud. Stämman hölls på Folkets Hus. Därefter blev det studie- Söndagen den 20 augusti var det jazzkonsert med Barfota Jazz-

besök på hembygdsgården före kortegen till kyrkan där stäm- men och den 31 aug. bjöds alla som arbetat under sommaren

man avslutades med utdelning av utmärkelser och Heimbygdas på middag och underhållning som ett litet tack för deras in-
diplom. l en historisk rundmålning skildrade Sten Sundqvist sats.

strömsbygden från 1300-talets stenkyrka vid Vattudalens
strand till 1900-talets modema samhälle. Årets aktiviteter avslutades den 26 nov. med ”Gammeldags

jul” som Strömslaget ansvarar för.

Trots regn och hagelskurar kom ett par hundra personer till Ett par hundra bam hälsade på hos jultomten i storstugan för
midsommarrandet på midsommarafton som Strömslaget en- att önska julklapp och i rummet intill höll sagotantema till. I
ligt tradition ansvarade för. Det blev uppehåll så pass länge så Hjalmar Strömerstugan underhöll sånggruppen Tiali och några

att bamen kunde hjälpa till att blomstersmycka majstången. ur spelmanslaget. Bakning och försäljning av tumrbröd er-
Dansen och fikat fick däremot flyttas in på nya dansbanan. bjöds i bakstugan och i skogskojan fanns kolbullar och glögg.
Som vanligt var det Konsum och Simonsons som stod för sa På kafé Tomten kunde man få njuta av kaffe och smörgåsar.

och bullar. Efter midsommar öppnade den stora jubileums- Brödet till ”stutama” kom nybakat från bakstugan.

utställningen som arrangerats i storlogen. Huvudnumret där
var Lars Theodorutställningen. Där visades den legendariske Övriga arrangemang
skidlöparens prissamling, diplom, telegram, brev, tidningsar- Den 30 juni var det dags för den folkliga visfestivalen Visor
tiklar m.m. Andra utställningar var fotomontage från arbetsli- vid Vattudalen. Dagen inleddes med workshop i gammeldans,
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bamaktiviteter och visstuga. Däreñer spelade och berättade Bakstugan
Calle Hemmarck, och frampå kvällen var det scenframträdande Uthymingen av bakstugan ökar för varje år och 2006 var den

av Bjärv och Ranarim. uthyrd 21 8 dagar. Dessutom används den av föreningen i sam-

Tre tisdagar under juli har det hållits ekumeniska stugmöten i band med arrangemang och av skolan.

storstugan.
Hundutställning den 29 juli. KaféTomten
Förskoloma har flitigt använt hembygdsgården för olika akti- Tack vare gott samarbete med arbetsfönnedlingen har fören-
viteter ingen även detta år haft möjlighet att driva kaféet i egen regi

I övrigt har det förekommit bröllop, födelsedagsfester, klass- och försäljningen har slagit nytt rekord. De låga prisema och

träffar och en del annat. gott hembakat kaffebröd samt våfor och goda ”stutar” samt

den trevliga och serviceinriktade personalen har med säkerhet

Medlemsantalet medverkat till det goda resultatet.
är drygt 400 stycken, vilket gör det angeläget att försöka värva

er medlemmar. Årsmötet
hölls den 30 mars på Folkets Hus. Ströms Hembygdsförenings

Gåvor diplom för fönjänstfull hembygdsvårdande verksamhet tillde-
Föreningen har fått skidlöparen Börje Lövings hela prissarnling. lades: Christer Birgersson, Anders Andrée, Bjöm Nilsson, Sten

Lars Theodorsamlingen har utökats med ett par av hans ski- Alvebo, Anette Runsten, Leman Sandström, Viola Strömberg,

dor. 180 företag har genom olika fonner av bidrag stöttat för- Börje Harrysson och Erik Gahlin. Eer årsmötet visade Ame
eningens verksamhet. Rosenberg bilder från gamla Strömsund som han med bravur

kommenterade och berättade om.

Strömsboken
Årsboken 2007 som behandlar åren 1957-1958 har fått under- Föreningen har sedan april ha fönnånen att få ha arkivarie
titeln ”Vi bygger bort bostadsbristen". Skrikommitten som Camilla Olofsson på hembygdsgården. Hon är anställd på

utökats med Ronald Ragnvaldsson har på nytt gjort ett ut- Jamtli iAccessprojektet. Hon har bl.a. arbetat med föremålsin-

märkt arbete med god hjälp av Britta och Rolfpå kansliet. ventering och registrering samt utställningar och mycket an-

nat.
Byggnader
Upprustningen som påbörjades förra året har fortsatt. Föreningen bedriver en omfattande verksamhet och allt får
Sexkantslogen har fått nya stockvarv och ny belysning. Lars inte plats i denna verksamhetsberättelse. Att föreningen kla-
Theodorkojan har flyttats och upprustning påbörjats. Lek- rar av detta så att såväl lokalbefolkningen som tillfälliga besö-

platsen har fått en lekstuga. Norra delen av övervåningen på kare kan få njuta av den fina miljö som hembygdsgården bju-
Kafé Tomten har ställts i ordning till personalutrymme och der på beror på alla goda medhjälpare. Därför ett stort TACK
används vintertid som syateljé. Alla entréer har handikapp- till alla, ingen nämnd och ingen glömd.
anpassats. Det stora förrådet bakom storlogen blev färdigt,
m.m. Att det varit en omfattande verksamhet kan utläsas av att Styrelsen
863.000:- har använts till reparationer och underhåll de två
senaste åren.

Friv. Inga-Lisa Näsström, Birgit Balstadsveen, Berit
Midsommarfirande med Strömslaget Waldemarsson, Ninni Leufvén och Christina Kolbäck
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Styrelse och kommittéer
från och med årsmötet 2007

STYRELSE BYGGNADSKOMMITTÉ TEXTILKOMMITTÉ VALBEREDNING
Christer Birgersson, ordf. Christer Birgersson. sk Ingrid Jonsson. sk Styrelsen
Sten Sundquist. v.ordf. Jan-Erik Löfvenberg Ingrid Wiik
Urban Olofsson. kassör Bjöm Nilsson Elin Andersson BYOMBUD
Lars Edin, sekreterare Ninni Leufvén Bonäset: Birger Edelswärd
Anders Andrée LOTTERIKOMMITTÉ Bredkälen: Margit Johansson
RolfSandemo RolfWaldemarsson. sk SKRIFTKOMMITTÉ Gärdnäs: Gertrud Blomberg
Sven-lvar Lindfors Sven-lvar Lindfors Sten Sundquist. sk Hillsand: Kun Sandberg
RolfWaldemarsson Anette Runsten Kurt Ericsson Lövberga: Ebba Bjurström
Anette Runsten Gertrud Sundin Ronald Ragnvaldsson Renån: MajLis Zakrisson
lngrid Jonsson. ers. Margit Lindfors Nils-O|ofMånensson Risselås: Klas Taraldsson
Sakka Nejne. ers. Kerstin Mårtensson Stamsele: Märta Bergström
Inga-Britt Nilsson. ers. PROGRAMKOMMITTÉ Ame Rosenberg, adj. Strand: Gertrud Sundin
Leif Mattsson, ers. RolfWaldemarsson. sk Hedvig Eriksson. adj. Södra Öhn: lnger Svanberg

Hans-Erik Dahlgren Tullingsås: Helvig Näslund
HEDERSLEDAMÖTER Jörgen Olofsson REVISORER Vågdalen: Ulla Johnsson
Gunnar Grahnström Gunilla Backlund-Grindefors Bruno Svensson Äspnäs: Monica Espvall
Ame Rosenberg Pieter Fürst Egon Forsberg Öhn: Bo Danielsson
Sten Sundqvist Sigurd Zakrisson Kurt Ericsson. ers Öjam: Göran Karlsson

Invigning av Bio-Nisses tältbiografer

Strömsunds turistchefBill Petersson gissar Barnen som tjuvki/rar på den barn/örbjudna filmen under
filmstjärnor tiíltdukenE

, é

-F-f.-
W!

r

Ftt v. Helvig Näslund. Monica Jonsson, Barbro Karin och Joe/ Stierna ljvcker det var toppen att äta
Nilsson och Nils-Gösta Nilsson. Bio-Nisses rältbiotab/etter och dricka bubbel
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning 2006 Balansräkning

Intäkter Tillgångar
Strömsboken 128 732,61 Anläggningstillgångar

Försäljning Café Tomten 246 140,05 Fastighetema 2:24, 2:32 160 500,00

Försäljning Café Svaningen 0,11) Nya bakstugan 68 179,00

Övrig försäljning 27 513,00 Bustuga 52 014,00

Lotterier 20 000,00 Fastighet 3:3 SJ Magasin 48 000,00

Slöjdmässa 72 247,15 Inventarier 73 800,00

Medlemsavgier 44 000,00 - avskrivning inventarier -73 800,00

Temaveckor 55 363,00 Svaningens bevarande 1999-2005 562 353,00

Reklamplats 165 500,00 - avskrivning Svaningen -200 000,00

1-lyresintäkter 68 680,00 BM 21 8 Baklastare 40 000,00

Minnesfond 29 350,00 - avskrivning baklastare -40000,00

Gåvor 11938,00 Kiosker 74314,00

Kommunala bidrag 86000,00 - avskrivning kiosker -74 3 14,00

Merkostnadsbidrag 174 435,00 Summa anläggningstillgångar 691 046,00

Övriga bidrag 34 700,00 Omsättningstillgångar
Summa rörelseintäkter 1 _ 164 598,81 Boklager 20 000,00

Bidrag till arbetskra 1 213 273,00 Samlingar 25 000,00

Rånteintäkter 647,06 Skattefordran 9092,00

2 378 518,87 Konfristig fordran 12 181,00

Upplupna lönebidrag 199 400,00

Kostnader Gamlins fond 15 238,54

Strömsboken tryckning 50500,00 Putte Lundholms fond 13 568,29

lnköp Café Tomten 95 481,00 Kassa, bank, postgiro 89 249,69

lnköp Café Svaningen 1 862,00 Summa omsättningstillgångar 383 729,52

Lotterier, varor 52 721,00 Summa tillgångar 1.074 775,52

Temaveckor 28 271 .OO

Reklamplats, reklam o pr 121 049,25 Skulder och eget kapital
Elavgifter, olja 106 495,00 Eget kapital

Förbrukn.mtr1, -inventarier 1 1 1 540,50 Ingående kapital 1/ 1 964 003,15

Rep. och underhåll 337 322,00 Årets resultat -97 395,63

Övriga lokalkostnader 4266,00 Summa eget kapital 866607,52

Traktorkostnader 8 567,50 Skulder

Svaningens bevarande l2929,00 Leverantörsskulder 139 166,00

Kontor, tele, porto 73 939,24 Övriga skulder 23 418,00

Föisäkringspremier 10305,70 Upplupna kostnader 45 584,00

Föreningsavgiñer 8 380,00 Smnma skulder 208 168,00

Främmamde tjänster övrigt 29 878,00 Summa eget kapital och skulder 1.074 775,52

Övriga kostnader 42 625,00

Summa rörelsekostnader 1 096 132,19

Löner och personalkostnader 1 379 514,00

Räntekostnader 26831

Summa kostnader 2 475 914,50

Årets resultat -97 395,63

2 378 518,87
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åtrüms gamla kgrka

s~. \_,___ ______
1' *_ '-' - ' - 'J...T:°Ü _\_\l. IC _. _ .-._ .I 1 . | '~\ - -._\_ -_ 1

_ - -' - :;:,-.'-.':';'.-'~_:':~~
3. .f ' ' '\_v\_\-'~w,= ~ 'Û--Q _ \ ~ ~'-11 s ' v--oh

Üb Y-.S -'I 1 t*~'_"~.'~_-'»' _. 5.' '§§0J-'.3 ' Ä. Q

-._ - ' I _ ° -'..~ ' -I -~ "\ _ 'J ~ç\/t
w .- - 1 ~ -'tv '- ~.--.-.\-' '__

¿.

lr?

il--“Å
' I"

lr

<~-ii

l

._, _.,_ . .
- :_.r; .q,-_..« _ __ .~

_-ïß,'_
..~:-1\

ii/.Tif'#51)-.

_93.tV._

\'f':v(..O

T'_
'n-*..I

>

W-¶\v,

,fíæi
._~_\_3

'ÄF
_.0'.'E'_'.-\_šÄ

'*-\
Rekonsmicndbildavgunulskias

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 yttades Ströms sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år
en naturlig samlingsplats. Sedan 1957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet, där en ansenlig samling äldre byggnader sammanförts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks itigt av så väl turister
som ortsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår, som på olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid; kan-
ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-
hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hembygdsförening!

STRÖMS HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän
eller anförvant gått bort. Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Ströms Hembygdsförening
Hembygdsgården 1003
833 35 sTRöMsUNo
Telefon 0670-61 12 32, Postgiro 2 43 30-3

Brommatryck & Brolins AB. Stockholm 2007



”Blomma i krukor” ”Höst”

Helge Mannerberth
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