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En längtan tillbaka...

l all hembygdslittenur finns en slags längtan tillbaka till ursprunget. Till grund för
påståendet "det var bättre förr" ligger då oftast det enkla faktum. att tidevarv flyk-
tat och lagt ett försonande skimmer över händelserna i det förgångna.

l Yngve Gamlins film "Badarna". som visades i TV lör inte så länge sedan. fick
vi blicka in i ett Strömsund som gått till hävdema. Filmen. som bygger på en
bokmanuskript. spelades in på l960-talet. strax innan det stora rivningsraseriet
drog in över den gamlinska bamdomsmiljön. Inspelningen kunde ha förlagts
varsomhelst men Gamlin valde att hedra sin hembygd. Han skapade därmed ett
bilddokument som vi idag kan ta del av med stor nostalgi. Vemodet blir än större
när man läser. att denne briljant mästerligt gcnomrolige humorist numera har det

svårt personligen.
Jag besökte Strömsund första gången I967. Storgatan fanns då kvar med sina

fömäma husfasader. sina lummiga bakgårdar. uthus och sin - Lundholms Jäm-
handel! Man kände gatans påtagliga atmosfär av ett ston och generöst förutet.
Och gatulivet var vänligt. på något märkligt vis typiskt ”nordjämtskt". Föga

anade jag då. att jag några år senare skulle sammanställa en krönika om Ström och
hylla Storgatan i de mest högstämda ordalag.

l en av de första årgångama av Strömsboken i ny gestaltning. finns en bildtext:
Ehuru sjelu "l-'luIu" erhjuikrøgu afumgl njwr Fuuudulen. så nat .urar de rnlumlerllgarle

sjwr på kroner af den sk Luulhergllshacken. Den "ialla" som har breder ul sig : soldßel torde
kunna rdknas lill en afde _;-pperslu uli rår! kargu nunlanland

Under årens lopp har det blivit många dylika texter till bildmaterialet i årsbok-
en. Glädjande nog har en del läsare uppfattat bildtextema som autentiska och häm-
tade från den tidsepok som behandlats. Nu må det tillåtas mig att avslöja. att samt-
liga texter till årsbokens bilder skrivits i nutid. Med sina fel. eller lörtjänster.
tillhör de redaktörens löreställningsvärld.

Med föreliggande utgåva av Strömsboken lämnar jag mitt uppdrag. Arbetet har
gett mig stor glädje och tillfredsställelse. Om det skall framföras några "tack". så
vill jag rikta mitt första till Sten Sundquist. llan har med aldrig sviktande support
tillhandahållit den inspiration som varit nödvändig för att bibehålla inlevelse och
entusiasm för uppgiften. .lag vill också tacka Sunnan Asp-Nilsson. Ame Rosen-
berg och Ingrid Lcjdstrand för all deras hjälp med att leta fram arbctsmaterial.
samt ett tack till den skriftkommitté som välvilligt granskat årsbokens fonn och
innehåll. Samt slutligen ett tack till Gustav Lundholm och Jöns Orjebo - sanna
vänner av hembygden och äkta strömsbor.

Och allra sist: tack ärade läsekrets för att Ni så troget köpt detta "experiment" i
ord och bild.

Yngve Nilsson
red I975-l995
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es. att sådana kostnader som avgiller till
sjultvardsanstalter och kontanta under-
stod nedgatt, under det att understod in

Verkstållda utbetalningar vid de
statskommunala reservarbetena (7
ßretag) fördelas på följande sått:

Arbetsloner l7.l l8:63
(4.2 I 3 dagsv)

Material 2.279:44
Körningar 4.l42:85
Lagbaspengar S04:25
Arbetsledning I .9S3:80
Specialarbete 54:25
Div. underh.arb. l30:-

Verksamheten under året har sålunda uteslutande bedrivits efter den Övriga kggtmdef 29] ;02

s.k. arbetslinjen. 26.474:24
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Nm* ßfdß-== srndius Hisußvansrónzlvrivas
LARS THEODOR JONSSON HEM; yGp_gK,45_g,4

är en tämligen unik företeelse i svensk skid- (;¿v01,,-ev

sport. Ar han i humör är han hart när oslagbar.
mgn dggggmgan - såsgm på D_M_ ßf vkg Undertecknad: Jons Eriksson och .\'ils Eriksson.

han ej har Mao; 515"-c imnsæ (hm har hmms födda och iippvaxia I Risselås av Slroms socken. over-

. lamna harmed i iacbam hagkumsi av var hemlgigd en

b'°“ °“ DM-"°°k°“~ °"°"““ ' V5s'°"'°"'a“d) mina av ri-:Mrt/sisn /.s.ooaf xnavon nu simm
° hf hah °.lhmhh°1°h P°f5°hih°f3d- Hembygdsförening au av dess Styrelse [on-a/ms och an-

Lars Theodor är originell och missförstås of- vandm.

“_ Han har en av och den som mf. Mtdltll. SOM ltht ÖGIIOVG fulldfrus. Skuld lmdfr

- - namn av ”Suomi Hembygdsförening: .-lrhlvliassa"

slår ag på an la honom på ram sand' har ' använda: lill utforskande! av Slroms sockens hisioria

honom en vän mr “Vet Sdrshild vill må lagga: vid ullydningen och mangfal-

Mah har "oh ah hans 51073 svaghcl Ü 5|Üh° digandel av aldre handlingar och dokument berorande

lopp. men denna åsikt jävas av hans prestation socknen: gardur och byar. och bom i' den man at-ua la-

under S.M. i Falun l93S. då han vann 30 km i '" -'18 80"' '“'Pf°" W -1040” "8åf4*PP!~"" "ll -'II
- - billigt pris av fnreningen tillhandahållas nuvarande in-

en relativt slät bana. Först i svårast tänkbara mmm much ábo, å *gamla hmmmnumnn

lcffhhß kan hah dæk rikligt Visa sin Vcfkhßh Publiceras med hjalp av dessa medel skrifter. som

irlllåg, ty då år han S0|'Il skell i Valllltl. beröra Slroms sockens inre eller yure hismria sasom

Lu-5 Thwdor 5; bosatt i Su-and_ scm ggcr i sockenhronilia. bymonogra/i' eller biografi _. bor. sedan

den naturfagra Ströms Vattudal. Norra Jämt- ::'¿f:s";fl':'m":a§'d:::

land- där han 5Y5$|a|' med met av Valle- Lars medlen. sáallpåsasali allljami medel máuejinnas till-
Th. är en bohemnaiur, en konstnär på skidor. gang/igafu-fmmiia/mtningw.
som i sina största ögonblick kan uppvisa en

skidåkning som tar andan ur åskådama i fråga Q*'°"”"'dd*"' ' ' /"",'°3:'
. . . . J. Eriksson .\. Eriksson

om djärvhet _och bnljans. Det okuvliga :mm _,_ ¿,,¿_,w,,

humöret har hjälpt honom fram till mången 0,,-.-,-,,,,,,,

fömäinlig placering. B. satlemrom Wilhelm .-ina.-fm»

LKIIÅN .Fs°.. fpggwåggggïw i).¿s.jgE,i1'KRoNoroRPARNA i s'rRöM

gwmum 5974 Avdelning nr 49 Strömsund av Sveriges Kronotorpare och Kolonist-

(en minskning med 32 pers) förbund hade i söndags offentligt möte i Strömsund. vartill inbjudits

SUÖINIIMU IIIIIIIIGIP 1.025 L.S. i Muråsen och Tullingsås. intresserade kronotorpare och för-
Alenäe 1.040 bundsstyrelsen.
:fn m' 'hm:kn"'"9 'md 4 Mötet öppnades av Oskar Danielsson. vilken också valdes att leda

Froetvikens Ieppfors '131 mfhahdhhßha-
Hammerdal 5.114 Viktigaste punkt å dagordningen var frågan om en ev. överenskom-

OSWSUN 15 207 melse med Muråsens L.S. om avd. 49:s övertagande av registerområ-

um” ¿nv¿mmnn| har under 1935 det å kronoparken därstädes. Diskussion härom blev synnerligen liv-

okat med 90 pers iiii 136.487 inv. "ß- _

Då något positivt resultat denna gång icke syntes möjligt. beslöt

3l°°kh°'m9 f°"<m09U är nu 538.000. man bordlägga ärendet för att ev. drvftas organisaiionema emellan se-
Oltningen under liolåret 8.500. Helt en mm '
md av mymmgen' Härefter redogjorde H.K. Berg. Granberget. för kronoiorp. förbun-

dets uppkomst och utveckling. llr. Nils Grönlund. Strömsund. höll fö-

Ny-|-f Q” Nm" 3 Ian 1935 redrag över ämnet: ”Solidaritet mellan organisationema”. Vidare före-

kom film och ytterligare ett tal av hr. Grönlund om arhetslöshetspro-

(LT) Dlßmkßdïf l 420 dlßiflktl flf
fr.ø.m. 1/1 konthßfli 00!! fbføfdnàt
till Stößblüdâ SISÜODSKIIISII GE.
Johansson. Strömsund. (SJ) LARS THEÛDÛR I FORM 2 jan 1936.

. (ÖP) Nyårsdagens skidtävlingar i Strömsund åsågos av minst 1.500
(OP) Foinsitaesiyreisen stram in _ .

M kommeæme sammånuade .OJ personer. vilka i första hand lockats av den väntade duellen mellan

mi mig van am mig G.-mium och V Ströms egen Lars 'llieodor och 5-milsmäsiaren Alfred l.if. Orsa. Ty-

ordl. tolkskollarare Axel Loqdberg. värr voro de esta gratisåkare. vilket givetvis vållade Il-'K-kassören A.
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Eriksson stora bekymmer. (OP) Brandstyrelsen i Stromsund har
° _ ' ' ' ' f0f kom fldö Död fö rdn ITill D.M. tåvlingama i febr torde man också bli tvungen vidtaga "W :lffføfâg ”off” än

sårskilda åtgårder för att råda bot för gratisåkandet. VS
Brandehef och elektrikem Sven Wallin

Lars Th. visade att han skött tråningen omsorgsfullt och hans fonn än v_ mndwgfu
år nu så pass god. att han knappast lår kunna förbigås vid uttagning-
arna till Garmiseh-Panenkirchen. Lif kunde ej hålla Lasses hårda fart
och fick se sig slagen åven av llammerdals snabbe Anselm Odlund.

Banan var medelsvår och måtte 6 km. samt löptes 2 varv. Föret var
inte det allra båsta till följd av nysnön. men Lars Th. kunde dock glåd-
ja sig åt relativt gott glid. Han gick ut som nr. 7 och hade vid varvnin-
gen nått upp Lif. som hade startnr. 4.

En god åkning gjorde en ny löpare i 22-årsåldem. Ture Karlsson.
Strömsund. som inte blev slagen av Lif med mer ån 2 min.

Av elva startande gingo åtta i mål.
Resultat: l. Lars Th. Jonsson IFK Strömsund 5l.57. 2. A. Odlund

Hammerdals lF 54.l0. 3. A. Lif Orsa IF 54.53. 4. Ture Karlsson IFK
Strömsund 56.55 .... .. 8.0. l-'latbeeke IFK Strömsund 59.51.

Jonas Olander IFK Strömsund åkte ett varv och nådde tiden 26.20.

sToRsNóvlN'rER 1.... ia..
Mer ån tneterdjup snö hindrar lånets skogsavverkningar.

(ÖP) Disp. Oscar Carlsson i Strömsund uppger att snön på sina håll i

FRAIISYNTI 3 jan 1936
(OP) Tjurforeningar i Strom har bildats
i bade Ohn och Lovberge byar i

Ström.
Intresset tycks vara mycket ston

och betydelsen av en rationell avel ha
antligen jordbrukama fatt ogonen opp-
ne for.

REVANSCI-I 7 jan 1936
(LT) Alfred Lif tog revansch pa Lars
Theodor vid mötet i Hammerdal i son-
degs. och slog honom med dryga två
minuter pa den 12 km lange banan

1. Alfred Lif. Orsa 55.58
2. Lars Th. Jonsson 58.09
3. Allan Lindblom. Ssd 1.01.41

Juniorer.
1. Jonas Ollander. Ssd 1.01.05
2. B. Glantz. H-dal 1.06.11

LÅNSTRÅFIKEN 9 jan 1936

Ström och Frostviken ligger ånda till I l/2 meter djup. Uppåt ållen år (LT) Tlllßfåd Gl! bdv låßlfßk 80-

mårkligt nog snömångden mindre.Av de tilltänkta avverkningama ha R” h°° '°"°°tY'°'°°" av H"9°. G°h'°
hittills högst 2 % körts ned till flottledema.

Uppe i Ström har man emellertid liksom över allt i lånet under de

senaste dagama haft strång kyla - natten till tisd 32 gr i Strömsund -

och på gnind dårav tror disp. Carlsson på en ljusning i avverkningsför-
hållandena. Snön som hittills legat lös och pulveraktig. har nu frusit
ihop. och förhållandena te sig åtskilligt framkomligare.

JUL- OCI-l NYÅRSFIRANDE I VÅGDALEN 7 jan I936.
(OP) Bamfest var på söndagen anordnad i Vågdalen. Ström. av dårvar-
ande ungdomsloge.

Programmet omvåxlade med sång. musik. dialoger. upplåsning och
tablåer. Festligheten hade samlat hela byns befolkning.

HÄSTSKJUTS PÅKORI) 8jan 1936.
(ÖP) Ett olyckstillbud intrålïade på vågen Strömsund-Ulriksfors vid
ll-tiden på måndagen. l den rådande tåta dimman råkade en droskbil
från Strömsund köra på en håstskjuts som också var på våg från
Strömsund.

for personbefordren med Ohn i Strom
såsom stationsort for automobilen

Aitae1'Ait1töiti:i.seit
LT 9 jan 1936 Ulnltsfors SDUK hade
pa trettondageh mote. varvid en ny
medlem ingick. och medlemssiffran ar
nu uppei38_

Kassören rapporterade fran basar-
en 26-29 dec. varav framgick att over-
skottet blev över forvantan stort

Till matenelforvalt valdes enhalligt
Sten Olsson. Till programkommitte for
naste möte valdes samtliga flickor.
Studielederen talade om studiecirklar
och vadjede om att bilda studiecirklar i

amnena organisattonskunskap och a-
matörtoatat'

Dagens program bestod av upptas-
ning av Dagny Jonsson. som taste
"Kams' ur Ådalens Poesi av Pelle Mo-
lin Vidare förekom intelligensprov. dar

l håstskjutsen åkte förutom körsvennen två flickor. den ena sittande “he medhm ck besvara f,¿9°,_

i bakslåden och den andra stående på medama. Båda hunno emellertid
kasta sig av. Den yngling. som satt vid tömmama hittades. eller kra-
schen. sittandes fullt oskadad i den hög av bråte. till vilken slåde och
sele förvandlats.

Håsten. som kastades omkull vid stöten. erhöll inte några som helst
skador

KRISTLIG FÖRENING 8jan I936.
Ströms kristliga ungdomslörening hade på trettondagen årsmöte med

fest å missionshuset i Strömsund. varvid föredrag höllos av predikant
.I. Jonsson. Digemås och E./\. Engberg. Strömsund.

Ungdomslöreningens sångkör sjöng varjåmte Anders Tåqvist och
Erik Svensson underhöllo med duettsång. Års- och rev. beråttelserna

godkåndes och ansvarsfrihet beviljades.

Ungdomar I Ulrlksfors och
Strömsund. kom till vårt nåsta mö-
te och bllv medlem!

Atsog.

| Strömsunds I

Begravnings byrå
lnneh P. Jönsson.

| TILIÜON 101. I

Rßi<o.uMf~oERAs.i
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HAs'r|G1' BGRTGANGI-:N iojan me. çoqtßslaråtußmm 1ßi=n19:.°
(ÖP) Arb. Nils Erik Eriksson i Strömsund. som varit sysselsatt med ' 3" 1° . .°°"°. 'Û '

skogsafbae pa vaaefkalens stog. begav sig vid halvatatiaen pa tafs- °s§_'°"" '°°'“°“ “° '“"“"' '°"°"°° °°“"
dagsmorgonen ut lör att hämta vatten. De i kojan kvarvarande kamrat- Frk Ida Roundahls donation 370:-
ema. däribland hans fader. började undra över att han dröjde så länge. RN8 K0ß0i_i $lI'0f$Ud 100'-
varlör en av dem gick lör att undersöka. hur det lörhöll sig därmed. gm' Bald* ' §."°"'°""d 51:'
Han him: da E. taggade and på vaga.. cm io m från kojan. Ky,k,"°',9,°'"m,,k°,'§',':,'2° f};:j

Enligt uppgi av dzr J. Krenzisky i Strömsund var dödsorsaken genom diakønifgdgg 392-

med säkerhet hjärtlörlamning. Den så hastigt bortgångne. som var Onämnd 15~-

lödd l904. eerlämnar maka och tre minderåriga bam. G°"°_'" "°'“°f Mmm" 33-
snsiuiaa gave: 1o7;-

|>R|s|~:|z nu. .|ÄM1'|.ANnss|>i:L|»:N io jan me. s“""“° '“ °"'
(LT) Till .Iämtlandsspelen i Strömsund 7-9 febr har priser skänkts av cån råira in;

Holms Elektricitetsverk. disp. 0. Carlsson. lörvalt. Axel Nyman, 'T sa . - °"'“
Månsson & Olsson, Sundings Guldsmedsafr, Droskstatlonen. °n.?:|::':::¿'2f°n ' swmwnd °°h Dam'
landsf. Y Hallberg, vägntäst. Y. Svensson och Barbis rakstuga. -nu ana dessa givare frambär” en

Till skolungdomstävlingen lör Ströms skoldistrikt. som anordnas npmiggggck
samtidigt, har Lars Th. Jonsson skänkt ett pris. Diakomssan

D°”SF^'-L "ia" '°3°- skibqrlåisgbeu mt os | san-
(ÖP) En av Ströms äldsta invånare. Olof Andersson i llillsand. avled i g|3ç|.|.p¿|;~|-gNK|Rc|.|5N;
tisdags. Han skulle den 25 dzs fylla 95 år. Nämiast sörjande äro sysk- Lara Th. Jonsson uttagen till sta-
onbam. fett och 18 km.

-\
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VINTERSTÅMNING l'lD STR().l ISSlí.\'DET
Vid stadigvarande kyla lägger sig isens vila svepningsiàcke m-er sundet mellan .Yaswken och Slromsund. Farjan jorisauer dock
oförlrulel alifólja lidlabellen ifarjlurerna inlill dess isen ar Iillrackligl siarkfor all Iillála vinlervagens oppnande.

De storslagna planerna på en bro över sundel Iorejaller nu avlägsna nar Iingslagels vaghállningsskyldige beslulal avbrrla
projekteringen. I dagsldgel dr nanseringen av brobyggel en oppen /råga. då kuslnaden I. I30.000 kr för en bra over sundet
upplevs som all:/ör betungande. Lagg danill alla problem som kommer au uppstå vidjlouningen ochfor àngbàlslra/iken

l0



“"8"°°'*^'*"^ '51°"'.°3°- SPELFEBERISTRÖMSUND zijaiiioss
(LT) Ströms Husmodersforening hade '
pg måna gamar; pg Gi-gm Hotell i (LT) Snart inblåsas .lamtlandsspelen på skidor I936. Hela Strömsund
Strt')ri:sundt_er rustar med verklig iver lör att göra dessa spel till "alla tiders”.

" °'“* Q " '° 9"' Bankommittérade haija vilt ute i geogralin och snoka genom hela
kr' den goda tenñngen lör att kunna bjuda löpama så omväxlande och

Till styrelseledamöter omvaldes kfåvdc UNIOI' S0m mÖ.lÜlšl-
farïagma Zuhénhith "Johansson Ellen Extratåg planeras från Östersund och resenärema beredas möjlighet

'Nm °.""° _ M°n°“°"- medtaga skidor lör skidlärder under uppehållet i Strömsund. Detta tåg

ïägfåonmfêhman sHb°dv'9i°m|_åd'°:,',9Eæx beräknas återvända så sent att prisutdelningen kan övervaras. l-'ör mat-

ggfei-_ (mama cam Foi-gbg.-9 och fiågans ordnande arbetar en utspisningskommitté. vars verksamhet blir
Sunhild Eëasson med froknama Karin förlagd till folkskolan intill start- och målplatsen.

ingoch bbaLndstromsomsuppI. - - - - - .
Mata _ M m_e“fmama Ester wamn Otåpniïigshögtidlågrlšråtlen i Strölnis k)1'k'a tcšrsldšg e.L1id.ålir_åti(;slående.

am mm Oman Vmåna fm Am gr-ti sta . pro ogà ßådmusl _ae et gkrån rn larieeltc.

°fqv;||_ ßibiioiekgm; Hanna _ redag e.m.: ro s rag oc visning av s i im i reas oans
tesson. Referent till ortspressen. fru gul;
J°""V R°""° Lördag: Utflykt till sportstugan å l.ikullen
demewganfämfurndgmgmm sm Alla kvällar dans å Strömsborg. å Godtemplarhusets basar. l 5:s

sang. musik och upplasning. musikkår. Sören Carlssons kapell m.fl. äro engagerade Rlr att svara lör
all musik under spelen.

LT 16 lan 1936.
JÄMTLANDS FOLKBANK UTDELAR
4 % AV VINSTEN PÅ 120.000 KR.

LARS THEODORS "FÄRDKOST" 24 jan I936.
OP 17 lan 1936
TUBERKULOSDODEN I SJUNMNDE Reser med en korg vallar ocli 20 lig renlióu.
20 % “on 6. U. .W .'_ JU. "Og Ûffag i_,l)I""} .\°Ûg(,I:'ll.í'-:;,'I.,1. (In illllgç-\;j|l "¶|:l¿lI'

.n 5" fgnggmgg 5439.,-|°¿|_ Jag Irar nog au en .va ra lrami .v i oparirupp a i rig iii igare
sanlx ul au repri:.\'enIera .S'i'eri'ge.

JU5"-ÅR 17 lan 1936 Upprikligl sag! Iror jag mig om all klara en oI_l'nipi.ik place-
äg ring del korta lzppel. (gg _.rk_ulle i-ara (l;2_i;{a.rRli2l. om

vaktad av anhmga. varen" en depu_ man inlengi. .sia a opp. iii lag minsr .sagl i._s in.
lguqn mgq iiyi-|(°h_ Gunnar Lofvgn. Mal har vi gon om i Iruppen. Prival harjag Iagil med mig 20
mark i spetsen överlämnade en sub- kg sollorkal renküu. som /'ag .i;iüli' skall sleka pa niin enkla vis

smbefad 9°""'"95U"'"'° "Û" V9""°'~ oeh ala iilan polalis eller anna! an lirod. Kaffe .rliilade jag drie-
ka i vardagxlug redan i hi'i.s~la.s. Jag liar iiamligeii _/'iiiiiiii au

18 lan 1936 . _

p|_¿cER|NG Av ARBE-|-sL°s¿ slarkl. kroppslempereral kalle ar den basla .siiniiiliiim-ii under
(LT) A K har anvisar suoms sockens Ioppel. Och för all kaer .skall verka haure iippliorde jag all an-
°"b°_ï$|°$h°Nk°mmm9 fm Plafßf VK! vända den drycken i' vardagslag.
“°"'9° '”°“'°'b°t'P'°'°°" M'""°V5' Skidor jàr vi välja .sj/'iiIi'ii. Jag kommer au aka /iii Örh_i'llii.\-

gen skidor. Och valiilriislad ar jag_/or ovrigl med en liel korg vallar.
_ I-'orberedelserna ha skous liemma i Slraiid. 5 kni V/raii Srrom-

Maflt SVÖÜ 559 n sund. i-ars i'drou.¶lreni'ng jag represenlerar. liilressei ar daligi
1'¿1¿/0,, 54_ eller naslan inge! dürliemma. .ia nagra iraiii'iig.skaiiiraler har jag

inre haft.

M O D E A F FÅ R

20 jan 1936. Rlaede: hem ag J J Nilsson Strand: hem ag Nils Svensson
SKOLTILLSYNINGSMÅN I STROII 3P°fNl5"50= |°fUbf G 5"'9$$° Södra Ohn: hem ag Mikael Nord
har Lv forordnaig- Svanlngen: forvalt Axel Nyman Ulrlltaforsz forman Enk Baekstrom

Tulllngaaaz hem ag Olof Jonsson Vastbygdan: hem ag Enk Eriksson
Alavattnet: hem ag Erik Persson Vedleörlz hem ag J A. Wikstrom Öhn: hem ag Anders Olsson
Bradltalen: hem ag Bror Olofsson Vagdalan: hem.ag Pw. Eriksson
Elghallon: hem ag J Martensson Olaranz hem ag l-l Nilsson
Glrdnas: hem ag Mauritz Jonsson Åspnls: hem ag Jons Espmark 21 ian 1936
lllllsand: hem ag Enl: Larsson l-ladnlngsflokalon: hem ag Erik Em augunns itonuiiis 000
Klrrnasat: hem.ag Mikael Nilsson Andersson (OP) Konung Georg V av England har
Lla: kronotorp M.J. Berglin Lövborga: hem ag E A Enksson avlidit natten mot tisdagen
Vaatarkllon: Ellas Eriksson Naavlkan: insp E C Grundstrom Pnnsen av Wales pa tronen som

Muraaon: lagag A M. Tallbom Stamsala: iordbr Anders Enksson konung Edward Vlll

ll



OLAGLIG RADIOAPPARAT M.M. 22 jan 1936. iäafifium
(LT) Vid tinget i Strömsund första rättegångsdlßen dömdes lör fyllen (LT) I hameme9|su,et har magns f°|_

m.m. en person till 40 krzs böter jämte 20 dagsböter a l.50. en person lande anmam ¿

lör våldsamt motstånd m.m. till 25 kr:s böter och till l0 dagsböter á JM. Göransson i Ström amnar idka

3:-. fyra personer lör trafiklörseelser. en person lör olaga vapeninne- hadlßffßlße Udf flffê J M

hav till l5 dagsböter á l.50 och till lörverkad äganderätt till vapnet. en G°"°"“°“- Olaf”
person lör olaga innehav av radioapparat till l0 dagsböter å 2:- och lör 29 jan .maa

otukt med minderåriga dömdes slutligen en äldre man till 2 månaders 35|:|g|5|_35 pa" 3K^-|~|-

fängelse. Vld municipalfullmaktiges samman-
trade i Strömsund pa man bifolls en

- anhållan fran IFK Stroms nd om be-
sAM|t|:Ai,s|<oLAN|srRöM 22 Jan mo. mm från messm ufwer Jamt_

Adjunkten vid samrealskolan i Ström. lil. kand. Alfred Mattesson lör- bndsspem pà Lmo,

eslås av S.O. erhålla fortsatt lörordnande som rektor vid skolan under

ytterligare 5 år. fr.o.m. I juli iår. Äksnoxm KLAR :gm 'gm
(LT) Ströms llemb) gdslörenings arspu-
blikalion har i dagama utkommit med sin

I 25 N36- femte årgång. Den till ett -10-tal sidor upp-

(ÖP) Det myckna snöandet har varit till stort hinder lör skogsdrivning- 85204* V°|y1=- WH' Uf f<4is°f-If! 1* NP-
ama i ström med omm-id_ man Uno Mårten. ger en god bild .ii det

. . . . gedigna hembsgdsarbcte. som uilöres i
Trävanibolagen måste inställa drivningama. ty det är en ren omö_|- “sa “km

lighet att uträtta någonting lör vare sig huggare eller körare. Det upp- |n|,4,,;,,g,.-5, .gm ¿,-|, en um), |,¿|¿

gives att en slik snörik vinter icke inträffat under de senaste 25 åren. av Sironis gamla ltyrka och dels nagra bil-

Dct har ju sedan |ångl mm ju| snön! dag|igcn_ det' slöjdulslällningen vid Kullumiäs-

Även landsvägstraken har hafl obehag av nederbörden. lïlt flertal 5"' ' S'"ïfS""d 391“."' ' 71"" mm MF
. . rd . Ü damn och 'Oh Mässan ildras l'.ö. i iesr av löri:n.nrd.

olyckor och olyekstillbud har hört till o ningen i r g . p g ML Mfm, M,“m°,,_

ningen harvant oerhört arbetsam. vidare aiei-gives den av l.>i-lvoli. G.
Löfvenmark till samma rillllllle skrivna

GRATISMJOL 1'i|.i. STROM zs jan iosn. i>f°'°|s='=- Fil- li: far' I-idbïs \>|f'=_==f'~*'=f

(LT) Länsstyrelsen i Östersund tillstyrker hos k. m:t en ansökan :Å-'åüïfzpïånïr
från Ströms kommun om tilldelning av ett parti mjöl. lörslagsvis im,-,s,,,,|, p,,b|;k,{i°.m, en Mika mg..

5.000 kg. lör utdelning till behövande inom socknen. li:';nMed slanda :ch iv-i|iinl.r:i.r; avhtevi
ssonsamln graroiga .l ms islo-

Rii<|~rAi.1'icr rmsßonn i sritöm zs jan lose. ;'§r';¿*;;\'|':'j:|fj\?§;:r':,°c':_*;å§“ '“°'°"'
Till .lämtlandsspelen i Strömsund ha priser skänkts av Länstidningen. 5|m|;Bf,, p;,b|;“m af ¿'c| gamla

Jämtlands Tidning. ÖP. Isaksson & Co AB. Philipsons ßilbolag. imndiingu mm aa årligen gicfgommandc

Sandström & Ljungqvist. (iuldsmed A. Ohlsson. P. Åslund. A.P. llall- roreningsuppgineriia.

qvists Nederlag. Marabou (_'hokIadfabriks _i\'ederlag. Erik Karlsson.
Brödema Backlund. l-.mil Wikström. /anichelli. Bilbolaget. (i. Ida- Av Swmsunds mummpainamnds 'oh

gerrot. Cloetta. ASEA. Norrlandstrgckenct. l-.nock C ederberg. ha v¿|m¿,,9,b,,.¿m|,, fø, 1935 fmmgg,

Hopstadius. Kmkoms SK. Järpens ll-' och llammerdals IF. att kassaomslutningen balanserar pa
17.726:72 och att tillgangama vid ar-

jan GB Sll V0f0 kf 111 698 77 TlllQà|1Q°

(LT) l Brunllos landskapstävling på skidor i söndags vanns juniorklas- am mer skumma va' 13 321 22

sen av .lonas Ollander ll-'K Strömsund med den ypperliga tiden 30 lan 1936.

l.08.50. Oldbovsklassen. 30 km. vanns av en f.d. strömsundsbo. Jonas STRÖNS KONSUIIENTFÖRENING
- ' - , - - har under föregående ar haft en om-

Frednksson. som idag tävlar lör ÖSK. med tiden l.59.l9. ing kr 475 894 vnket

93.218:- mer an 1934 Av öltni
FOTBOLL man mo. kommer 40.000-_ på nya n.n..f"?>i.'f
(LT) l styrelsen lör Jämtl.-llärjedalens Folbollslörbund. som höll års- 050900 Ul00f 24 90090!-
möte under söndagen. återfinnes bland styrelseledamöterna. valda lör FÖDELSEDAG 301” 1936

två år. Gunnar Simonsson. Strömsund. (op) F_ gamrmast Enk Swmsßdt I

Strömsund fyller den 3 febr. 80 år.
I JÅIITLANDSSPELENS SKIDTÅV- 60 liin (51 deltagare) Friad i Rqnglgnqgg $y°m_ kom 3
LINGAR i Strömsund deltar bl a. föll- 49. A. Lindblom vid 20 ars ålder i tara hos darvarande
ande från hemmaforeningen och med 16 krn lunlorer (35 deltagare) garvare Wikström. vilkens rörelse han
startnummec 16. Jonas Ollander ovgmg och gm med gu par 9,;g||;|-3

30 ltrn(12-1 deltagare) 10 kin damer (23 deltagare) hlalp, tills han for 10 år sedan overlat
38. A Lindblom 54. Nils Ollander 16. Elsa Weng d.s. på sin svager.

l2



VITA BANDET sr jan 1936. KRING GA-PA 7 fb l936;
tor) vita Bandets anrmranae. fru. Mana sanaatnsnr. beaakef inom (I-U Så 'W då d= fds °l>'mP'S'<=

närmaste dagarna föreningens lokalavdelningari länet. Tumén börjari Vi'“*"l°lW"“ i“|°“5 i el' Vad"-
Havanaa pa tona.. een pa anna. nauer mr. s. mfednag i suomaana am =°m hd' 9°h flll ßläßf °“_ käll-
kvinnomas insats i världsarbetet för rusdryckers bekämpande. Före- as °lY"'P'$l“- -Nä' de" hÖÉ"dl'9a
draget bereaaagaa av akieprikenbitaef fran vita Bandets veneaarnnet i =|<}= inleddes klwkw °I\_'= på löf-
5Ve¿gc_ middagen föll snön mjukt och

stilla. Ett par graders kyla radde.

ovANL|c rukvarm-:R|Nc 1 feb 1936. UPP*=l<'° W *'°fl<"ß* Slàllie
(LT) lnkvanering i sov-vagnar i Strömsund under Jämtlands-spelen d° 28 dellaßdc "aÜ°“f""a5
efter överenskommelse emellan arrangörema och med Jämvägen. '¿"°“$m5f' Pch 'd"°“5|“"“_“°" '

De akiaropafe nen erinran earn onaka betjana sig av denna rer. bina- m°"Sl°f8'" tmmh- dä' l~'äd°f°

ga inkvartering, kunna anmäla sig hos org. kommittén. "P5 m'3P"*|“ 5'°d d-lä” °°h ba'
vtngande mot det vrta snötäcket.

~~ Organisationskommittens ordför-
EN FÛREÛÅNGSMÅN 3 feb 1936- ande. of kan Ritter van Harr. nan
(LT) F. sltomakarmäst. Gustaf Skogman avled på lör. i sitt hem i hógtidstalet och rikskansler Hitler
Strömsund. nära 85 år gammal. förklarade med några ord spelen

S. var född i Glava socken i Värmland och inflyttade l883 till öppnade, Mest jubel slösades lör-
Ström. där han öppnade skomakeriverkstad. vilken rörelse han drev så stå; över den tyska truppen. det

länge kraema stod honom bi. Logen Norrskenet i Strömsund räknar dämäst starkaste kom nog frans-
S. bland sina stiare. inom logen har S. nedlagt ett utomordentligt in- männen till del - kanske därför att

tresserat arbete. de gjorde Hitlerhälsningen för der
S. var även begåvad musiker och sångare. Ar l890 bildades på hans Fuhrer.

initiativ en orkester. vilken under en lång följd av är utförde en upp- Hitlers tal var påfallande kon:
skattad verksamhet under Szs ledarskap och hans söner bland deltag- "jag förklarar den fjärde vinter-
ama. Inom ortens sångkör hade S. sin givna plats som förste tenor. S. olympiaden l936 i Garmisch-Par-
intresserade sig även för hantverkets höjande. och han var en bland tenkirehcn för öppnad". Det var
stiftarna av en pä sin tid synnerligen verksam sammanslutning kallad allt. Men när de orden föllo. gick
hantverkamas diskussionsklubb (en föreg. till hantverksför) och där den väldiga vita olympiska flaggan

hanvaren livlig debattör. med de fem ringama i topp och
samtidigt sköt en eldtunga ut från

KON KOLOSFÖRGII-TADES 3 feb I936. den gondolliknande skål på stål-

(LT) Lägenhetsäg. Elias Persson i Vågdalen. Ström. förlorade i tors- ställningen mellan de bada skid-
dags en kg gengm kglgsßfgjning backarna. Den olympiska elden.....

Familjen hade vid middagstiden gjort upp en brasa i ladugärdens då Bick 011 SUS 8°°m m05$°m0-
eldstad. och när fm P. kom dit på kvällen. låg kon till synes livlös i bå- $°m Vfil dödslïsm Wldef V0"
set. Vid hänvändelse till veterinär kunde denna endast lörorda kreatu- Halls 0Cl\ Hillß ll- ÛCNI8 CW

rets avlivande. Det var makama Pzs enda ko. Ski" bfi Så |58° SP°|° Påßå-

OLYMPISKA SIFFROR. Vid
presskonferensen i gär meddelade

OS I 6 feb I936. regeringsrädet Bade några intress-

(ÖP) Olympiska vinterspelen öppnade. Hitler och alla riksrnlnist- anta olympiska siffror: Skidstad-
rar närvarande vid ceremonien. ion har kostat 8.000.000 mark. is-

stadion 500.000. bob-banan
LT7 feb I936. 300.000 och de speciella barack-
|-:|u|< LARSSON www urracnrnctau TILL |s-|<M=s- erna för cxpedilivncr Och PMS
LOPPET. 80.000.
Lars Th. bröt efter tredje varvet.

Den svenska uttagningen till 18-kilometersloppet kördes på fred- På elva dagar skola 97 tävlingar
agsförmiddagen i strålande väder. Banan mätte cirka S km. och körd- genomföras. I Ga-Pa finnas nu 3l9
es fyra varv. För att göra uttagningen så rättvis som möjligt hade alla journalister som officiellt represen-
löpare fält order att köra med samma valla. Bästa tiden erhöll Erik tera sina tidningar eller förlag samt
Larsson l.2l.22. l80 joumalister. vilka arbeta utan

Lars Th. Jonsson startade men bröt efter tredje varvet. llans tid ordinarie presskort. men med s.k.
efter IS km. var l.07.00. Nebenkarten.

U



7 feb 1936.

f,'{,'.*,'.§,°,},"},",',',,§Ef.',,"{'”.f,L'.,,,,, .,..,, SPELENS INBLÅSNING 1 feb im.
E10- Gfl |0Wl|0|°PP l W00|f0f0- (LT) .lämtlandsspelen inleddes i går kväll med ett fackeltåg gen-

Y°|l0Ü0 0000000000- ° ' häll . S häll had ' k
M» -I--=~=--°=-=--= f°--M>=> $š.“l..f.",§å"Iíå'.I"Éï...I'å'å'.I'f,L”lï"..“fï.'}.' må. giTI“m....°.'.. lm; iifïïl 22
gick under fullkomligt idealiska beting- _ . .
,|,,,_ 0,; var 1 grade, kam på mo,-90. det befnande fackelskenet. som förkunnade att festen böiqat. 'l y
nen och foret var det basta tankbara. en fest är mönstringen av länets skidlöparelit lör det samhälle.
00! fb" Vßßlfl åf Nm $"° som lörunnats värdskapet. När timmen för fackeltåget slog
æ::a;"::v°?æ':';?å'°¿°n du k""d° släckte munieipet och aflärsmännen belysningen lör att facklor-

En me, idæsk och vabfdnad sm; na skulle stå rödare mot vintermörkret.
och matplats har aldrig forr forekom- Mängden samlades så småningom mellan marschaller på
mil V50 00000 ïVll"90f- |FK_l $lf°f“' vägen till kyrkan där öppningshögtidligheten skulle hållas. Den
*md ha' han alla '°5"'s°'."" sm f°" stora kyrkan var snart fylld till sista plats. llögtidcn blev kort
f0g8l'lde Och den móflalefgilla ordnin- . . . .
gen p¿ me||¿n,k°|an, gg,-d angav bn. men värdig. Eller ett orgelpreludium hälsade organisationskom-
en over spelen. mittens ordförande gästema med ett anförande. i vilket han gav

N40" WU V2 3'W°“ l°'°l°dd° en liten återblick på skididrottens historia. Från läktaren sjöng en
samhallet en anblick av liv och rorelse

°°'* "°;“._°1'.':;:'°°!.,;:,*: ,2;, °° ':”*° Éå' ,f.'åiL1§"ï.'f.É"å..2fål.§f.. 'fïi°p'iš.§'°.§,'l.°J.'f.ï.°l'.'å}'å',ï{..i.?f”l§åï"('ë'.l°starten u . an m nga - -

hundra åskådare samlats. Banchefen. idrottsligt hurtig och i formen enkel - som skidlöpama själva.
2lg0y;'â";1""g2h°'"'- $'*°|åf°ren°V°b2s|':r°e'; Eller ännu en körsång talade komminister Gunnar Sällvin över
banan sà det h°rdes|'°9m We, mm ämnet Kyrkan och idrotten . \a_nid han fann de båda samhälls-
,¿mh¿||e¿ löreteclsemas beröringspunkter i en strävan att fostra medborg-

ama till karaktär och rättrådighet. Som avslutning sjöngs psalm-
500 M- llÖlÜ0|l|||ll0Ü P0 V0fi0 V0fV- en ”Härlig ärjorden” och nationalsången.

Fran startplatsen gick den 25 km
mg, banan 5 vgnsgewa.-V om Flak. Redan en första titt på arrangemangen vid målplatsen och de
asen och Likullen forbi en matkontroll första samtalen med arrangörerna ingàvo en känsla av att förbe-
U" $à'ghfl°l0°" U" '“0|:l*°"lfg'e'; redclsema lia bedrivits med samvetsgrannhet. llotellradion över-
en overiu.nuom -, , ..vann “mt som mm upp pà Fun* bringade ett hugnesamt budskap från vädcrlcltastiänsten. stigande
en da, k°m,°|| va, anordnad M |:,¿¿_ temperatur. Allt lovade vackra inledande tävlingar där snötill-
mrp if; kilometer fm; mgipiaigen gång. väderlek och goda arrangemang skulle samverka att

minska slumpens roll i den så ofta chansartade skidlöpningcn.
smågïáçå :?n"afgr°f°°r:æ°âgn°°:¿ Man somnade i den känslan av att en grann skiddag lörestod.
ampas vid J¿muand“pe|en_ Det men Det fanns en afionbön som då passade: Må bäste man vinna!

alla fall tva man i stoten pà startlin|en.
tyenseniorocheniuniorgingout
samtidigt

Aldrig har jag sett Nisse Svärd ga
ut sa lugnt som i dag Han tar i ar ut
gllden battre an nagonsin och tycks ha
battre hoftarbete.

"Lappglid" var tydligen dagens val-
tågade allra flesta lopama hade lagt

Till mal anlande Nisse Svard som
forsta man livligt pahejad Nar Kalle
Lindberg gick i mal hade han fått stryk
inte bara av Svard utan aven av lqels-
son.

Svard. Froso IF 353.04
Kjelsson. Klovsio IF 359.21

Annas

Sjukvårdsmagasin,
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FL YTTNINGEN (íEl\'().\lI~'ORD
TELEFON 50' Del gamla soekenskrivarboslallel på pluls uppe på Iien|b_i-gdsfrwenirigvm område i'
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ARBETARSMABRUKI-IN 10 f-=b 1926- scHARLAi<ANs|=i:B|:R is fa, 1936.

(LT) Bvfådif- jfid SWHS EßMh°f“SSWf='==- 0- (LT) En sehariaitmsreimpia-mi im uibmm i i.'i-
^8°fb°f8- S°m "\SP°'<'°f=' =fb°'°f'-““*“>“"<="°<S={“- fiiefors. sammaniagi en so-in fan am kam.
hete" i Ström' mrkhmr sig ha mt det bestämda m' Enligt prov.läk. .|. Krenziskv äro en del fall redan
trycket. att arb.småbr.nämnden i kommunen är mye- l _ ' - _.

ket intresserad av sin uppgift och nedlägger ett både epiáenïgïhïæfcväåk år 159383333;

°ms°r3sr“m °ch uppdrmndc "bete mr an "nå bas' inlagda och ett 20-tal isolerade pà annat sätt \lan
ul _ - ' '

la ns m har nu nödgats förvandla gza bamhemmet i Ström-

v?~<=SfÄMM^ H f=f>.'°>°~ *““š'.}i!I.ï¿°.“Z.°.?å;'"*.1f.ï;'“.~'ÉI}.f.°åï.'.ï;$l.§“¿ï'lš?;...
het och de flesta har inträffat i det s.k. egnahemsom.

plan mr Ödcbygdsvag mn anm. nmdsm Su_Ömsund_ i Ulnksfors. där skoloma stängts p.g.a. epide-

Lövberga över Österkälens anhalt till byarna Hösjön.

"°3§§,°,§';,Ts2n¶§,°j;§¿¿“_§'§s'{,Éïl§,?,f,fs§c“¿ W, i<viNNoRNAs VÄRLD is fa, ma.
dere pågående utredningar om bro över Suvömssun, Kvinngine har han årsmöte l Slförn'
ngn sund. varvid styrelseberättelsen godkändes och an-

|.|¿,¿¿sens b)-mms annánnn nn, bemanna f,-nn svarsfrihet beviljades. Styrelsen omvaldes.

piogsityiaigiiei av vagen iiaiiviiten-iiaxasen bmsiis. En lm' hmödßf ha dslls i sn S1°°kh°|mS-
Vägstäinman avstyrkte de icke klagande väghàll- °°_h besök' Våf Gård- K°“$“mh“5°' °°h K-FIS

ningsskyldigas yttrande över av llåxåsens byamän '"d“$"'°"a a"|593"'"2U-
nns konungen nnßnin nnnenlnnign ncsvm. över K_ Under året har K.F:s korrespondensskolas kurs i

mns bc|-nnningsnnnnnnc i Jnmnnnds mn n¿s|nn ingn talarkonst genomgiitts av nio gillesmcdlcmmar med
om nnmgnninn av enk byndevnn fràn nnmnnna lär. fru Ida Lögd_be_rg_ som studieledare. l-öreningen

vag-n Gisseias-vxsitaniaiien om immbfanm iiii hfdsfåfsl W" I livlig \'=fkS=imhsl-

Håxasen. och beslöt att yttra sig i enlighet med väg-
styrelsens förslag.

I8 feb I936.
OS I GARMISCII l2 feb I936. NYKTERHET OCH IDROTT
(LT) Erik Larsson från Kiruna. Kiruna-Lasse, segra- Godiemplarordens propagandaledning har int-
de på I8 km. Matsbo 4:a och lläggblad 8:a. ervjuat de båda guldmedaljörema i Garmiseh

om alkohol och idrott.

SVERIGES STÖRSTA SKIDSEGER VANNS I
DAG I GARMISCH-PARTENKIRCIIEN! Elias Viklund: Alkohol ar de goda resultat-

(LT) Fyra svenskar belade de främsta platsema pà 50 ens ohelinguzlejiemle.
km. med Elis Viklund som segrare. Erik Larsson: Alkohol och sport hora ej

samman. Jag har uvsagl mig
ii.iÄim.ic'r Hvi.i..w iv feb iosø. hm/ri-I ut- hata- what ut-h

(ÖP) Ãnkefru Brita-Lisa Mattsson i Täxan. Ström. Sfil-
blev på sin 80-ársdag pa torsd. lörcmål lör hjärtliga Manin Matsbo: Helnylrierhei ar en ai- bwin-

hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktades hon av gel.serna_/ör au bli en god
bam och bambam och under dagens lopp hyllades skidlöpare.
hon av anhöriga och vänner från olika häll. med pre-
senter. blommor och telegram. BOLAGSSTAMMA l8 feb I936.

(OP) Schennans Tryckeri A.-B. i Strömsund hade i

^0ß°IßiÖP I7 feb 1936- lördags bolagsstämma. Styrelse- och rev.berättelse

FÖRLÛRÅT (SKÖN) godkändes och ansvarsfrihet.
Den dam som vid symötct i prästgården här löna Till styrelse återvaldes dir. .l.R. Scherrnan. bank-
måndagen tog fel yttcrsko. uppmanas byta pà samma dir. O. Olofsson och folkskoll. D.Fr. Nordfors med
ställe. gärdsäg O. Palmqvist och lägenhetsäg. M. Nordin

som suppl. Till revisorer valdes bankkassör F.hbc

POSTOMBUD I STRAND l8 feb I936. Gärdin och l]ärd.man Algot Jonsson. med
Postdirektionen i nedre norra distriktet tillstyrker hos handl..|onas Månsson och bokh. John E. Lindqvist
generalpoststyrelsen anställande av postombud i som suppl.
Strand i Ströms socken. med daglig posttitväxling Beslöts att även under kommande år uthyra tryck-
med postkontoret i Strömsund. eriet till dir. I.R. Scherman.

IS



EPIDEMIRAPPORT I-15 feb 1936 fors, I li”. Strömsund och de övriga fr. spridda byar

Följande fall av scharlakansfeber ha rapporterats: inom distriktet. Undervisningen i Ulriksfors kommer

Östersunds stad 2 fall. Lit l. Hammerdal l. Föllinge att återupptas fr.o.m. 2 mars.

3. Strömsund 22 fall. En ganska elakartad mässlingsepidemi grasserar

även på en del platser inom Ström. Lövberga skola

Rönn Konst-:1' i sritöivi 19 feb 1936. im på grund dam srangi rv.
Föreningens räkenskaper balansera på kr. l.443:73

mal "I lßsbßhålliß W 357131- DRlCKSÅNÛRDN. FÖR SKOLÛR
Ö ÖP 27 feb 1936.

F DE"sE?^G . . _ 19 f°b N36- Overlarare P.W. Tuveland i Strömsund har i da-

22 di* 65 Ü- o.dyl. som av allt att döma kommer att vinna
stor marknad.

NORRSKENET U'P'^ 2' kb I936' Apparaten är fullständigt automatiska med
Föreningens inkomster och utgifter balansera å kr nen och nàuet inn -

_ _ yggd mekanism. Den saknar:ål l0.ll med kr. l.l77.89 i tillgångar över skulder- kran och fjädrar och meknnismen år nraknskt

° ta t otitslitl' . Bland detalema märkes. att
Styrelse: skräddannäst Algot Eliasson. arb. Per vagt:-M siäppgs upp 5 munåtycket genom en

^'>ß'W“=S°“- f°"<=l<°"- ^><°| l-°ß<">=fß- lf¥°l<=fis- sinnnin inraiiaa navann. viiiten ar infaiid i appa-
SIXICH Flllllßf- Smldßsmisl- Elias Lößdbcfß- ratens sida. Stràlhöjden regleras medelst en a-

Siyrel.suppl: lagag. Anders Andrée och venledes inbyggd enkel skruvanordning å app-
kopp.slag.mäsi. R.G. Fridell. aratens översta del.

Revisorer: folkskoll. Anders Ronne och urmak- En Viktig detalj ur hygienisk Synpunkt är att
m Hcigc Engsrfam munstycket placerats så att den drickande icke

kan vidröra munstycket med läppama. Exteriör-
á fu k' t h t'| I . P h

KRIGISKT I STRÖM 2' feb N36' :irl kbnsl\ru'l:ttl5ereclinasctI5k<: å '::paa'l:?en. aiïlltdearl
(ÖP) Krigshögskolan bedriver f.n. taktiska övningar kommer fömagsvis an kanas Aqua
i Nona Jämtland som började med första skedet i
trakten av Strömsund. Detta skede avslutades i dag

varefter man i morgon llyitar till lloting. där andra
kedet ts las Övnin n till den 27 febr 0LYCK^|sTRÖM 79 rd' N36s u pe _ ge pågår . _ _ _ °' '

- (ÖP) När en siuång son till arrendator Jöns Palm.
Inalles deltar ett 30 tal oflicerare. huvudsakligen 'sd h åk kid rånad

kompanichefer och subaltemer. Suömslmd- På l° - Va' mc °° le S .°r° l c
I övningen news" fr 0 m tom! “en Pnns han fara mot ett träd. Färden slutade så illa att ena

Gustav Anon- som nr |¿nnn'nl'i Han kom lårbenet bröts. Den skadade vårdas å Östersunds la-

direkt från Garmisch-Partenkirchen till Strömsund samt'
på middag och inställde sig till tjänstgöring. l morg-
Qn |-gsgr mcd dg Öçfiga Qfccfanga 29 fßb

mi Hoting och summrliæn UL (LT) D.M.-stafetten 3xl0 km vanns av llasiö SK

med tiden 2.l l.4l. IFK Strömsund kom på sjunde

E"'”'ïM'N ' STRÛM 22 fe M Eli? ïšI.'.f°.'§.íåäå'i?°“~;É'fš'ä.ï..f.ÉI'“.Tiï“'¿ïï;'°i§'
(LT) Scharlakansepidemin i Ström visar ännu ingen Jonsson ' ' '

tendens till återgång. l-'.n. äro 32 fall under behand- ' , man |936_

ling' K°mp“kmi°"°r vïgåiga' mh ml' (är (LT) Östersundsspelens 3-milslopp vanns överlägset
Krenzisky i Strömsund njurb ningar rätt o a av An-ren Dahl _- - .,

_ . . . qvist med tiden -.l3.30. Lars Th.
tillstött. Inget dödsfall har hittills inträffat. ehuni Jonsson kom på ånonde pnns och hans nd hm,
någrafalläroallvarliia. _ -, ,-

5 26 feb I 936_ 2.23.30. Han är t) dligen ur slag just nu.

(LT) Förste prov.Iäk. Per Hallberg besökte pá tisd.

Strömsund med anledning av scharl.epid. på orten. ARBETARRÖREI-»SEN
Som inga nya fall eller den 2l dennes konstaterats i (ÖP) ABF:s studiecirkel i Strömsund hade i sönd.

Ulriksfors höll d:r H. lör troligt att kulmen nu nåtts anordnat Frödingsaon å godtemplarhuset. varvid

där. Han ansåg därlör att åtgärder lör inrättande av kyrkoherde Gunnar Löfvenmark höll en intressant

ännu en extra sjukstuga kan anståt.v. löreläsning om Gustaf l-'rödings liv och verk. Fm

På de båda epidemisjukstugoma ligga nu sam- Signe Tuveland deklamerade och sjöng ett flertal av

manlagt 35 patienter. Av dessa äro 2l från Ulriks- skaldens dikter. Publiken var talrik.

ló



JuN|oRTÄvLiNGAR PÅ slcmoit 3 im im. vmt man 6 mf. rosa

(LT) IF Sport. Näsviken. Strömsund. anordnade på sön. juniortävling- Um" Fm ha bla- Wamaf Mu” °°"
därav lntllll mßdl hå dâlß Ovßrlâm-

ar på skidor 5 o l0 km. Av 6l anmälda startade 57 från tio föreningar. mn tm diakomuan fo, ju|uw°|nin9 tm

Banan var ganska svär och tung med nysnö. behövande. dels överlämnats som

Grupp I I0 km: l. G. Axelsson Tullingsàs IF 50.l9. 2

Modigh IF Sport 50.59. 3. P. Forsberg IFK Strömsund 52.l3

ma-2

bidrag for konnnationsklader. Fran
föreningens linneforrad har som van-
ligt utlànats sänglinne till behövande

Backlund IF Spon 53.l5. 5. J. Magnusson Egnahems IF 53.59. . . sjuka
Olander Egnah IF 54.54. 7. O. Eriksson IFK Ssd 55.23. 8. B. S

ström IF Spon 55.33. 9. B. Vestman Muràsens IF I.0l.22.

5'
_>å

Annonsi0P9mais1936

viitinna lr spon i.o2.i9. Lagpfm ir sport. FLOWNINGSSTÅMIOR I STROM-

ci-nppil slim: i. ß.iarii<ssonil= Tigmna 22.ii. 2. G. Palmqvist $°"°
Ord arsstammor hallas med nedan-

dzo 25.19. 3. A. Vägberg IFK Ssd 25.22. 4. E. Vikström T-sås IF “ände mmingsfoæningar ¿ Grand

25.26. 5. P. Forsberg IFK Ssd 26.46. Lagpris: IF Tigrarna. i-mail i smmgunq 5,41 dan 24 man
Utom tävlan I0 km: Jonas Ollander IFK Ssd 43.17. 2. Carl G. Ny- innevarande år

9_ Allens flottn.l'ören.man Realskolans IF 54 4 .M

E!
.aa

e.m.
15 e.m

Jerlllna "

E

130em
i.ANns1'oRMsRóRi:i.si-:N 4 mm 1936. R..,,.,....,,..,, ,.,' ,j.,5 ,j,,._

Ströms Landstormslörcning har haft ärsmöte. Styrelsen ck löljande Fallane " kl. 2 e.m.

sammansättning: folkskoll. J.S. Stenberg ordf.. folkskoll. Per Johans- :ÜM00W
son v. ordf.. arb. .l.O. llallin sekr.. köpman Rune Lundholm kassör. °'"l°"' ' '°"d°.
lantbr. M. Mattsson. Revisorer bokhäll. J.E. Lindkvist och köpman âægwmma U "Q nu ngbmnßam'
Valdemar Roos. siyi-aisama

Föreningen beslöt anordna en lältskjutning i llöstoppen första sön-

d”ß°“ I “P'"- koiiriniiariou 9 man 1936.
(OP) Konrmation har i helgen ägt

DIPLOMERAD 5 mars I936. rum i Stroms kyrka Konfirmandema.

(ÖP) Efter ltcnomlšåßcn yrlteskurs vid Stockholms tillskärarcakademi :'Išn13'gW;v"|:f.':'rñ':gæ":°å°°š::É':Wef°
har hr. Jöns Rickard Andree frän Strömsund erhållit skolans diplom N som” eftermiddag var konp
som bevis på hans yrkcsskicklighct. mammmore mannar , Lumeßka

missionshuset. varvid bla. forekom tal

EPIDEMIN I STRÖM SPRIDER SIG 5 mars I936. GV f_°f90m|l9°9 Pfßlf- 9599 00"

Scliarlakansfebercpidemi i Alanäs - av omfattande art - har ut- ""“'°'k'
brtltil. HÅNDELSNYTT 9 mars 1936.
(LT) Ett 30-tal fall ha inträffat. men de sjuka och deras omgivning ha l handelsregistret har intagits den av

trott att det rön sig om influensa. Men det har nu konstaterats att det F'ld°lf F°"9b°f9 l Slfmßud UNG' lf-

rör sig om scharlakansfeber. och sjukdomen har nu nått ljällningsstad- ?°F å d::mKåæ“::r
iet. I en skola har isolering anordnats och ett antal sängar och sängut- uppmm
rustning ha sänts upp fran Östersund. Valo Dumerg i Stromsund amnar

Annortai0Pömats1936 ']ma|'$1Q36
Vid behv av aneerannonatssn

idka bageri-. konditori- och kafarörelse
under rma Forsbergs Eftr. Valo Duf-
berg.

Rldlølwmter svani raioon av souk nano non
Vänd Ef till 26 reonrgïiit forsta arsmote under stor s'§'°f,'°:T , 9',I'°'°193°R ¿ s_ sundmgs ü“sMning_ ån? :Il amkmderdaâoå åenationellf

ur a Guidsmaas- nu atyroiso for nasia aroataar om- m,,':9b, apååndg' ' “° '““'
aaf Vaußs Åndefssn Junblèrl km segrare

Stromsund. Tel 89. Mattsson sekr._ Nils Nordland kassor. 0“an¿°,]FK su,'°msund'1 02 19
- Radioavdelningen - ersattare Ada Andersson och Lars R mm" 10 km, 1 G “bb ' L

Nya modeller nu inkomna Larsson. Revisorer skulle val|as av IFK Sum nd'561¿ "4 än asså?
stor sortering av alla slags radio- i-iiiioana och Ganinas. en fran vana 'FK så' 59 27- 3 °

tiiio_onor_ itiuoo en avgift av io oro par maoiam *°“ -

Färska battener alltidilager. oehalšgortšlsåtêll 'F nonm. hade i son tävlingar à

0pgm,,1935 Gäddedekretsena taltläger i Jomi in- 'kmr W Iunnær' mmannamg' Ban'
stundande sommar. Det anses som 8"* 'à"9d Va' 2-5 km

LYSNING ett livsvillkor att kretsens klubbar er- 1' 'F SW* '°9 "I N°$V"*°" lB"ïf3"" WWW" hå", egna ,°k,,e,_ oarnant, i<.G. Hornfolut. Anoairn
Göïmdlhl mm ”md” med |memam_ iunai 41.15. 2. Tigrarnaa ii=. tag i

smmwm mm och en Wamt km for km 41.23. 3. iF sport. lag 141.55 4. li=

lll 44.56.
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°='-°~^° 1°--~19=ß- ARBETSLÅGET rem noe
(OP) Kungl. eallskapet Pro Patna har _'

beslutat utdela den mindre medaI|en i (LT) Vid arbetsfönnedltngen t Jämtlands län funnos den 17 mars föl_|-

sllver til ladugardsskoterskan Krlatlna ande lediga platsen
Lovlaa Erlkaaon i Ströms församling. - - - . - -

fe 20 ef- ~=«~=« rn. fw-oe M- t.,.ff..lï°š*.?3šJI.1';.!.?°š'Tl“$“¿.““"r.'r..L...°§?;§Z':'Z;. ' '““"*“'““°' '
°°“ “'°°'°°"'“"°"' ' ""'”"°' Arbereeoltanoe voro; gina jonionrlteerb. stenorb. sagt-efleeorb. sea-

Kommunal hast? elmak. byggnadsarb. kontorister. reklamteeknare. skyltare. affärsbitr.sk 8 chauörer. tillfällighets- och div.arb.

a ' . sknru' wa
tJm?:IaT:|i%rl::1n':fln|| komriigtinzllton- W mm 1936-

=°~f=S~°m=~~«=f°~~« 2°f=- Lrvucr PÅ TING1-:T 1 srnólvt
oe|u.Aoe aesvm 12 men reas. (LT) Under tisd- dömdes
(OP) Regeringsratten har i likhet med en person för lörande av motorcykel utan behörighet till 20
tidigare lansstyrelsen i Ostersund ogll- 4,9-,b5|ef å |_50;._

:'@'š u||' HI"ma" en fick för ärekränkning 20 dagsb. á 2:- samt 50 kr i skadestånd och

munallullm. i Ströms socken beslut all Sålda f5“°8å"ß$k°$Wld°m0-
den 12 maj 1935 att anala ett belopp för ovarsam framfart med bil dömdes en person till l0 dagsb. á

BV 2-500 Kf- 0000! _5 åß W f9f N00' l.50:-. och en annan till IS dagsb. å 2:-.
gm få v¶|f$,°§,f":°'*,;';_u'n§n":?;j mf menonoe frenrren med eyieei net en person is degen. o |.so=-
msæn unde, wa", roman, mm, ett bamuppfostnngsmål dömdes modem till edgang.

laggning kommeatttillgodoses. forvil- I ett btlkolltstonsmàl ck ena chauffören l0 dagsb. a 3:- och den
ket andamàl en kommitte utsågs. mdr; 5 ¿ag$b_ á |_50;-_

för olaga gårdfarihandel dömdes tre pers. till vardera 9 dagsb. á

*'“°°"°'" '° '“°" 1936- 1 so- oen en rjante till 6 angel» a 1 so-vtntenpotentt. temsoiun. - -' - -
(LT) un 1-h_ _r°n,,°n_ su-°m,und_ För innehav av olagliga vikter ngo tre pers. vardera böta l0 kr.
kom på 5:e plats i det 105 Iopare stora sju pers. lör brott mot hundskatteförordningen att böta vardera l0
WW- "'94 56"' 2-13-30 kr. sju dubbel hundskatt.
,n_“;§f;"¿' f;°,§f¿”ja";'á°,ff°§¿,'§,'f¿ For ajorptagen net en person zo degen. a |.so=-

gled det heller. Jag kan inte valla ski-
dor som de andra pojkama och spe- |9 mars 1936-
ciglllråråe for kallfore som idag. minus (LT) Vid tinget i Strömsund upptog uppropslistan 4l mål. därav 35

7 9 f- åklagarmål. Bl.a. löljande utslag:
16 '“°'* 1936 E elomoee mf n penis nneenenoel till so degen a >-- oen en(tr) store ungoomeexsotavungef a oe- “ Pm' P 9 ° -'

- |,,,,,-ng, rstltt ktirand lö 'eda h ark ed 35:-.
æmesdugg ;30'sår:ande samrlrtdarilasåndl c fö:olaga äfåakl dömdeïcenvpersïn i Ulriksfors till 75 dagsb. á 2:-
Nllilf- _GI_PP C- 5 WII- och att ersätta värdet av den skjutna kon och tvâ kalvar med 400:- och

16- °°“" E"'*“°"- 'FK S” 19-45 till algeknoeronoen born 4s=- ennn mr div. ornitoetneoer 18.50;-_

En person som i tingshusets lörrum tilldelat ett mot honom uppträ-
STROIISBORG. STRÖMSUND dande vittne en stöt i magen fick 30 dagsböter á l kr.

TM d- gafzëß få-159-m En person fick för förseelse mot vägtralikstadgan l5 dagsb. á 5:-

.. W .. och dömdes att ersätta rep.kostnaden ä det av honom skadade bilen
Den glada pandan cd '05 l5_

med nytt genomrolrgt program. m -_ -'-
Filmskadespel. Einar Fagstad Fyllen och lörargelseväckande beteende kostade en person 50 kr

Pianoaooordionisten Karl RGWIOIS och en annan lör samma lörseelse plus olaga gårdfarihandel 40 kr
Pianisten Signar Fransen sam' w “gswler ¿ 2¿_

Efter föreställningen fn DANS
- En strålande forestallning -

s° "'°°'° °° “°“° °'““°“°"'°' t-"tïsrttcr pumps Mstcaotto 19 mere 1936.

(ÖP) Ströms husmodersförening höll på månd. ordinarie möte i sam-

l-IANTVERKARNA 16 mars 1936. realskolan. Ordf. fru Anna Levander uppläste en hälsning till Nordens

áslfßfåltzvgi H;;lg|::<_$få:i_¶ Husmodersförbunds gemensamma dag den l0 mars från biskop Eivind
W" Ya ' ~ ' Berggrav, Norge och därefter höll hon ett intressant anlörande om sina

:mm:_ :onda erfarenheter från ett års vistelse i Ryssland.
0.- AM Ekssøn ”kn guusmed 3_ Vidare demonstrerades ett flertal av föreningens medlemmar fest-

sunding kassan eiefgqq |-|_5_ Joneæn ligt dukade páskbord. Mötet. som var besökt av ett 60-tal medlemmar.
klubbmast Efteråt hölls samkvam. avslöts med rggup¿_

20



SPORT & IDROTT I9 mars 1936. 21LL
(LT) Bland kvinnliga gymnasier som uttagits till massuppvisningen (ao4Pu)m:â”|å:::'Lnms“n“Mm Anm P”
vid de olympiska spelen i Berlin till sommaren märks Märta Martens- gon mm nyggn Nm i M¿|m°_ har 5

son och Anna Persson från Strömsund. efterlamnat testamente donerat till
- - - olika religiosa samfund och missionenRikstränaren Gösse Holmer kommer t ma) att besöka Hammerdal

och Strömsund för instruktion. - '

Lars rn. Jenssen blev i4=e men pa is kni i sm i Lnlea med iiden °°'°' ”°'""°'“ ' J°'""°"° "°°° '“'
120.03. FÖDELSEDAG 23 mars 1936

50 år fyller den 25.ds lantbr J.P. Ris-

Nv|<rt:|u|I:'rsRön|-:t.st:N 19 ninfe 1936. '““°- R'*“°'°'~ ^'°"°°-
(ÖP) S.G.U.-avdelningen Vårvind i Strömsund hade i sönd. inbjudit Ny-"aux-|-"Nm 23ma,,1936_
Hammerdals S.G.U.-avd. (OP) K. m.t har medgivit foljande per-

Dagens festlighet började med skidutflykt till sponstugan i Lia. där soner i Stroms forsamling att antaga
förfriskningar intogos. På e.m. hölls möte å godtemplarlokalen. varun- ?':_'°\'|""°'P^W°Ü°-°¿'h9':1'¿'i'.?I°"h dal:
der bin. rnedr Anders Eriksson non enmninde din s.G.u.-rdreisen i og, d¿,,°',L°W°“,§§c“ ,,m°n°°c§”,,,,
norra Jämtland. Efler middagen vidtog samkväm med hälsningstal, pg, pg,-,,°n_ Mikgg pgßgom War
sketcher, en revyvisa av Sv. Gybeck och unison sång. Eriksson och Ingvar Eriksson.

ÖP 24 fflâß 1936. Annons i ÖP I9 mars l936 under "Diverse":
LYSNING Den stiliga dam av vilken jag hade äran au bli upphjuden två ggr. vid

Ü||Ü|W°:h°N0°0 Hanlverlrsfeslen i Hammarstrand inbjudes härmed av mig lill Krång-
mua " n ede Folkets Hus. Iisd. den 24 d:s]ör an med mig som Iravuber deltaga

-|-u||m°s¿s iprisdansen. Jag tror all vi ha segerehans.
Kom säkert! Eder beundrande Kalle J.

P08'l'NY'I'T 24 mars 1936.
Titan poetturer l Svanlngen under
eiidneeweniningeeuengen. I-IA.-lutn|~:1'r|-:R | sïnómsuuo 20 mars 1936.
(OP) .G°".°'°'9°"3W'°'““ ha' P5 *Û (ÖP) Frälsningsannén Strömsund har under tiden 20-30 mars besök av

en trupp kadetter från F./\:s krigsskola i Stockholm.
d,n_ 910,-d anwa” Om 5,959 pogg. Brigadens ledare blir adjutant Naemi Kvist, som assistent medföljer
gång uåier for skogsawerkning- kapten Ingeborg Pettersson. Besöket utgår som ett led i kadettemas ut-
am I “"d°' P°'"*°"t°'°' l bildning för sin blivande uppgifl i F./\:s tjänst. Ett ston antal möten
s"°'“'““° 'Y°°"°° "“l°" T°'°°'°°"° it nan ' ritat kal 's fo d hansvaninoenjnwæßen medgivnm ommaatt asioi o en t msunssam e.

vid linjen skola under tiden 1 okt-1 n'
fullgoras fyra turer i veckan och utge; ÖVERSVAMNINGSKATASTROF I USA 20 mars l936.
°°“ °:"9° °°'°“ av 9"' W WW' ' (LT) ll stater översvämmade. l63 dödsoffer. 300.000 hemlösa.

' Skador för 250.000.000 dollars.
l-lAs'|'AvE|.N 24 1936
štroms Hgàstaråetlïsdforgnicgàmfpsa. hade FRÅN SKID-S.M. I LULEÅ 20 mars I936.
'5'"°t° _ - 3 bem” 3" (LT) Jonas Ollander. IFK Strömsund. blev nr 9 ijuniorklassen.

=f"°°°1-=«§2='~f=“-fi»-°°"-“«”-='=°=-““" '°' '.°i:.:=f..“.:i;~“:: P* 'S imTi|lstyrelseva|desdisp.Osear m ien...8\'0 fJ°°'-
c°"“°"' '°"m" Bm' °'°'“°"- Bm' l S-milslo t segrade Karl l.indbe . Trångsviken med tiden
'“°'°"- ”°°°"“°' S- "*“°““°"- 4 |42s Lnreiiiiei r- 411 os rgsiromsund den ianmf. are: Lindqvist - - - - °““°“ WL -~ - -

Vallen med lantbr. Per Olsson. Berg-
et. lantbr Karl Eriksson. Risselas. LT 2l mars 1936.
lantbr. M. Mårtensson. Renalandet.
,,nm,_ _,_ °,°,,m_ mmm, och STRÖMS KONSUMTIONSFÖRENINGS
|;nmf_ N__|_ su-omgggdt gonagg som verksamhetsberättelse visar att föreningen ökat med 38 medlemmar
suppl till 8l3.

H.,-,9sm¿||¿,,ns “sam www, Omsättningen har utgjort 475.894:-. en ökning med 93.218. lika
es till 500 kr. och till hingsth. valdes med 24.2 %. Nettot på verksamheten är l8.973:- Styrelsen föreslår 3
P" 5'“<“°“- ^bb°fVi|<0» proc. utdelning på köpta varor.

Under den gångna veckan ha distr.mölen hållits i Öhn. Tullingsås
och Vågdalen. Vid festprogrammet på dessa möten har fru Signe Tu-
veland medverkat med jämthistorier samt sång till luta.

Zl



SANGARGLÅDJE 26 mars 1936. Storre delen av befolkningen i Ala- SKIDSPOR1' 31 mars 1936

(LT) Svaningens SDUK hade ord. mo- nas utgores av smàbrukare och arbe- Åspnas IF. Klubbmasterskap
telbrd. 21 mars. tare. vilka for sitt uppehalle aro hanvi- 30 km. 1. Pelle Persson 218.21 2

Den unisona sangen inom klubben sade till den arbetsinkomst de kunna Erik Persson 2.22.17 3 Ville Enks-

:iii

I for en livlig diskussion. forskafla sig genom skogsarbeten. son2.23.13. 4 PS Jonsson 223.23
att en ny sangledare till- forklarar landsskalen i Stroms dist- 5. Erik Espva|l2.27.37
avslutadesmed sang ur rikt 16 km. 1. ME Espmark 105.12 2

Sangbok. Under innevarande vinter har som John Andersson 108.56 3 Hans Sa-

É

Kamrater. mot upp mera man- bekant skogsarbetet under minst en lomonsson 1.10.29 4 Jons Espvaii
grannttill motet i påsk! manad legat alldeles nere. och sedan 1,10,50

det vel kommit i9àn9 isen her sno- oeiiier. 20 lim. 1 Maria Persson
FÖDELSEDAG 26mars1936. mangden i alla fall forsvarat arbetet 1_53_53_

(OP) Lantbr. Hans Persson. Ojaren_ medforande att arbetsinkomsten blivit
Strom. fyller 75 arden 31 dzs. avsevart lagre an under normala for- Aggïguggï 1 apr1935

fl0||00000 00 f0ff“|i°f0f$0fl0f0- 00"' (LT) 58.127 arbetslosa voro vid utgan-
27 mars1936. 0900 059 0* $'<09$0f0°ï° ° 000 0008 Sf gen av febr. anmalda hos landets ar-
aREvl.AoEsaEi=oRoRAN det ende arbete. som Står ett erhålla oeisiosiieisi<ommiiieer_ en minskning
(LT) Poaidir. inedre norra disiriiriei io- inom kommunen - ne det derfor evn- med 3.213 eiier 5.3 proeeni sedan io
reslar generalpoststyrelsen besluta. 0005900 00*Yff“'“0"00f“f I-000$f'$|<0|' regaende manad I Jamtland funnos
att orevisdbeiordran skall iran den 15 en kan derfor uten tvekan vrtsorde. ett 561 aroeisiosa
mg] 59; rum pg iinpn $if0meunq.Vx. verkligt behov av mgoltilldelning fore-
eirariiiaien. i aiagandei siiaii inga oe- loser inom Kommunen- Mdt den SOK- i..ius ovan srnoiii 1 apr193s
fordran av en Iosvaska mellan fd lfvdlffetß- 100 Såßf- "af hd" tft- siromsunds municipaiiuiimakiige en
Stromsund och Muråeeft samt beford- f°f000f'0f0- anhallan om uppsatiande av en lius-
ffl GV 60 VGFUGPÉSG fflafl 5lf0f't't- ramp over Storgatan mitt for Nya Ho-
sund och Tullingsàs 3K|03P0RT 30 fft@ß1930 iellei godkandes. med viiikor aii sam-

30 mars 1936. nationella tavlingar. 30 km. med tiden
(LT) Lere Th femme i Umeà vid inter- iiaiiei oeiiosiar eridasi en iarnpa

ÅFFÅRSÖVERLÅTELSE I STRÖÜ 2-21-29 NY TJUR 1 apr 1936
(OP) Hanssons cykel- och sportaffar Klubbmlsteiskap (OP) Bredkalens tjurforening har i da.
har overtagits av kopman Valdemar IFK Stromsund hade på son. klubb- garna från N_0 01350.-is 1 Rgsia av.
Roos. som kommer att dnva affaren masterskapstavlingar pà skidor aigænimm iniropg prgmigi-ade qui-en
under nna Roos cykel- och sportaffar 3Q_|g|1Lsen.: 1. Ture Karlsson 2.05.13 Zar Prins for ett pris av 1 800 kr

2 Valter Hedlund 222.37 3. Ivar
ÅRSSTÅIIA 30 mars 1936 Flatbacke 227.40 ARBETARNA 2 apr 1936
Strorns sockens brandforsaknngsbo- . John Wessman (LT) Ggfdnasbyns SQUK hade mms
|0900f0åf$$W“"l0 220-10- den 29 mars. besokt av ett 20-tal

Enl Styfßß in- JÖÛÖS som ofnbud dßtf kg".
komster och utgifter vant fol|ande: ln- 2. Gunnar Forsberg 1.05.52. 3 Per fgænsen wide; Kia; Eriksson och nu

komstbehalln. fr. 1934 - 248.303:56. Forsberg 1.06.21. k tsen revisor' ldesO I

rantor kr. 499485. arsavg 526747 1Q_|¿m_q¿|m|; 1. Gunborg Larsson men kimm opzmde ,,¿<âaS:n°':”|_
och intr avg 15017 Summa inkomst 48.14 dande av en fackfoæmng Det blev en
zsaiisos 10_ki:Liuiii1s-ia) 1coieAireiason M du - W ,,,,,°,,_ ,,

uigirier avioningar 121-1 -_ orand- 39.09. 2. oiie enirseon 41.03 3 NÅN, 5'2,”,',,°',,,' “ff ,,,,,_,,, 5:"
sxadeera. a42:so ooii oenaiin den 31 Rude iiiieiiander 42.09. - ' -

deo193s - 256.659;-ss summa uigii. 5_m_m_ (14-is) 1 aeriiioid ianirs- §,'§'_":,','",§,,';°"° °" 'M ”'"'“'°'" '“°°
tel' 258116205. son 20.14. 2. Anselm Åslund 20.15.

BCSÜÖIS Sn IDQÛ ll" KUnQ| PSUIO- 3 K E. ÖSKIYSSOTI 2Û.19. AVSKEDSFEST ¿ apr1936
tiska sallskapet med anhållan om 5_|gm_|ç|ggr_ 1 Valdis Roos. 26.08 (Ur) | anbdning av an sm¿°ns¿nsp_

0“'°'“°°°'1 '°' °°'°9°'* °'°' "E 31 niars193s Kari Linden avgick urs.i~s iiansiiooii
"°'°'“"°- °'“' °°“ *'V'°'s°'°°°'“°' ° Anaernnsiuanukeii Ai.L'riaeR med utgången av mars hade ism-
°'°f$s°"- J°“s9à'd- '°' 4°'à"9' ”da” 5575330515 vagspersonalen 1 Ulriksfors med om-
"'°'*"°° (ir) Aroeiararnaoruirenarnnden i Aia- neid enordnet ett feetttot evekedeeem-

"ÅR nas kommun meddelar aii den under kvem de Kefe Temøerenoe derstad-vmisii 7 ao mars193s. -

OIMNÜVÛINCÜÜCD I SÜÜIHIIIIIÜ. gg es Ungf ggngns |0pp h°||°3 efa

(OP) S""°'.“° "“°° “9 '°' '°'$“ dels de ioroaiirade koniuniiiurema fel- En wbekribered Qåve idmte fettf-
9à"9°" Ma” B°°“°'$°°a9 Ü" W' och dels paatt antalet saliare blivit far- flfßß 0V0f'|9m0000$ ffåfl 00f'00'90 l

de vara tidigt om man tar 1 betraktan- re. UW<0f0f0 f0f|0900 0V0°|0l090f-
de den snorika vintem och till synes Intresset for verksamheten ar fort-
sena varen Sakerligen torde de tidiga farande mycket stort bland arbetama
gastema ha stora svangheter att hitta och manga laneansokningar vantas U Nya U

sin foda. inkomma under detta ar. Alla làntaga-
resomtettvtteinisinenvebosted- Damfriseringen

30 mars 1936 er. har for namnden uttryckt sin glad-
GRA1'is||JoL 'rlLLAi.Al~iÅs ie darover och aven uiiaiai. att deras I ni, 3, I
(LT) Lansstyrelsen har tillstyrkt Alanas ekonomiska stallning forbattrats. sed-
kommuns framstallning till k. mt om an de fran egen jord fatt skorda pro-
tilldelning av miol for utdelning bland dukter. som bidragit till familjens up- SVEA /ONSSON'
llódlldaflda pehâlla.
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SEXUELL UPPLYSNING ll apr l936.
' (LT) Ströms Husmodersförening hade i tors. besök

av dzr Andrea Andrén-Svedberg. som på realskolan
höll föredrag för kvinnor om huvudsakligast klimak-
teriet. Föredraget ahördes med ston intresse av ett
l70-tal kvinnor.

På f.m. höll d:r Andrén föredrag för skolungdom
om sexuell upplysning. Ett l00-tal bam från samre-
alskolan och folkskolans 6:e klass hade infunnit sig.

4.? ' /tmumorttrnrtesa
FRÅN A|,tJvtANtttTt:_~;

TACK

-_ » Härmed framförcs ett varmt tack till Ströms skolsty-
' “S ii relse samt till Strömsundskretsama av Röda Korset

: och Vita Bandet för välkomna bidrag till beklåd-
nadshjalp åt årets konfimtander.

t Strömsund den 9 april 1936.

G. Löfvenmark G. Sällvin
Kyrkoh. Komm

VÅVKURS l4 apr l936.
(ÖP) Vavkurs i Ström anordnad av Jämtslöjd. har de

senaste fyra veckoma pågått i Strömsund. Kursen
har varit fulltaligt besökt och letts av handarb.lär. El-
len Nilsen från Strömsund.

Efter kursavslutningen var en smakfull utställning
U-, ,_,T¿-T ,_-”mm av elevarbeten anordnad. och där fanns en rik sam-

.-Inna Nordén. [odd Wik. med dom-rn (iunnel i knut-I I kakel: ling av nyttiga och vackra föremål såsom kuddar.
(ir.-lsgani Smmwml. dukar. handdukar. servetter. gardiner. mattor. siden-

sehalar med gammalt mönster från Ström och ett

"JM-P T"-L ÉGNÅHEMSLÅN 6 0Pf 1936- strömsdrakttyg i ”feril” randning m.m. Dessutom vi-
(LT) Sll'ÖmS li0mI'nUn anltållet' l\0$ lt. mil. all de eg- sades prev på den nya tekniken i handknulen 110553

nahemslån. som åren 1926-l930 beviljades ett 20-tal på 1)-gu

arbetare vid Ulriksfors numera nedlagda sullitfabrik
och vilka varierade mellan 5.000 till 6.000 kr. måtte |4 apr 1936,
få överföras till arbetarsmàbntkslån. Skulle detta ic- F,Å(;|-:LI-'ÄNGI-2 PA CYKI-IL | BRI-j|)|(Ã|_|-IN
ke låta sig göra. hemställer kommunen. att andra åt- (OP) När en lnnrnandmrc i ßredkälcn härom kvällen

ßäfdef målle \'idl8gßS för 8!! bringa iffåg8\'8ml1de satte ifrån sig sin cykel vid stugväggen. hade ljådem
lållšß-fc l>0l'IÖ\'lig Och bclåde l1jälP- P-2-XL den ipakethållaren kommit att bli uppfölld. Pa morgonen
kanppa arbetstillgången i onen ha de nämligen råka! satt en mindre vanlig fågel. den fridlysta pärlugglan.

50" $)'l'|"°fll8° bfïdsm °l*°"°ml$k Slällilš- fångad som en råtta i en falla. I-'jädem hade troligt-
vis. sedan ugglan satt sig. slagit igen och träffat pre-

OVANLIGT VADER 7 apr 1936. eis över hennes hels-

(LT) Ett åskväder drog på söndagskvällen över trak-
ten av Stamsele och Täxan. Åskan mullrade så kraft- MM, .or ri 4.. mr.
igt. att husen skakade. TILL SALU

I st 2 års stövare. hynda l-lamilton. stor och

ARBI-:Ts|.ósHt-:1'r:N s apr ms. mms. Gammcms mmm: god pa hm. Han-
Enl. rapport till A.K. funnos vid månadsskiftet i Yädßls Ü" 583101
Ström 66 arbetslösa mot 67 föregående månad, Anselm Andersson, Öjaren. lledningsflokälen

ll apr l936.
KRAFTHISTORISKT OGONBLICK PÅ SKÄR- PRIMA I-IINGST l5 apr l936.
TORSDAG!-IN Ströms sockens Hâstavelsförening har hos Vångens
(ÖP) Dammbyggnaden vid tunnelutloppet i Krång- hingstuppfödningsanstalt inköpt hingsten lngvald till
ede sprangd med dynamitladdning på 270 kg. ett pris av 6.000:- kr.
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FÖRENINGSNYTT I6 apr I936. GRATISMJÖL l8 apr I936.

(LT) Ströms konsumentlörening höll annandag påsk (LT) K. M:t har tilldelat Alanås och Frösö kommun-

årsmöte. De avgående styrelseledamötema .Iöns er vardera 50 säckar vetemjöl lör utdelning till nöd-

Palm, Sven Svensson och Er. Em. Eriksson omvald- lidande.
es enhälligt. l styrelsen kvarstår Per Olofsson och
l.t-:. Andersson. Ersattantn Emil Lov een o.v. D°ltl°t'
Malnttaaatnvaldea enhallist- Emmy Gustafsson Tel. 2l1, strtlrnsttntl.

M ll l tid: ll-2.
BIDRAG l6 apr I936. 9"-and Hoten 0 .gu ng'
(QP) A_v Svenska Turistlöreningens skolvandrings- s0RGL[G1' BUD 3| ap, |936_

stipendier har Samrealskolan t Ström fått l00 kr. (op) N liwagsmomonm av|c¿ mer gcnomgmgcn

operation å Östersunds lasarett fnt Annie
ARBETARNA tv apr t93r,_ Ltsrvenntnrlt. tnnltn till ltyrltelterde G. Lars-ennntrt.

(LT) Hillsands SDUK höll på påskdagen ordinarie SUÖWSUHÖ-

möte. Två nya medlemmar beviljades inträde. Stu- D90 Wlldlla 5001 Val' född l UPPSÜÛ N89- hal' W'
dieleanren rapporterade att stttrlieeirlteln i arbetena- fit vefltaant va alilta entraden. Sålunda var nen t-att

relsens historia är till hälften genomgången med bra sl" b°|18å'l8 °fdf- W Vila Bafldel lslfömsudslifels'
fçsultgt, mgn gvårjghgtgf uppstått gu anskaffg pasg- CH). H00 hål' OCKSÅ ffmllll S001 ffâllâflnníl 0Cl'l

ende litteratur. Beslöts att 20 ex. nt- LT sltulle hemtn- av hennes hand ha - som vi nu erinra oss - utkommit
835 Och bøgkånkas till çj p|'ç|tumç|'g|t|gt-_ ålSltllllg8 l)Cl'ällClSC$8Il'lllI'lgll'. Ulmfltla 8\' en erkän-

Ft-ågon om vol av ett socialt utskott borotoooe En nansvärd fabuleringslönnåga. ett llärdfritt. vinnande

programkommitté att ordna ett samkväm till den sis- sätt att berätta. och en kristlig ideell tendens

ta april valdes. Mötet avslutades med sång nzr 25 ur FÖl'ttl0m av make sörjes den bortgångna av två

Tidens Sångbok. bam.

ETT NATURFENOMEN 24 apr I936.

im (ÖP) På tisd. e.m. gick några våldsamma snöskurar över bl.a. Alavatt-
Hingsten "lngvald" stàrtor net i Ström. Därvid iakttogs hos lantbr. Erik Alvebo ett anmärkning-

b°l3Fl<lll09 "OS värt fenomen.
br°d°1f':š:°k::u"ñd^':gršv'k°" Sedan ovädret rasat en stund. kunde man från flaggstången. som i

Hingsten "lngvalr|" utgtolt som nr 2 toppen är lörsedd med en kopparkula. se elektriska gnistor oupphör-

från Vången våren 1936. ligt stråla ut under ett ljudligt sprakande. Samtidigt ringde telefonen i

ett utan uppehåll. När snöskuren gått lörbi upphörde fenomenet. Det

|.|Us”°DR^RN^ 22 ap, 1935 var tydligen starkt elektriskt laddade moln som svepte lörbi.

(OP) Ströms l-lusmodersförening ha-

;*,:,,',:°¿,,,";*¿¿;°,¿,,°'¿,',¿°,°",',t3,' Å":,$,';¿,,*2:,t BRO óvlalt srnólvlssunmsr 24 .pr ms.
der halsade alla medlemmar samt tn- (LT) Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har yttrat sig över de av /\.B.
°l"d"° "°"'b“'°°°“.V°"'l' "°"*°'“"°~ Bioteknik i Stockholm upprättade förslaget till bro. och anser att de

D°2::::i'°"d° :apfg:'"|g:|:ß¿°::2"::°_ sammanlagda brokostnadema skulle uppgå till l.l30.000 kr mot de i

mm, ||ngs°3 Hwmoggfofofbundoto det upprättade förslaget angivna l.000.000 kr.

landsmöte i Ostersund under kom- Den kapitaliserade merkostnaden lör underhållet av bron har. från-

llld Nmmf- sett llottningsmerkostnadema som uppgivits till 5.000 kr. beräknats

smâïz kal"°°°|vwvnftggmàgf till l62.000 kr och torde enligt styrelsen komma att omöjliggöra eller i

ko, spngo som med' fm Sum Kom, varje fall lördröja en lösning av brofrågan.

vid pianot
En sketch. sknven av fru I Hager-

och mottogs med stort bifall (LT) Ströms sockens erkända sjukkassas styrelseberättelse visar att
kassan vid årsskiftet hade 664 medlemmar (369 män och 295 kvinnor)

FOTBOLL 22 apr 1936 F.n. är medlemsantalct 750.

:Fëåmmmcaégnnmaæn ?=|-fnig Antalet sjukdagar var 2.585. sjukdomsfallen voro 253. Utgifter och

nlortag. inkomster balansera på l0.999:5l med en behållning av l.273:74.

'*°T "°'“* 2.2 al" 1936 I-'oLl<sl<ol.l:sTvlttt:l.st-:N 27 apr 1936.

ßäïæmrggäïyt kågmgodpà Beslöts att utlöra vissa reparationer och omändringar vid Ãspnäs och
e.rn. nor r ra

om 5 strom ooh vtooro mot norr, t Vågdalens folkskolor samt inlöra centraluppvärmning i desamma.
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En anhållan från reki. Mattesson om att sönd. den l4 juni lå
disponera gymnastiksalen lör utställning av allmogevåvnader bilölls.

. . . . . (LT) Ströms komm ns forvaitn s-
Vitåareuillzslöts ptt gål_ilIlö:åatmingbtäiit:t skolkökslårannnetiånsten och æv¿,¿°mb°|.¿m|:¿, for 1935 'frågæ

inom is eregerasi o inane a _ |' n far-4'

Avgångsprövning vid distriktets skolor beståmdes till l8 och l9 'ggxfllß flgflßkßßßßâmmâdfêâ bö-

maj med skriliga prov i råkning och modersmål. och läsåret avslutas 1 å?94°6597å% Lågï
med oiciell examen den 27 ma) vareñer premieutdelning och avslut- komsæma nu 541 291 39 Anm en

ning troligen kommer att äga rum i kyrkan. pehaiinrng av kr 51 455 74

Recriator Amina 23 apr ieae. JÄMTLANDS LÄNS SLAKTERIFORENING 21 apr 1936.

(LT) I-lf! Th- -|0fI$80 blif 218 Då 30 l0:e distriktet. Ströms socken: Årets omsättning har uigjon l3.272 kg
km ' strilande ' Meselefors. .

1'_ En B“g|:%".'h”m°ß 108.16. lörsåld slakt lör kr. l4.696.49.

2. Lars Th. Jonsson 2.11,42
TRAFIKFÖRBUD 27 apr 1936.

23 W1936. Länsstyrelsen har utfärdat förbud mot trafik med omnibussar
VÅGÛÅLEN FÅ* °°K$Å SVÅNPÅR och lastbilar å vägen Södra Ohn-Renålandet samt sidovägen till
(LT) Antalet svanar i Jamttand ökar, ojaren
:äger lansantikv. Eric Festin, då °

eimbygda beslutat inkopa ett sva
par fran Naturhistoriska museet i Mani: VIGDE 37 vf 1936-
rnö och som kommer att plac. i Fang- (ÖP) Lantbr. Per Mårtensson. Strand och fröken Stina Löl'\'ander.doiter
ïåef V°0<:°°'°°"=_- SP; :Ena Phi; tiii iantbr. izriit Levanrier i öhn och hans mata. vigaein ap-de rum i

SÜÖUI U ÖDDGI ' . .' . .'
0.... na. 1... ra. fa... nn... ... .... §"°'“jj;>¿';'¿,P§a§°Pd¿ °"?;'*f;;~".*g!“;*-,°;,f*'!¿¿“-ffs; ~t@S;'"
ænhg kobniidemg sig oroe s tingarot. 1 ner in _|u na ti mi ag på unst o-

lnkopet har moiliggjorts genom val- tcllet i Strömsund.
gigt tillmötesgående fran disp. Oscar

rlsson och ing. Elias V. Johansson i

Strömsund. vilka stallt sig som ekon. en for skogshuggare och d.o körare i soner. vilka vid 8-tiden samlats pa tor-
garanter bakom inköpet. Utplantenng- Jamtlands lan har i vinter varit 4:19 get En blandad kor under kantor D
en beraknas kunna verkstallas nagon resp. 8:12. Bada beloppen innebara Fr. Nordfors ledning iialsade varen
gang i början av maj manad sankning i jamforelse med föregående med sang.

vinter. då motsvarande dagsføitjanst- Efter ett anforande av komm G

28 apr 1936 er voro 4-96 resp 9:75 kr. Sallvin utbringades leven for varen

rliueriuriksn Area tema i gåfgomfia E[,afaTn¶s"L“:å:

$TR°"“U"°ET . NY LOKELDARI: 29 apr 1936. ipnapamenatiet. .rar en sang napra-
(0Pl 09 “mb ßsßmëß Wvdßf oistr ehefen i 4-e oietr av s..i. har mande;
har lßiilt hårt nå ßlêßkl I SUOMSUHG- tro rn. 1 ma) 1936 tiii iokomotiveioare ram. myt.-annat 1 sr.-pmm;
°°" °'°°'°' '"°° f°'1V°'*°“° “P°'°9°"° konsumerat och forordhat hia mask- (LT) Motet i stromsuno hoiia pa god-
°° °°" “"“°"“"9 ' °V“9' 'W °°"°' inhitraoetwi. Theianoeri uinireiora tempiarioitaien och haoe samlat zoo
'°'°°'“~ så an '“'l°"°f"'°“ '9°' "“"' ' V deltagare. smaoruit. Nris Groniund.
°° W* 5"' °°'1°“ vmeiti ansats 2 ma, 1936 vapoaien. taiaoe Reaoiutronen an-
a upmmšdsynäaavågm ar? gm" (OP) I Stromsund hade den vackra togs. Efter motet hade arb kommunen
' ' °“'°9“ °- °" ' '°“ l° °" och miioa vaoerieken pa vaioorgs- sammantraoe. varvid tre nya mediem-

°°9t°ñ'2|f°P°“°”' s"°'“°““" °° *'99 massoafton ioeitat ut ett itraentai per- mar heviijaoes intraoe
m0 fl.

mn mr. HÖGTIDLIG iNviGNiNG 4 mh- mr
STRÖIS ÜEJERIFÖRENING U.P.Å. _. . '.
mkomsæ, och angr, bahnææ ¿ "_ (LT)ålläl:ii_kens ordåtnsltiåssösomveåleir erçlâenåriigrtpande restaäcreriiig

76 082:41 och til ngar och skulder nus igt. mvig cs n. i en gti iga esten. som sö't-
Dâ es av ett hundratal personer. höll Storlogens ombudsman Sandin hög-

I . . tidstalet. På aftonen höll platslogen 4930 Raskt Framåt logemöte. var-
'la Muràæns "mens vid tal hölls av bl.a. hr Sixten I-'jållgrcn i Strömsund. l-'rån Strömsund

och Vågdalen hade f.ö. ett ston antal ordensmedlcmmar anlånt till mö-
HÅR NI l'l RT 28 apr 1936 I l.
- att Nils Ollander IFK Stromsund blev e
sjatte man i klass lll i Sleipners ter-

æntiiwqdagt: a mald tiii SM i Qpsmj 1936'
° ° ”X 'am ,' °" ° ' '_' Marknaden i Strömsund indra es nästa år.terrang. bl a N Olander. Strömsund

Kommerskollegium har Fórordnat om indragning från år
F¿få.'¿ÅNs;|.EN | SKOGEN l937 av den marknad, som hittills brukat hållas i Strömsund
(LT) Den genomsnittliga dagsfortianst- . i Oktober varje år.
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KOMMUNALT 5 maj I936. T°R3TÅ 11 mil 1935-

suoina kanininnaifniiinalniga tillatynna anaokn. om ratt under 1 an-, )¿'¿:*a§s|“°" |"°nL§*'° '~'““$“f¿
tid från l okt I936 till spisande gäster servera pilsner i fråga om Grand denna 3|_,_ Mian”WN i \',im_

Hotell, Nya Hotellet och Turisthotellet, samtliga i Strömsund. Liknan- af varit ingltrivna vid skolan;

de ansökn. från en matservering i Ssd och två gästgiverier avstyrlttes. RUM PIISIOII. I-0V_b0f98

Beslöts att av Sandö Sågverks A.B. inköpa en skoltomt i Stamsele "'°"""*°':
för l.500 kr och där uppföra ett skolhus för 24.300 kr. och indraga "”°"' 3 °"
centraluppvärmning i Vågdalens och Ãspnäs skolors tjänstebostäder. suv." m'“°"' Bædkalen

_ _ scourresr 11 ma; 19:16.

IHJALKLAMD 6 maj I936. (LT) Strömsunds Sooutförenlng hade
fred. ' fes

(LT) En dödsolycka inträffade på tisdagsmiddagcn i Ströms färjesund. §':dæmp; ¶gg3:d':;_ I på

Dä färjan. som kom från Strämsunds-hållet. befann sig cza en halv Sedan scoutema under sang intag-

meter från Näsviksbryggan. skulle en 6-årig son till bagaren OI. And- 91 På 9l?°"°"- "P" '*¿'°"°1°"- '*°"“'“-
afaaaniNa1-.vilran nappa in pa densamma varvid nan mn nianan mn- f¿vs;°,L':'2¿_“,§'§_¶2'¿”,§,':,':°“;f°¿Yf;';§j

an Och Och blCV SVå s°n_ fnnranndn invigningen ny en dn|

En på färjan befintlig bilist förde honom omedelban till d:r J. Kren- "vargungar". Kàrchefen invigde darpå

zisky. men den skadade dog tio minuter efter olycksfallel. S0! I-Wlkf Ü" 310 l<|0ß'$°°U1°f-

'°'°°';':~'a..“*>°.;':i. s°«.~°°"°~_ spelet ' : n ra en”. en

(LT) lngenjörsfinnan .I. Owe Engström i Hämösand har av Väg- och sooutpjas 'Overfallet på Stormyrtorp-

vattenbyggnadsstyrelsen godkänts som entreprenör för byggande av 01"- _|09°f0å|$$f“18| N04 $å"9_ 001)

bron över Tullingsås-ån och lljonån på allmänna vägen Hammerdal- $:|':':a:t"'°"¿'h^m ""°t"“%d°|"'v'l°'Ü°"s"
. bl :gt bifall

SIYÖITISUDÖ llll CH k0SU'l8d 8\' kl”. Lokahn var musen och behá||ningen

gär till sommarens distrlager i Sollef-

ISEN BRAST 6 maj I936. 105-

(ÖP) Då hr Gösta Lässman i Strömsund på söndagskvällen färdades på

sparkstötting genom Öhnsundet. brast isen under honom. varvid både

han och fordonet hamnade i vattnet. Ingen fanns i närheten som kunde
bistå honom, men efter en stunds arbete lyckades L. taga sig upp pä is- 12 ml 1935

an igen. spafkaiøiiingan mad last nat nan anala lanina i ajnpai. %äRK'Ä<;%R:°”§§L°l'ßL:E"°*R^°

_ F rnealemma ha slutit ag tm

PARBNTATION f»-n=1|<>ß<>. nf.'“nn2“.'fa,n nu .nJ.nå»'Lf.näa....
(ÖP) Vita Bandet i Strömsund hade i månd. möte med parentation
över föreningens hädangängna fru Annie Löfvenmark. Mötet öppna- “_ vara 9" al' '“°"
des med sång nr 57 ur V.B:s sångbok. var-på v. ordf. fru Regina ::g°°èh“d"å'¿”::a”:$Tn::uï
Persson i ett tal bl.a. minde om de stora insatser fru L. gjon inom gmgma Umkgfofs ha,-,n9,d,9,n af.

Strömsundsföreningen. betarrörelse och tillvaxten synes god 1

Efter sång l27 följde en tyst andaktsstund. Sedan förenings- U°$$U9<10m$l<|Ubl>-

ärendena behandlats läste f1|.mag. frk. Ebba Larsson "Vid graven" av

biskop N. Beskow och dessutom en av fm l.öfvenmark författad 14 maj1935_

berättelse “Pyllan och hennes himmel”. varpå mötet avslöts med ps. |=5$1'|_|G1'|$1'R0||suN0
”Bred dina vida vingar”. (OP) Skolfest hade pa tisd. anordnats

av Ströms samrealskolas elever. Pub-
liken kunde i förvag hysa den förhopp-
ningen. att man skulle få tillbringa en
angenam afton. ty de aftonunderhàlln.
Ebbe är Co brukat bjuda pa ha alltid

ARBETSLÄGI-:T ann nan '°“¿{,°;';";'°*?°°~ ,,,,, ,,,,,, ,,, ,,,,._,
' '90 Pf°9

(LT) Enligt rapport till A.K. fanns vid månadsskiftet 86 arbetslösa i cabareartat inslag kunde inte annat an
3"5m_ astadkomma glada ansikten bland

Yrkesfördelningen bland 875 arbetslösa i Jämtlands län har under- ä ':åf¿';:eW|?,å';:u|T¿?a:'¿f:åe:a':tâ,:

sökts, varvid framkommit att 392 eller 45 proc. är arbetare inom ”hmm” |~|'¿'9¿_ En pia www
skogshushållmngen. dtversearbetarc I8 proc.. inom väg- och anlägg- 'Stackars Karlar” utgjorde en av pro-

ningsarbete 9.l proc.. inom pappersindustri 5.4 proc. och inom jordbr. llfffflß HOIUPUHKIU- Oßltffmff-

18 Pm» ::.:.*:."°':.:“~.â':.".°.m":.i:°'°°.:
De tre talrikast företrädda åldersgruppema bland länets arbetslösa mkt A Mango" “mt -ewa;-a,gM°|.

äm 2l-25 år l9.3 proc.. 26-30 år l6.8 proc. och l8-20 år l3.7 proc. lers stil av gyrnn dir. Frykberg
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ARBETSFORMEDI-ING 12 -mi 1936- REALEXAMI-:N 1936 is ma; mo.
Lediga platser i Strömsund.. lör vilka lämpliga sök-
amg" ej funnos anm¿|¿a¿ Vid sknvntngar ull realexamen vid Ströms samreal-

ioodojoogrm 1 oi, iioobaiionitor s oob bom- =l=°'= ha 894*å1$ Smlltß N °l°\'°f I Ûäfd'-'
bmucn 2_ klassen: Viktor Ahlberg. Strömsund. Jöns Back-

lund. Ssd. Leman Dannberg. Vilhelmina. Karl-Emst

T|NcsRÄ1'rßN r sïnöivt 14 md; mo. E<'S"°'“- Sid- L°““°“ N°“"°'S~ 554- "°“?'_°“ -\'_>"
- - - berg. Dorotea. lvar Rönnberg. Ssd. Erik AxelFyllen och olaga befattning med spntdrycker kosta- . . . _ _.

de 25 dagsböter á 2:_ och I 30:_ i böter Vilbem. Dorotea. Sonja Danielsson. .\äs\ iken. .-\nna
' Enksdotter Ssd Märta Jönsson. Ssd. .\larianneEtt llertal personer stodo åtalade lör underlåtenhet Sied Ssd A. R ssd Sh Tamm .Ssd_

du oftagga hoiidsitaii, vititoi nu itosmdo dom dobboi °° ° '““ °"°'° ° ' '“
iidodstoiti ooh daniii io to i boiof vofdofo . _

rvomo bfodof i Na-.viiton vititd åtalats mr otov- ^VsK^"^"”5 ^V BETYG '8 "W '°°°'
_ . _ . ° . . ' . . . ' ' Östersunds inspekti-lig brännvinstillverkning. dömdes att väga sig med (LT) Folkskfmnsp G H P.'h| '

ed. Även svaranden i ett misshartdelsmål ålades ed- °l's°mrådc unstyrker Svcngcs Aumí F°|ks'“°|.|'mre'“ng nings förslag om avskalïande av flitbetyget t folk-

En pofooo tiodo iiiiogoi on jasibiandning och noir .°°" °"° b°'>'@ "“d°' b“““°“$ “”“°
so dogsb. d i;-. '°"“'“-

En Sl|'l$mStlndS-Chattöf. S0m I VlI'lll'8S körde på RESERVARBETEN 23 maj |936_

°" häslsk-'ms På V53" S“'Öm$“"d'U|"k$r°"s° 'md (LT) Ströms arbetslöshetskommitte anhåller hos

mid an hage" mås” S°""° 5'°|“”5~ “ck böta 20 A.K. om rätt att återupptaga det statskommtinala re-
dagsb. á 2:-. Dessutom skulle han ersätta djurets vär- scwarbcm med Gmnß begm\.ningsp|ms sam! an_

4' “W 33°=4°- iaggando av vag min utfiitsfofs iiii dogs ognohoms-

14 maj 1936. °mfåd°-
PASTOR M|C|'|ÅEL SANDÉLLS ATTLINGAR
(ÖP) Homeopatiska läkaren N.M. Sandell. Ålsten. NYKTFRHETSFOLKETS PÅG 23 mal 1936-
fy||c,. p¿ fm 50 ¿|._ S_ som 5, jamæ Ü" bördcm 5, son firades i tors. i Havsnäs av Vita Bandet med ett off-
iiii don bokomo pfodikonioo. gmodafon av Hiiioonds ßmlist möte i mis=i°mhuß°t- llälminssßmömndc
Ba,-"hem 5 5¿,5m_ hölls av föreningens ordf. lär. Lilly Näslund. Skol-

K,-rttobofdo nr. sondoii. Annas. ryiioi pd mdnd. bam Ochitmiomr mßdvßrkßdß med Såna mh wlköf-
50 ¿|-_ 5_ 5,- son ;i|| fmmmnc bam|1_|15m$|_ M_ Föredrag hölls av lär. Svea Näslund. Fni Stina

sondoii i Hiiisond. s. pm»-igos wii Sami dmamo- Backlund talade °m det >'kt°m°ßp°Ii}iSkß läget-
¿eS |922 tm ky,-købe,-¿c 5 A|ang5_ Mötet var talnkt besökt av ortens befolkning.

ÖP 25 maj l936.
NY EPIDEMI 16 mi 1936- sron DAG rön svt-:Nsicr |=|.vcvÄst-:N
(OP) Scharlakansfeber har uibrutit i tili-iksfors. Sju 3.-omm nygzii vid siooimoim ooii it,-giodoo
fall har på den gångna veckan konstaterats. Skolorna Stockholm-Malmö lnvigda.
har stängts lör att lörebygga vidare spridning. I

Strömsund har ännu ej mer än ett fall lörekommit. NYTT SLÃKTNAMN 25 maj I936.
(ÖP) Motorskötaren C.E.l;. Carlsson i Ströms lör-

SKOGSELDÅR | STRÖM 20 mal N36- samling har erhållit tillstånd att antaga släktnamnet
(LT) l trakten av Strömsund har under de senaste da- Ng,-,j5_
gama två skogseldar utbrutit. På sön. uppstod skogs-
brand i Strand. där en odlare icke släckt elden ord- 25 maj |935_
entligt efter sig. Omkring en hektar mark avbrändes. 1'||_|_|:^R1~5vÄ(;AR FÖR |N|_^N|)§|3^N,gN

På månd- UPP*-“Od Skklgbmd På mark llnhöflß Enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelscns lörslag till
E-F-S Omkring 3 km mm um Strömsund- F-rt »melina ibrdoioing ot- dot iiii byggondo dv- iiiironot-ngar titt
hade kastat ifrån sig en brinnande tzindsiicka. vilket |n|;m¿sbamm mf budgetåret |93(,.37 am-55,4: me,-.
°l'$°kÜ° bfde- S001 Whfädc 3 hal' Väfdcfull- UF' vationsanslagct av 500.000 kr skulle till Jämtlands
Plamcmd Skssmßfk- Sksm vnvsv kam fiißäkmd- tan inga ss.ooo kf. Doiio boiopp mos iof vagitsro-

taget Södra Öhn-Kärrnäset-Draganäs med bivägar.
FOLKSKOLAN 23 maj l936.
Med anledning av scharlakansfeherepidemin i orten STRÖMS LANTMANNAFÖRENING U.P.A.
beslöts inställa den offentliga årsexamen vid samt- Föreningens inkomster och utgifter balansera på kr.
liga distriktets skolor. avslutningshögtidligheten i 29.340:83. Årets vinst uppgick till kr. 799:56. Till
kyrkan ävenså p.g.a. hälsovärdsnämndens lörbud. styrelseordf. skall utgå ett arvode av 800 kr.
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S.D.U.K. I HILLSAND 26 maj I936.
Studieämnet lör vintems studiearbete har varit Arbe-
tarrörelsens historia. Trots vissa svårigheter har arbe-
tet gått bra och studieledaren hade glädjen meddela
att kursens lärare Carl Landelius. givit cirkeln det
betyget att vara en av årets bästa.

Sammantrade
DELÅGARNA I STROIS INDUSTRI G TRANS-
PORT A.-S. I STRÖMSUND
kallas harmed till ordinarie bolagsstamma a kapten
A. Astroms kontor i Strömsund onsd. den 10 juni

_ 14.kl
Strömsund den 27 maj 1936.

Styrelsen f
SÅNGSVANAR | STRÖM

DET VILDAS RIKE 27 maj |936_ OP 27 maj l936. l närvaro av ett 50-tal intres-

(ÖP) En |amb|-ujmc 5 jjgggngscj iaknøg en (jag i seradc onsbor "sjösattes" i går kväll vid Löv-

lörra veckan på endast cza 3 m:s avstånd en bäver. Ö" i Våßdalcn- SWÖW- dcl P31' Såßswnaf $°m

som kom simmande i Vatludalen i närheten av byn. himla” W" Malmö-
En 60 cm. lång huggonn anträlïades på månd. i Ûlllfe l)'§kl§S SCMSI UÜWS m)'°k°l 80" Ü

Alavattnet. Ström. Den ovälkomna reptilen dc" "Ya °m8“_'N8°"- "WP Så N' °°k$å P|°l$°“

avlivades. varpå den konserverats och skänkts till f"Y°k°'_ lamphß- l Ü°_| *'"“°" b°dd° §å|“"d°
byns skola. Även i Ãspnäs by har i dagama hittats '°k° m'“d'° 5" W* “'58 $å"lš5“W" ' d°““a
och avlivats en huggorrn av 70 cmzs längd. "'ak'_“"d°" °" "mal *'°°|_*°'~

Djuren stå under övennseendc av ottn.lör-
man P.M. Sjögren. som är fågelkännare.

23 maj 1936- __ Man hoppas nu att allmänheten icke skall

"QUEEN MÅRY5"JUNÜFRUF^RD visa sin nyfikenhet gentemot fåglama alltlör
(ÖP) .Iälteångaren Queen Mary avgick kl 4.30 på hgigtsümde sm-as_

onsdag e.m. från Southampton på sin jungfruresa
över Atlanten. Man beräknar att omkr. 250.000 pers.

bevittnade avresan. som blev ett olörgätligt skåde- 50.ÅR|N(; | 51-ROM 33 maj |936_

spel' (l.T) Fred. den 29 d:s fyller en av lörgmndsgurema

28 maj 1936 t Ströms kommun. kommunalnämndsordf. J.l-I.

.' . . _ . Andersson. 50 år.

fåi>i'§É'.Û..'§.VfÉ.ii;":fÃiÃI..i.f§'.É.i“FÃiÉ§É$fm. t _ ^- wm är född i k9mm-Hm kan se =“">=-k== rå «=

Ströms skoldistrikt äga rum. vilket även skedde men "kt °°h afbetsrylll "V" I de' lwmmunala HW' har

ej under vanliga fomter. Pa grund av rådande mötes- mms k"“"'l¿h°l °°h ßd Omdöme ulnyttjats på olika

lörbud inom socknen. hade den otïentliga àrsexamen fmrådcn' Må"3° am de m'"°°f'd°"PPd'°9' sm" A'
inställts. Prägel av examen lörsökte man ändå lå gzïdån å'"de|: årïls 0_°hd'"°:f' :th gräpwlü
med prvdande av salama och premieutdelning la °° ° 5" ' sm "g 'g ' °° "V m

^\.g'¿ngsk|asscma bcsmcio M 54 bam èch M syn: han pratar inte i onödan. men då han tar till or-

“S58 erhóno mjandc bokpmmicr: ° da. ligger det fakta och mening bakom orden.

Astrid omm. Am .totmlsaoiiel-. Karin Gun- T dm
olsson, Paul Rönnberg, Pelle Forsberg, Åke Nils- an are

:.°:;..;'::::.:. 1*.':.:";~...t:'.:..^':.'*::.f.'°.:'.:;.:.:"':::.: Ie-b°fe Måffé
Skogman, Valdis Roos och Sally Vågberg. 1'¿|_ |54_ §gf5m,|m||_M Mollagningslid: ll-l.:l0

28 maj l936.

(ÖP) Möteslörbudet i Ström som p.g.a. den i Ulriks- Tandläkare
fors häljande scharlakansfebem blivit utlärdat. be- Erik Es mark
sim hatsevardsnamnden i stram på lisa. att rmm. 1 P W- 73- Slföß-
juni upphöra. Vissa lörsiktighetsmått med avseende M°“Û2"l"I3ÜÜi "'2-
på Ulriksfors skulle fortfarande gälla.
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UNDER PUBLIKENS JUBEL 2juni l936. 1; når: 1936

(LT) Vid nationella tävlingar i fi-i idrott på Hofvallen i Östersund seg- 'P'°""°""9 99 ° Ü* Nm'
lade Åke Ödmark. Strömsund. under publikens jubel över l85 cm i ggtmsggåâuš gang:
höjdhopp. Gti bra resultat med tanke på den våtmjuka ansatsen. ;f_ 10 (våg.-inga.-_ 3 gfagnnga.-_ 3 fyra.

I löpning l500 m segrade Nils Ollander. Suömsund. lätt med tiden âfil' Och 15 f0l$f0fI. drev tvâ med
4_23_|_ vardeboksteven AB samt tva hingstar

LEDIGA PLATSER 3 juni l936. :g:mL:Nmißk0lestyrel:lul:e;lgt36inga
(ÖP) Vid arbetsfömiedlingen finns följande lediga platser inom länet: till kom.fu|lm. med forslag att utbyta
2 arbetsdrängar ogifta. l ladugårdsskötare. 3l landsjungfrur. l5 skogs- '*°'*9P""°" l U'"'<9f°"$ $'<°'° "'01 P3"-
afiniare. l gjuuue. i vcrlnygsnialtaru. i iwinniig inejcnelev. i nen- g°,;,§f,'n§§§§;°t:;"2¿;,';';§,'f|,,$'¿$å“°§§j
skrädderiarbetare. 9 köksor. 4 diskerskor. hushållerskor och hembitrå- gaming med |°,,,_ och p,n,,°,,,f°,_
den. manet som for ord folkskollarare

'runt-:lti<ut.ost~:iv liizsl-:cluim 4 juni 1936. Q":!;^hfr:'vLåe\'§fnklâ 1“:'n'å§¶ud_

(LT) ooailgninen l rutientuins nnnsitaa med so % de Senaste zo aren. ,¿,,¿,, 1936493, ,,,,,,Q,, ,,,s.,9,,
Jämtland står för den kraftigaste reduceringen från l.87 promille till nygganqa av niifarisvggaf mi in.
l926-30 till 1.27 promille l93l-35. låvßaššgdïlvggå af;åt:

nas med bivaga'r inom Hammerdals
KVACKSALVARNA l STROM 4 nn im. «nu=uu=v=u«i-n««
(LT) Den illegitima sjukvården bör helt förbjudas och kvacksalveriet RE" 8
avskaffß. säger dzk J. Krenzisky. Strömsund. i sin ämbetsrapport till (op) Všgæs ,,¿|,|:š|åugå3:ñ,,d_
medicinalstyrelsen. och lord. intradesprovningar rum till

Kvacksalveriet verkar. enl. provinsialläkzs iakttagelser. rent av som :fåh3ifå-tfšågsm
en andlig farsot. Det finns på sätt och vis en undennedveten själslig .

samhörighet mellan befolkningen och de från deras skikt utgångna Gm:%° §,:2g¥s¿%§§,Gäg::
kvacksalvarna. inom d:r Kzs distrikt finns t.ex.en kvacksalvare. som son. U-tors. Tage Mårtensson. Ssd.
ingalunda gör något fönroendeingivande intryck på en fackman. utan Å” Ni|$$°"- U'f°"$- 5"* $k_°9'“9“-
det verkar snarare som om psyket vore något labilt, och det är kanske sl'du!': Am,åosæägâm 61:' ^š:gkâ"°:'
därför han kan utföra sin verksamhet. Det är anmärkningsvärt. säger Mm U,a'(§,und_¿,;,°m_ N'¿sv,|,,,,_ Eva'
prov.läk.. att både andligen och kroppsligcn medkomna personer utöva Larsson. Revsund. Gertrud Lund. Ssd.
ett visst inflytande på den okritiska allmänheten ej blott i ^“"a Usa Nïmafl- 5Va"'"9°“- Mila
sjukvårdsfrågor utan även i andra sociala frågor. :?°'v:'n:t:d5u|šs$¿qv1|åæR¿sss:d|::":g¿

Att dessa kvacksalvare ställa till mycket ohägn. äro samhällsfarliga Mapgfm '~f°m|u,,d_ U|,,k',f°,,g
och parasitera på folk är känt och medges även av folk som råkat illa ;6 un; 1936
ut för dem. Men befolkningen tar sig ändå inte i akt utan råkar snart i gglcggnufg-|-Å|_LN|NG | 31-Ro"
kloma på någon individ. som kan bota alla kända och okända sjuk- Ombuden for Heimbygdas slojd-
domar endast genom att titta folk i ögonen. Och någon anmälan mot Mmmnsiar/åltêšâädgâlç âlr:0ffIsâäf::n3t8
:ua kvacksalvare i bygden ej förekommit. Stora summor gå också mm av mmsbld Umaumngen

tjämt. trots upplysning. till patent- och homeopatmedicin. som är ha, redan meka; ;,|| en mnk; och vai-
rakt utan nytta. infqant began

ex/iiiiiui 11 juni 19:16.
Annons i l.I 5¿iini l0.'l6 - .

Tll.l.l<ANNAclvANnß f.."mF'É2.§,'i“JÉÄ“§.,f,l,ï"2"K,“2f§,§'.
Mötesförbudet i Ström titsträckes till och med den l3 juni. MI' Ufïmiflå hf TNUN CSNSSOH.

Hälsovårdsnämnden s"°"'9""d-
17 juni 1936.

i:l.ÄNnlc i=o'rnol.t. s ' ni lose. ""'-E'*sE"'EsTE'* ml- $~'°”'ju
- _ - _ _ (OP) Hitler kommer. enl ett berl nte-Jämtlandssenen. Järpen .Strömsund 3 0 (0 0) mer Mer: f°_

(LT) Sönzs match på Cuba blev inte vad man väntat. Visserligen vann äga 'en nfànadsßng resa en
Järpen men spelet var en styggelse att skåda.. Bosco” i Strömsunds- avg; nya gror; kfyggama
laget slet hån men kunde ingenting uträtta och Strömsunds vänsterytt- Resan blir av tullstandigt pnvat na-
er var ganska god men fick för få passningar. Bäste man i laget var 'Uf °°h k°"""°' 'md 3" $°"“°"k"°'
Mårten Blixt. som sopade rent framför mål otaliga gånger. en juste och en gå mm Rune" ska" bem” sm'ra Bält Kattegat. den svenska vast-
god spelare. Spelet fördes framför allt på Flatas planhalva. Domare (i. kusten med W hawk , Gommg
Wolger. samt därefter de norska ordama.
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"JUBILAREN" 8juni 1936. gljuni 1936

(ÖP) 50 år fyller den l0 juni löreståndaren för Dahlmans Eftr. lial i "RE 3^Ü^R9_

sr-«-md. ll.l>..~.=.:.~...:
Jubilaren tillbringade sin ungdom i Östersund som bitr. i huvudaf- an gu mmm-, ”NM” mm,

fären. För ett tiotal år sedan flyttade han upp till Strömsund. Jub. har komma till stånd mellan landets hem-
var han verkat vunnit endast vänner. ty han är synnerligen hjärtegod. Wdßvåfdf 000 $l<0|f°||<- blä-
välmenande och vänfast person. som själv önskar alla gott och som 9m°ue“a"°"' säg:
alla önska 8011- garmllrr llemoygusvara publicera i sina

sli ' sartryek gora: lillga -
-- ai.. f«°°å'l.°3.fa.l.i aa. l..,l...l.¿'.?'.lHEMKOKT I STROM 9- - lm. och uwmskfivnina-fl am M-junl

Brlnnviusbränueri i Strömsund. Yngliugar berusa sig med mäsk. gwårå
(LT) Landsskal Y. Hallberg i Strömsund har i samarbete med stats- och historia

li n i da ' . mpå ps; li uppklarat en större hembrännlngsaflär so pågått

Razzian har givit ett gott resultat. i det ej mindre än ett 35-tal perso-
ner avslöjats som delaktiga i den ljusskygga hanteringen. Några pojkar m|||_|,,_

som begått inbrott i en obebodd sommarstuga. ha även att vänta sitt Vaghàl|ningsdlstr.:s styrelse beslöt
sm,|1~_ l gar i slromsuna bifalla forslagel

Det är ett duktigt upprensningsarbete som utförts. Det rör sig om Lïfëäæ sgmkptâtæ'
hembränning av minst ISO I och centralema ha återfunnits i byama En ,,,|,¿||an om u,,::g°kmn9 fo,
Öhn. Öjaren och Näset. där sex pers. bedrivit tillverkningen. Tre andra odebygdsvag från Draganas over
ha varit delaktiga medan ytterligare fyra andra komma att åtalas lör o- T°f$3fU° Ü" Svl Ulf°"$ WG"
lovlig försäljning av hembränt. Elva andra få stå lill ansvars för olov- 2;'°m°tH|°'°V|å°' :Vägg pågåågšz
lig befattning med det hembrända. Samtliga ha erkänt vad som lägges Lgnggæn ag
dem till last. Flera av dem ha tidigare varit i kontakt med rättvisan som
misstänkta för hembränning men sluppit undan i brist på bevisning. OP 19 juni 1936.

Tillverkningen har lörsiggått i en skogskoja i trakten av Finnvattnet :êåEf;'::š'|'Å BONÜÉFÖRÜUNI'-ls-
och här anträffade polisen två apparater. En tredje apparat hade slängts
i sjön. innan polisen kom. Det är ansenliga kvantiteter som tillverkats i W" Mm min M "N
doser från l till ll5 liter. De skyldiga ha uppgivit att de län sig konst- '
en av en kringvandrande kopparslagare. æ|l°|:::'"'“mi"l°W
Yngliugar i Tullingsås berusa sig med mäsk.
I Tullingsås har vidare ett gäng på ett IO-tal unga pojkar under ungefär Mmm I 0, 1, 'um me
ett års tid hållit på med mäskberedning.De ha icke destillerat denna Omg
utan druckit mäsken. De ha åtal att vänta. liksom en del handlare som Udden. Strömsund
sålt jäst till ynglingama med vetskap om användningen. Under ruset Wd9°'“'“°'°Ü°" *'94
ha ynglingama hemsökt läbodstugor i trakten. där de lörövat skadegö- Mwmmamagen kl 842
Ni* °°|1 81011 ibI'°ll- Musik: Hans Erik Naas kapell

lo juni loss.

STRÖMS VA TTUDALS TURISTFÖRENING 22l°'“ 1936

hall l san. an-.mole l Garlaaaa. siyfalscn mk mljanaa _-ammnaalming (°§f§“,,':°,'f°,Å,'§§'f,'§f¶','§,'§{§',f,* Hm
pensionatsäg. Mårten Andersson. Gäddede. faktor S..I. Sjölund. Jonn- merdals tingslags haradsratts beslut
vattnet. fri|sör A|nrdErsGlïrälss?n. Strgmsulåd. pensiålitsäg. E. thdåæens- züavïxoåfbågmäbšgg ilånai
son. .lonn ien. . . o sson. joug näset. amiäst. '. ass- _

aalil. Gaaaaaa. kassar l>. wassaalil. Almas och apalclrm F. Blom- C§,f“d,*,§2“§i,,*§§°,¿'2',§-,'§'¶,§,§LP°",:§1“§n;

kvist. Strömsund. 2:- for det aa l inlaga lill lallisliolaalyr-
Föreningen har under året utgivit en broschyr i 5000 ex. Den har ut- :änP':J:l:;|:\$Y'|š't'r°"9':f

sänts till samtliga resebyråer inom Sverige samt till ett flertal i utland- - ' '
et. En utförlig. illustrerad broschyr över vandringsleder i Vattudalens
omgivningar har utgivits av S.T.F. Även Jämtlands Turistlörening har fy |iq,n skada
behandlat Vattudalen i sina broschyrer.

Medlemsantalet har visat minskning. ett ston men för föreningens
verksamhet.
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Bakre md (iunnur .\':l.x.mn. (iarlu Iíummn. »-lmlvrs .-|ndcrx.mn_ () .-I Sumlm. Olle Kurlslmnr. (ïunnur Kurluronr
.Vellun Erik Bmlmm. .\':I.s I'ers.um. Ilemmu: .lmlt-r.uun. Johan l.ur.mm. .-Intl.-r.\ Karlsson. Kur/ Kurl.\.wn. Olle .-lmlerssun

Framre. Johannes Rrsluml. Enl I'er.s.wn. Pelle Rumlen. .-l.rel.S'ml1.-rslmm. Julian .4Iul«.-rssun. Hilding Runsten. .-lnlc ,-lrrJcrs.sm|_

l'c'rm'r B/umerg

|9.lU0i P36- 22 |un| 1936

STROMS HEMBYGDSFÛRENING g:;f§*°¶§°°f|:å':,°f_^;3 _ “_
hade pà ons. årsmöte. Föreningens tillgångar 3l dec utgjorde .¿,||m,,k°,¿_ y
9788:93. inventariema hade upptagits till ett belopp av I kr. (LT) A Odmark. som synes vara |

Utgifter och inkomster under àret balanserade pà 2.77! :S l. Pfkßlß- Vf I SISU! HOPPGI Yüßfsl Hå-

Den under l935 pá ordf:s rekt. A. .\«lattessons initiativ anord- fa 8: 9à:à':L,1'92 m

nade kulturmässan lämnade en ncttobchàllning på l.562:3l kr. 1%, 0d,},a,k_ |;:K 550 1_90

Dessutom har mässan stimulerat till ökat intresse lör löreningens 2 A Bolmder A4 IF 1.80

verksamhet. bl.a. har till Rireningen skänkts manga gåvor. Som 1000 W'

bidrag till svaninplantcringen pà Lövön anslogs 75 kr. dsâd âgïg

3. Alf Enksson-Re|nham-
mar do 2.-18.5

Bevara minnet av Eder Konfirmation
HÅRADSRÅTTEN 23 |un| 1936

genom ett vil utlörl FOTOGIUFI. Lefggag gm :'°|::m::Lf*g:'s0bf'fa':::

At att icke lata undersoka den åtalades
el 8 I' E fl kSSO fl . srnnesbeskaffenhet utan domde hon-

TEL- 720- SYROMSUND om till ett àrs straffarbete NN hade
under aren 1930-36 fortalskat 155 st
växlar

A KNVH E-TER| K E R Ml 1 ....';%.“.'.1rl-:;';'.?:.¿';“::: .-2=.2::':::::_
Klovsand. utgiva 325 kr | amg lrvranta

Amcoíí ::.:":.,:.':°:::...':.:'f\-..;::°1=;'=;:.='::'::;“:..

3l

'uu



Klovsand-Ström

22::

jššâ
Éš

šcåå
ššäâa-ëš

Éšaå

25 juni 1936.
REGLER FÖR KROPPSAGA
(LT) K. Mzt har lamnat besked i den omstridda fragan om förbud eller
ej mot kroppsaga i folkskolan. Av kungorelsen framgår att kroppslig
bestraffning endast får förekomma i undantagsfall och först sedan det

23 juni 1935 sig.den felande icke làtit sig ratta genom andra atgarder från
rarens .

E" 3°|~F°RÜ°RK5L35 Under inga omstandigheter far aga tillgripas i anledning av fel somsom intraffar pa fre. morgon mellan kl. - - - '4.31 och 614 hur ”men och ”mig i r::t.eLbero pa bnstande fattnmgsgava eller kroppslig svaghet hos

Sverige.

25 juni I936. de vad som lades honom till last och skall kvarbliva
M||)S0|V|MARBRÖLLQP i häkte till dess undersökning om hans sinnesbeskaf-

Vigde. Tryckeriägare Sixten Fjällgren och frk. r°“h°' HM' Ü°"d°
Haldis Lögdberg, dotter till maskinist Alfred Lögd-
bcfg; suomcood. och hcoc mm. vigccth agac mm i SM' 1936- ,_

godtemplarsalongen i Strömsund på midsommaraft- EPIDEMI I ALGHALLEN
000" °°h Vißscmffällfc V01' k°mm- Û- 55"Vi"- (LT) Den scharlakansfeberepidemi som en längre tid

BVUÖPÛM imåßßde Ü de" med blöfkf °°h |°V3"d° härjat inom Ström. häller i sig fortfarande. I en liten
ljus dekorerade llokalen under tonerna av Bröllops- by_ Ã|g|m||,n maj 49 ;m¿v¿nm_ 5,-0 |'_n_ 10 bam

marsch af ”ßrdllapat Pa Ulfaaa” alßrd av frk- Elias och 2 marc ihcjoichoctc och vacacc a cpiacmicjoichoc.
Svanaaan- En hundratal saalar bada av bradana lör- sjotcprocchich oigof cmca 1/4 cv byns hcrottchihg.
andra ihojoaiic tan hogiiciaghcich. varvid ut honoc
av komm. G. Sällvin och skräddannäst. Algot Elias-
som LT l0juli l936.
vigoc. Lcmbr. otov Mikcciscoh. öhh och mc Hctoic ÖDAMRK TOG 193 CM
G5"d°$"'Öm~ s"'Öms“"d~ ”mi Chwrr- KN' TW* vid tors. olyrnpiauttagning pä Stadion i Sthlm.
Ahlqvist. Alanäset. och frk. Ingeborg Gärdeström. "an var Wen, um an man |96 cm_ Maj
Slfömavd- hahcyh titt hchc hciciohac taviihgcmiih siauoc

Vigseln ägde rum i Ströms kyrka eller gudstjänst- vi inte ammr ¿Ve|.dñ\.m förhoppningar pá

k°mm- G- S5"Vm- Bfudafn 5f° Syslmf- är pojken nära att avliva svenska rekordet!
E l ' d hö'dh har S ' '

.¿“â'.?.fl';°å,f..,c.r.“”"'°°'.'“v.°'ï.°.f?.f'å..,.,...,'°"“°",2...,°§..°°“”°°° °°" LÜÄISL “.'I$¿.Lfi.i§s“'.“i°'§2jåhÉ'J§'"É?°.§ÅLEZ
E. ålrdlns lnkassobyrä spänst och stor teknikbegåvning måste vara lö-

T°' 13- s"°'“9""d rutsättningama. Att en så lovande ungdom som
.. Odmark bör fä delta i Berlin är givet. Man bör

ARBETSLAGET 11"" |?36- kosta på honom resan som en uppmuntran och

månads utgång var 394. d.v.s. 0.3 procent av invån- m5j|_ tg" P|ace|-ing_
arantalet.

Antalet arbetslösa i Ström var vid månadsskiftet LT || ju" |936_

40 ffffánas am inga arbmlösa anmâm Den olympiska uttagningskom-
mitten har till OS i Berlin uttagit

I-:r|n|-:M|RA|>|>o|m-:N 1 joti mo. Åke Ödmark i höjdhopp.
för tiden I6-30 juni upptager I7 fall av scharlakans-
feber i Strömsund. Sammanlagda antalet fall i hela NY11' VÄR|_|)5R|;|(0R|) |3 jun |936_

mm 34' i höjdhopp sattes på sönd. av (Somclius Johns-

HÄKTAD cv|<r:|.r.|uv 1 juh nosa °“ °°" DM ^'b'*“°"- S°'“ båda "°PP““°
(LT) Inför Hammerdals häradsrätt rannsakades idag 2°07'6 cm'
på kronohäktet i Östersund arb. NN från Alanäset.
som häktats för stöld av en hencykel i Risselås. vil-
ken han sedemtera försökt sälja. Den häktade erkän-
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Kryp ner i diket l3juli l936. Under kursens gång framkom flera önskemål om
när åskan går. säger prof. Harald Norinder vid Insti- en mera regelbunden kursverksamhet. I det syet
tutet lör högspänningsforskningi Uppsala. bildade man på sön. en ABF-avdelning vars inter-

imsstynelse valdes, bestående av Karl Bäckström lör
GOTT OM HÄSTAR! l4juli l936. L.S.. Mickelsson lör SDUK och Einar Hammar lör
(LT) 6l 1.000 hästar i Sverige enl Statistiska Central- studiecirkeln och biblioteket.
byrån. varav l3.8I2 nns i Jämtland.

BETONGKURS I HILLSAND l8 juli l936.
LT I4juli 1936. (ÖP) Kursen har varit förlagd till Bamhemmct i llill-

sand. där en ladugård upplöres. Väggama är uppför-
da l. N - ' . M l är ' ' -

Hillsands SDUK hade under lör. och sön. ordnat en mefïmmågïusåítígål zsâëelrißïós nz::nmass“a ce
löreläsningskurs i Arbetarrörelsens historia med stu- ° " ' °

dieled. Carl Sandelius som föreläsare. Radiosuümkm

'dm |y°k°d° kurs" dclwg så många 5°m k""d° från telegrafs Isen visar att antalet licen '. tyre ser t

dwrzmåäå pmsä säålïl eglelr .80 pers' av 8"? M: Strömsunds redovisningsområdc ökat med I7 till
' "nga u cr "ga Vcmncr ' ar 987 under andra kvartalet.

betets här.
Föreläsn. började lör. kl. 3 och pågingo till sön.

alion under stegrat intresse. I de tvenne lörsta löre-
läsn. på lörd. behandlades perioden l750-l840 och FASTIGHETSAI-'I-'ÄR 20juli 1936.

på sön. skildrades lörst perioden l840-1850-talets (LT) Egcndomen Vaglcd på Frösön. f.d. major ilan-
bildningscirklar och avslutades med utvecklingen manns gård. har av Alf. Bergqvist m.l1. lörsålts till
fram till våra dagar. fru Sally Lindkvist. Storön. Ulriksfors.

25 juli 1936.

___L.___ER'kÜSM”1” ï'<'>“i5'>'åÉ§'.'.ï*.'.f.l"É'f.'å"'a'.°.“t'Z.'.'?.fl°.š..

av aasvvavrnn uti ttonnvoirnnnsttotrr. 9“§§°k°¿'j§§¿ °°“°'“°*°"°° '°'““

Namn rä [in Hilda Thorvaldsen
B9mu1tstvg.|ø|lat.nusmm1arsty9.

Nordfors Bokhandel, Strömsund. E“°°Sv°“°°°“-Emmüßlwïmm
"""'°“ W' ns:n.anxanm.hammaL

Karin Eriksson
Matmmttatsan. Isd Swm-

N. F. /vvsTRÖMS
Gerda Nystrom" Bleck- o. Plåtslageri mmmmmmanels Nm..

Tel. N. Ihblerll IIIS. 27 ju 1935
EPIDEIIN I ÅLGHÅLLEN
(OP) Scharlakansepidemin i Ålghall-
en uppträder nu med nya fall. Två :Id-

° . . reochettbamhainsj knatoch rd-zojuil as th. à epmmisjukstsgan I

(LT) Vid téet på utställnmgsrestauranten överlämnade kronprinsen Av de 15 fallen inom byn kvartigga
(som är på besök i Jämtland) till rektor lör .lämtslöjds kvinnliga slöjd- 90"" 3 å 0P°00f'$|U|<l"U$°ï-

skola. frk Karin Nilsson. bördig från Ström. guldmedalj med inskriften
”Illis quorum meruere lahores”. 27 juli 1936.

SKORDEUTSIKTERNA I JÅMTLAND

KOMMUNALT zo juli 1936. i¶{i.s'°”°“°'*° °°“"°"°Y'°" °°' °°“ 15
Ströms kommunalfullmäktige beslöt att hos k. m:t överklaga länsstyr- han-59 2_7_ V5.-fgg 2_3_ kom 2_5_

elscns utslag på de besvär läroverksadj. li. Levander anlön över 2.6. arter 2.9. po-
kom.fullm. beslut 7 dec |93S att icke vidare lämna L. ersättning lör WW - - -

tiranste im ijansiebosiaaen. d°,,§w"';,.°¿f'°f=h“;'¥°,°°t;d¶$

l-'ull bostads- och bränsleersättn. fr.o.m. l jan I936 tillcrkändes lär. mms ,k°,d_
gu Sara Texhammar. Stamsele och folkskoll. fru Sigrid Nordlund.

hn
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Bi|der från

ALAVATTNET
- det fagra och vilda!

I sm'/0u.~n.s~ rmnlraura horn alarj/inm'r vi :Jan hy. som

lagil .vin henamning av .v/'nn mm/ samma namn.

.-Ilavalmcl praglax av de .vlura och uhrulna .skug_\-

omradan som umgiwrr h_rgclcn pa alla .\idur.
.lunlnumen ar hilrix karg och .m'nhmulan. man

kring .sjalva .sjun har n_rh_rg_x:arc av hardigl .sla/av
/nrvamllal marken lill prakliga lagar. .Sïnnmarlialcn

l_\'.wr byn .mm en liusgrun ua» i det mngiramlc barr-
skugsgrmul.

.\'ar man mall av slorxlagna xjwr mer l'aIIu-
clalenx vida rallcnrag sola sig upp mm denna
avlagsna Irakl. sa mois man av h_\_'fol/wI.s~ vanliga och
gaxqfria .vinnclag - en gammal nunlianrlsk .wdvanja.
'I'ri\-scln ar mycke! palaglig i .4 lavallm-Is by.

Kl.. 1 I)TI '.-I Tf I 'ID .\'Il )STR. |.\ I)l-.' .\
I-'r r (inta .\lum.mn larbclar /nä lmrnlrcmnncl I .\'Inun.\un.l/ wh

*lf I-'um Sura Tcxllanrnulr

¶
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2] juli l936. ELÅNDIG FOTBOLL 27 juli 1936.
Castor åter lormlotaro. 4-1 mot

ÄREi<RÄNi<NiNGsMÅLET ............':.';'-...W-.
P Matchen ' eller intet

i Strömsund till högsta instans! (ae iiiuesse. Fjåffirgàoiæåmi mellan

(ÖP) Arbetarna E. Löfstedt samt P. Olofsson och N. Grönlund i Våg- C090' 007! FFK $U'°mßl-'Hd Vf d_0

dalen fulllöljde i högsta domstolen sina av Svea hovrätt ogiltigt besvär mgmßármtïæåâfå
över att Hammerdal tingslags häradsrätt den 4 nov. i ljol ålagt dem iun¿°,f°u',°“,n gm “baka i dmñkm

utge vardera 15 dagsböter å 2 kr. lör att de ärekränkt folkskoll. P. .Io- undgfdg man gm-._

hansson i Strömsund och tillsammans utbetala 250 kr i skadestånd till
honom samt ersätta hans tidigare kostnader med l25 kr. llovrätten _ '°'*'°°°'
hade vidare ålagt dem att betala hans utg. i denna instans med l00 kr. 9:¿°åàwHå~ ':

l ett den l8 sept. l934 till folkskolestyrelsen i Ströms skoldistrikt wnefadg 5 en cam, Sege, med 4.1

överlämnat intyg hade de uppgivit. att J. uppträtt berusad vid en off- (2-0). Stromsundspojkama voro dock

entlig fest å Långön sommaren l933. 908 "l0l$P°|@l_'°_ V_9fUl9a- OCH fßlllll-

De påyrka nu helt frikännande från ansvar och ersättningsskyldig- 9' ?k""° M um |°'""°"°- °"' d° '"'°
het samt ersättn. lör sina rättegångskostnader med 200 kr. Altemativt vant så mm med Namn' _

päyrkas nedsatt straff- och betalningsskyldighet eller i sista hand vgpgwjnggug 2710" 1935

målets återlörvisning till häradsrätten. Byggnadsstyrelsen tillstyrker hos lr.

' k ' .- ' ' , . m:t ett fru Ester Sunding i Strömsundlår vidare utvec ling av sm talan begära de slutligen 3 veckors ul lån

“PP °“'- med sso kr for infomnae av variera-
ning i henne tillliorlg fastighet i Strom-

STORA FRAMGÅNGAR 23 juli iosø. *“"°~

(OP) Ströms Konsumentlörening har under lörsta halvåret halt en om- 27 juli 1936.

sättning av kr. 254.!-11:25. vilket med 39.14! kr. överstiger omsättnin- | ÖSTERSUNU UN-

gen lör samma tid löregående år. .

Meaicmsamaici har under halvåret ökar med iso nu osz. 3 °°° °°"°“°' “'“'”°° "'° °°“°“
FOTBOLL 10 aug 1936

FOTBOLL 23 juli l936. Jàmtlandsserlen

Strömsund hit på söndag! 'FK s"°"'5°"° ' DWM" 54
(ÖP) Castor sätter t dagama igångmalchträningen inlör debuten _i upp- FR' mao." 10 aug 1935

svenskan. och möter på söndag middag ett så populärt lag som Ström- vd |3M.¿¿v|;n9,m, 5 rf. .drog pg |.|°f.

sund på Hofvallen. vallen placerade sig_de tävlande for

Det bör bli en intressant match. helst som Strömsund ser ut att vara ::â?“"°";°*k"dg|?af:å|;“g°°%°:° fm
på framåtgående. De blåvitrandiga ha nu återfunnit kedjan som lör- Ekugn 210-,'_04 ' '

svann i våras- rsoo in. 1. N. oiianaer 4_oa_o

6000 m. 6. Gunnar Brorsson 17.37,0

FRONT MOT NAZISMEN l ÃSPNÃS 21juli l936. 3l>lW00f- 2- Öl! F|0Û0°|<° 50-73»

Den socialdemokratiska ungdomsklubben i Aspnäs har en stor uppgift mm , 0,, 'Z .W mg
att fylla. då även här i byn de nazistiska idéema har börjat rota sig Harmed inbjudes till Elittevlingar i fn

bland de mera oupplysla. Klubben äger stora lörutsältningar att lyckas. Um" 9 Tlllvll l SUONSUHU 500480'

då en del av dess medlemmar äro fackligt organiserade och de äga ett 9" de" 16 “W kl 13
k BF b.b|. k Grenar 100 m. 1500 m. 4ir100 m.

gnsi Û SIOI1. A ° | llc . holdhoppu spjut xh disk_

Till dem som tveka skulle vi vilja nkta en mamng att ansluta sig till ugkgggmng

det pani. som kämpar lör arbelarklassens frigörelse från kapitalistväl- Anmälningar emottages intill den
den Egg 15 aug.l<i1a.iei1't:i::<sti-omsund

I

sïnóivi GÅR Tru. KUNGS n nu 1936. FORLOWE Mg ma
(LT) Ströms kommun har hos k. m:t anlön besvär över att länsstyrel- mb B.m“||
sen i Östersund på yrkande av lärov.adj. H. Levander lörpliktat kom- Edla (Ztllan) Nlloaon

munen att till honom utge ersättning lör bränsle under tiden l jan-3l SUOMSUHU Olfwd

maj med 81 kr, ävensom att under fortsättningen av innevarande år an-

tingen tillhandahålla honom bränsle till husbehov eller utge ersättning
¿,,m,._ niitsonosiuiiioionr

itomniiim. ha-.tara den 27 dec. i tjat nu ej tarm bainsic eller urbe- ';',°°°'x“,”w":¿2§§,fàh¿';'fa'gÉ,f¿;f

tala ersättning till hr L. under den tid, som denne ej själv bebodde 3, Mango" d_y__ Ågpna pg fem",

anvisad tjänsteboslad. Kommunen yrkar fastställelse av sitt beslut. plats.
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si<oGvAi<'rARivió1"E 21 juli lm. wßww fw _ _12-w 1936-.

(LT) Jämtlands. Ångermanlands och Medelpads skogvaktareförbund la mh Hmsand måste m'
hade på fre. och lör. årsmöte i Strömsund. Ett 70-tal peis. hade mött Tilt nastkommande helg hade en
upp stone fest planerats i I-lillsand. for vilk-

På lör. hade en intressant cxkursion anordnats under Iedn. av läns- 9" °° 'Nakna ""9s"°"s“ '°'°"'"°°
iägniäst. Einar Magni. Eller att först ha besett Näsvikens sågverk. där g::m|:Q°:||æ"r:nâchVÉsm¿s fgršå
sågningen sker medelst bandsag av ny typ. startade den l7 bilar långa mat siwiig sig æm amngøm och
konegcn till disp. Oscar Carlssons hemman på Näset. Länsjägm. vid vilken huvudanförandet skulle håll-
Magni och ägaren visade där ett tioårigt gallringsiörsök jämte ett 09 OV Ombßmß Kfl Lidbßfll-
bygge. dar mafiibmdning wfiisiaiiis och sjaivsadd sm. omm: S'°°*"°"“-
fortsatte färden efter vägen mot Kärmäset. och efter studier i olika |ak3;å'¿°h¿|f¥"f¿ffs;'::åa":“%°°åh:2;
skogstrakter ställdes färden åter till Strömsund. ,||m¿m motesfmbud Umm” och mg

festen lill följd dârav måste insldllas.

LT zqjuü W36' iuoiitisaäfreii 14 a 1936- Först sedanjag är död kommer världen att upptäcka vad jag var..... (LT) | går avkunmdes “gas am
° Ja- °°h då Ü du l sakcfhcu krankningsmàl mot O.J.. Gardnasbyn

och CA Dessa hade stamts dels av
poststationsförest K.L. Persson i

Gfdâßbyfl föl' CIO Dåböfdâl l'l0I'l-

(LT) Elñe olympiska spelen öppnades på lör. l aug. m|"f<=fD:h:j:'|'°§¿!¿m°§'1dfs*;f“'@c|fk=;

i Berlin. psuoraàis ha uppiraii berusade 'under
ijansieuiovning

_ _ _ _ _ 1:50 och 0.J. till 2 man fangelse. vill-
Avgiftsfn vaccinering förrättas av prov.läk. i dennes bostad den 30.159 40,", Tidiga,-9 har fgdi-M,-agggn
I4. IS och l7 aug. mellan kl ll f.m.- I e.m. med efterbesiktning domt svarandena for falsk angivelse
á samma plats den 28 aug - 4 sept. Föräldrar och màlsmän erinras ml ldßf- Hllbfll OCH Dßhll lll'
om skyldigheten att låta vaccinera sina oympade bam. ”am” 95 kr l mm

Ulriksfois den 7 aug l936. ' -
Hälsovärdsnlinnden Slobergs

H E M BAG E R I
1-:i>i|u-:Miiuii>i>oRT|-:iv unuuununßns,
för l6-3l juli upptaget för Strömsunds distrikt l0 fall scharlakansfeber
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3. Ungern
4. Italien
5. Finland
6. Frankrike
7. Sverige
8. Japan
Qmhm
10. England

Guld Silver Brons

aøoauwog

»anamma-

uwæoaaam

4. Sverige

:T
O

u>

14 aug 1936. l8 aug l936

°s'”Eo^u'BERU~ (LT) Vid ord. vägstämma med Hammerdals väghållningsskyldiga på

1_ -|-ygmnd 33 25 30 måndag i tingshuset i Strömsund beslöt stämman bl.a. att hos Vatten-

2. USA 24 20 12 domstolen överklaga vattendomstolens utslag i frågan ang. bro över

Strömssundet.
Vägdistriktet hade som bekant anhållit att få utföra en bro däröver

med en minsta spännvidd av ll0 m. men Ångermanälvens Flottnings-
förening jämte en del efter Vattudalen intresserade trävarubolag hade

besvärat sig däröver och uppställt en del fordringar ur flottningssyn-
punkt.

Vattendomstolen hade i sitt utslag bestämt att minsta spännvidden

skall utgöra l60 m att Flottningsföreningen som gottgörelse för extra

OS - POÅNGEN bomledningar m.m. tillerkännes i ett för allt l0.000 kr samt l.000 kr

l. Tyskland 528 p för en del behövliga ändringar å bogserbåtar och 2.000 kr lör kostnad-

2. USA 396 er i målet samt 400 kr för de i besvären deltagande trävarubolagens

3. Italien l53 kostnader.
l36

S- Japan us SÅNG s0M AGITATIONSMEDEL ia aug ma.
6- Frankrike l32 (LT) souk. st-aningattmaan mtaana v-atniatnm inom varje klubb vid

7- U“8°m 125 mötet den 8-9 aug. i llillsand och Ãspnäs. Vidare dryftades studier i

3- Finland |20 kommunalkunskap samt ett mera intimt samarb. med arb.kommunen.

9- H0||8d H3 Anföranden hölls av Nils Grönlund om Nationen inför valet. och

10- England 99 Svaningeklubbens ordf. Oskar Nilsson om vå|1 valarbete och organisa-

tionskunskap. kretsordf. Wiktor Andersson om agitationen under det

gångna halvåret. Fn prolog av Lars R. Larsson upplästes och Svanin-

Ek i p e ra gålltlubbens amatörer uppförde ett lustspel. vilket mottogs med ston bi-

Till det mera minnesvärda hör den unisona sången. som klubbister-

Ed na utförde på bryggan vid ångbåtens ankomst med lntemationalen som

e r sista nummer. Sång tyckes vara det bästa agitationsmedlet. det både

hördes och syntes.
Mötet besöktes av ett 70-tal medlemmar från kretsens fyra klubbar.

Ego.

t-:not-:MIN |=ottrsÄ1"rt:tt t ÄLGHALLEN to ang mao

Månsson & 0|S0|| (LT) M nya aanaftattanarabafratt na innarrat i Ålgnaiian. sannnan-
lagda antalet sjukdomsfall t byn är nu uppe t l7 på en befolkning avríl Sïlßlßlí- 49 pers. Av de inträffade fallen kvarligga fem på epidemisjukhus. två i

Ström och tre i Bräcke.

FÖRBÄTTRINGAR 21 ang me. aan. svag. N. onandan trk saa aan ß. nn-adaaan.

(LT) llammerdals vägdistrikts vägstyrelse har beslu- l 5.

tat förbättra Storgatan i Strömsund för 20.000 kr
sann anskaffa rafja mt önn-sundet mf |4.6oo kn FORLOVADF.

24 aug I936 25 aug I936

Vägdistriktets inkomst- och utgiftsstat balanserar på L°"'“" K"|”°" A39' |-"nd
kr. 796.944. Därav erhålles i statsbidrag 580.l50 kr Bill” Sifömn" Ö'""'sÜ"' ^“'id”°"
och i vägskatteutjämningsbidrag 90.286:- kr. Utdcbi- Fïfås 5"'Öm$“"d 5"'5m5“"d
teringen inom vägdistr. blir kr l25.508 eller 2:53 kr
per vägskattekmna. LANDSTINGSSKATTI-IN 27 aug l936.

(LT) Landstingets förvaltningsutskott föreslår en

sänkning av landstingsskatten med 25 öre till 3:25 pr

TILL S.M. I ALLMÄN IDROTT 25 aug I936. skattekrona. Skatteunderlaget har sedan föregående

i Stockholm resa följande jämtar: N. Wiklund. IFK år ökat från 484.642:95 skattekmnor till 528.23l:l7.
Östersund. Å. Ödmark. IFK Strömsund. P.0. Pers- motsvarande 8.99 proe.
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NYKTER VID RATTEN 3l aug 1936. 5 sept l936.
(LT) Motorlörarnas helnykierheislörbunds lamt- EN GEDIGEN PERSON
landsa d l Sad söndags od larsal -
gen i s'{,§,,'::Å"en |§,:,,¿k mm §:1§,8få'f,m|,a§'I| :årgiiâr pa mi. imiir. om oiofsm i .im-
trafikvimlet”. ° m' _ _ _

Strömsunds lokalavdelning höll samtidigt årsmö- (OP) 0.' Om-ss°" har drlv" en °mram"d° -lmdbruk
ie. varvid iiii siyreise vems; omr. insp. P. N. one- 9°'.' “'8“.°“ "°."°§“““ “'°' ' °“°“$ '“'"“”“““' °°." '“°°
sjö. Ssd, v. ordf. lantbr. Jens Alvebo. Alavattnet och lenmrenmgu ' "IM ha" °“ lång md av år sun" s°m
'ii it. him-.ai bagmnas. . ' . °“"-“ se r oc r I V Lundqv'sl° Ssd Bland den mångfald andra lörtroendeposter han

beklätt märkas ledamotskap av kommunal- och taxe-
PÅ 3] *mg l936' ringsnåmnd. kom.fullmäktige. där han under flera år

(LT) l höjdhopp tog Åke Ödmark. Sstl. l.85 och blev Sung; som 0,-¿f_

4:8. och på l500 m. som vanns av Henry Jonsson- -

iuiiame. Heiias. på tiden s.s1.o. kom Nils oiianacf. f::,,kåfn°s°,§':,:É'f:,":å”::f,'§:f§cs,f'§'v:,§y(:j

'FK 5"°'“S““d P“1“““'° Pl” '“°d 4~°"-°- ande sim rrammm sim åsikter iw han wmii
lörtroende och aktning inom vida kretsar och hansvAi.i..iu|>i i<vniuii~i i sept me. . .

(OP) xonsen iioiis pa rfcaagsiwaiicn i sifoms kyrka ïf "°“°""8"°' ha' m'S'°°"°' "°"°'“ "'å"g”
under medverkan av fru Ella Pihl. hr Göran Olsson-
Föllinger. kantor Gunnar Nises samt folkskoleinsp. ¿m,,,,;|_T 5 gp,
Herman Gottfrid Pihl. STROIIS FOLKSKOLOR

Kantor Nises spelade lörst preludium och fuga i I-ßßâfet böggrmden 10m::kupr::if;°|::I
0 n | u

C-moll av Bach. varpå hr Föllinger utlörde La Folia ^'sk'95°mm°t"°°m°dde|ande'°'“aan üumnas Guam” mm*
och Sonat I-dur av Corelli. Sedan fni Pihl sjungit man
fyra visor i folkton av Peterson-Berger reciterade hr For suofns foiksiioiesiyreise
Pihl Dan Anderssons "En spelmans jordalörd". Nilß Gföld- Ofdf-

Hr Föllinger spelade så några kompositioner och ALANÃS 5 scpl |936_

till sist sjöng fni Pihl till obligatviolin lvlane vagg- Bcrmclsc över \,c|.ksm||¿ ¿¿°åm.e\.¿s¿°n av k°m_
sång (Max Reger) och Giordanos Caro mio ben. munala mkcnskapcn

Kommunalfullmäktige beslöt att till protokollet
AUKTlON 3 sept I936. skulle antecknas fullmäktiges förtroende och erkäns-
Vid exekutiv auktion å rcsidenset igår såldes den la till råkenskapslörarcn. kom.nämn. och fattigv.styr.
från l/20 mtl Näset l i Ströms socken avsöndrade lä- ordf. Ingemar Persson i Havsnäs. lör visad ärlighet
genheten Ãnget nr I om 9 ar (stadsägan nr 265 i och redbarhet under den långa tid han haft kommun-
Strömsunds municipalsamhälle) lör 2.500 kr till fru ens räkenskaper om hand.
Maria llallström. Strömsund.

P _ ARBETSLÖSHETEN 1.... im
AnnonsiOP4scpt IO36. - . _- . cVILL NISOVA LUGIVT! A.K. fanns \id månadsskift t -/-ll

ián blodsugare. så lillgrip del slurliusle -

preparatet- Tax hem 'r.iUvs|<v'rrr: PA ÄLG 1 sept 1936.

"Panik - Extra" (OP) i-:n iv-airig aigiw tjuv-sköts i torsdags ii Rena-
Sfrömsunds Färgband;-Is ß:/Ir, l8Il('.lClS SKOQ. Å lfkléll bel-lfllllgß b|'Pl0CK8l'e l'lÖl'dE

Sirøms-und vid ll-tiden på f.m. intensiv skottlossning och när de
vid halvsju-tiden på e.m. i motorbåt voro på hemlärd

ßAci<i1oPPN|Nc PA ciuimus s sept 1936. :eR§å"ff¿fs"èásà§:n'::,§:,:_'É,,f_f,Tn"f, fäffå m,
(ÖP) Birger Rtiuds idé från Tyskland att anordna ¿- hw dbackhoppning på Sune' gripit _|uret, e et redan dött av erhållna skottskador.

arnerikanama. Nyligen anordnades en dylik tävling BEGRAVNING 8 sept l936.
utanför New York. I strålande solsken hoppade en (ÖP) På söndagen vigdes stoet av Ströms sockens

del av de bästa norskamerikanama och amerikanama äldste manlige innevånare. f. lanibr. Jöns Jönsson.

på paraflinvallade skidor i shorts till publikens stora Vågdalen. till sista vila. Begravningen lörrättades i

förtjusning. Arthur Kristiansen. Lyn. som är anställd Slföms lyrlm. 80111 lill lflngcl var fylld med f0lk-
på Stavangerljord fick lörsta pris med ett hopp på 20 Kyrkoherde G. Löfvenmark höll en anslående

meter. dödsbetraktelse och lörrättade jordlöstningen.
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BONDEFÖRBUNDET 7 sep! |936_ DÅLIGT BETALT I SKOGEN 9 sept _l936.

(LT) 41.6 procent av skogens arbetare ha mindre än

(OP) Efter att föredras av rwraria Gunnar Hadland. soo in i ereiniremsi. En eainnaiieiniresee ar damn en
Helgum. bildades härom dagen en Bondelörb. lokal- N-bemgmgbmkgn urbyggaa
avd. i Ström. Styrelse blev:

Lantbr. Månen Lindberg. Olin. ordf. Karl Eriks- 1-|N(;|,;1'|§1'|10M to sept 1936.

=°n-Ri=a=Iaa-v-°rdf-1-M-J°rra=°rr-0hn-=akr- Md- En yngling fran uinksrere dömdes iiii :zs dagsböter
ers Rosenberg. Strömsund. kassör. P.E. Eriksson. A- ¿ 2;. 115,- bron mo; epidemilagai-i,

b°l'fVik°~ Ûöf ÛÖNUSSOU- Ûäfde °Ch 3053" N14' En arbetare från Näsviken stod tilltalad lör lönn-
araaan- Ohn- bninning een aiades vafjeniaieed. men mer di eden.

Suppl: lantbr. Erik Löfvander. Johan Nordlund U;s|ag (gen 4 nu-_
och Erik J. Rosenberg. Öhn. Revisorer: lantbr. .lohan
Olofsson. Kärmäset och Pelle Nordlund. Öhn. |.-Q-|-|;0|_|_ |4 sep; |936_

9 sep; |935_ .lämtlandsscricn

T||.|.RÄc|<i.|G1' Mi-:D |.AsTß||.AR | 'FK °S*°ß““d - 'FK S"°mS“"d '-3 <°°2*

s'rRöiv|:
(LT) .lämvägsstyrclsen anhåller att länsstyrelsen
måtte avslå en ansökan från Arvid Olsson i Ström-
sund om tillstånd till länstralik lör godbefordran. NATURKATASTROFINORGE I4 sept l936.
.lämvägsstyrelsen hävdar. att med hänsyn till i (ÖP) Ett 70-tal människor omkomna. era hela

Strömsund och dess närhet befintliga lastbilar en så- familjer utplånade. Bergparti i Loen stönade i sjön

dan utökning icke kan anses påkallad ur allmän syn- och vållade odvåg. som slog långt in över land och
punkt. orsakade ohygglig lörödelse.

14 sept 1936. 19 sept 1936. Ett ymnigt blödande sar uppstod och
ISIINNOR I VALTIDE: FLYGANDE STUBB-BRYTÅRE gen skadade fördes genast till laltare i

( P) Vita Bandet i trömsund har i Oiyçkshandgiag inn-gffgqg pg frgdgg trömsund. dar det lyckligtvis visade
dagarna hatt sitt första ord. möte efter f_m_ vid bfobyw Ove, 50,3" me||¿n sig att slaget oj vant sa svarartat

:.::,~.:.*.:."..°- *~'"~°=°=°°'°°°- fm*
son. Fil. mag. frk Ebba Larsson upp- Qfabyggama had; gram upp an
lasta en amkal ur Vrta Bandets wa siuebryrare inuti iandsvagen een ua. En sensarioni 21 sep: 1936
0") Vllldßf- 90" I Sämbåfl Uê förankrat denna genom en stalwire (LT) Landsdalsmatchan i onantanng
_f°Iid° dßkvaaraa Om kvlaaraaa mata fran dess rapp :vare over vagen nu en meiian damn./Hanedaien - Trøndelag-
Ivl- stolpe. Nar så en stor lastbil med en en vanns överlagsetav Ivar Löfström

Eßf dêkßßwd GV |-8ß$_0 stenkross pa lastflaket kom farandepàl 5 med tiden 138,41 före tvaen E
Wßlß NW 0109 Såflßfl 504 Ûl landsvagen tog stenkrossens overan- Wester. Bninllo 1.49.29
Vita Wrsaf- MON! var tlkt baaökt- da i staiwiren. vilket hade nu reiid att Dagens verkliga sensation var seg.

opuuu stubbrytaren slogs omkull Harvidfick faran Ivar Lotströms utomordentiiga

W mL¿g¿ggyww och M Z§2“š'ee'2'i.f?.',?f'7.it°$ån“2sf.'?i°2i§,f°š §“å'3'"3nlÉ."fe°.?n',§Z“nfm.,.°“°°°' '?"“'fåf'2âr.1,Y

Mana win. dotter nu ianmr Anders """°°°' 3' °°" "mm “'“bW'°'°"' '“°° “"'°'“°"°'-
Wik Alavattnet och hans iramiidna

hustru todd Nasstrom II Ö Û

CÛ l |_l Ü 5 06/1
kontrollombud vid skattepliktiga brygg-

U I1 CX
erier utsett bl.a. bankkamreraren
K.0.H. Nordvall i Strömsund.

issepi 1936.
ÅLGJMGENHARBORJAT
(OP) Jonas Enksson i_ Finnvattnet lélllilß llllrllll I lIGl'l'-
g:°m°:':::f:*êg::;vl:m:°:kg kostymer och rockar,
innvattnet I stort urval lloa

A Graningevarkehs marker i Riss-
eiasskeis' s-a' a ir for- - -
vanan. iå2..°åiå"m'-',2re'å.åiå“L_ P. W. Ohlsons llerrekipering

Pà tisd sköts á Svani k ..
en stone alghur av Akangteçdågïkf strømsund-
Strömsund.
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R U 21 sept 1936. (F|?'%É::::^åk$|;°|g;%;|-ägg' 91229;

Ström Alanäset 'f§,°i¿,,_”°°",I,',"§,'},'2°;,,°§,,“,'2,",§,

Arberarpanier 1315 + 488 saa +93 we; vsmwggm umß gr

soeialisrema 15 + 12 5 + 5 §2°å5?.;.°*2'9'_åfä'f53së“å'š'¿1'ï'.?°aïí'?.;

Kommunistema 27 - 27 49 +19 °°"s*f]f,'¿Fd°;“h'§1“,§'§,°,fe§f,:';,§',°,ksk°,,_

Folkpartiet 250 + 85 118 + 8 ffk Martina Esbløm. Gafdasbyn.

sonoeforoonaet 273 + 122 921 -12 $,.f.?_"'°'*°"~ S"° “°““°'- “°*°*°-
Svensk samling 577 - 125 100 - 7 UIf-I ê"'f§m§:l*ja|::§°fg¿¿*f¿'¿_ 'få
Natnonalsoctal. 5 18 - Jefiwanmevasenolm stora.

ANDRA KAMMAREN EFTER VALET TR YC KSAK E R
Mandat 1 932 1 936

Socialdemokratema 104 112 ;;_'|°_';-_f;_~_1|_~;<;_1°,;;;_

Högem 58 44 ii-
BOndefÖfbUdet Jamands .'|'|-yckefiet
F0||(paI1i8l 24 27 stónsuu o. nr. m.
Kilbomare 6 6

21 sept 1936K0mmUniStefa 2 5 V|p|_yç11ç É|_g3VA|)^
230 239 (om emma» um: pa om rm 1 ra-

dugàrdsbyggn à lagenhag Viktor
Bramstorp avgår och Per Albin Hansson bil- :Mossens gm 1 sewe. sim

Sol. som lordos Ott r âr
dar regering' sådan. nedbliglrin till grunderinochr

detsamma rorvarao groda. axeroruks-B fdßkåß Sim! GN. SÛICKOHVOTKIYQ NOV
...6 SCPI ßgofnas foy

- Sveriges sista jämväg - klar. Sista bandelen blev gmf¿"f3,:,'fn:fm:§§;§;“,'§:n§'mff
|' C23 en mi|°0n [_ Stort. På grund av vid lillfâlicl rådandß

dy ' J P stark blást kastades gnistor fràn den
(ÖP) Slut lör alltid på rallarromantikcn. Minnesstcncn i Kåbdalis - brinnande byggnaden over nu de; naf.

en grav-vard över S.J.B. 095903 Tl9f"U°f9°l- dä' $'<°9°" 2"-
Fmstag rr. Arvidsjaur rm Kswaiis. dar genm1aif.Gmnho|m han- f¿':§°¿°t;§§'s'°M::fy'g§:d“§§ dgffgf

°" hÖlš"d5l°|°i- ter intensivt arbete bh herre over
skogsbranden. sedan c a 3 har. delvis

zm KAMMARI-:Ns JÄMTLANDSBÄNK 26 se-pt 1936. man med vfdeh-II unoskog. han-

(ÖP) Erik Persson i Tullingsås främst bland högems andramän. aßsuomsunds brandkàt medmrande

. motorspr tan. begav sig lll brandstall-
SKOGSSTA1-EN 28 “Pl N36' et. belaggt 2 mil fràn samlhallet for att
(LT) Dománstynclscn har mcdgivit kronojag. i Strömsunds bcvak- mgnpa 1 handelse de hotade gardarna
ningstrakt N./\. Nilsson rätt att t.v. kvarbo i Ilammerdal. skulle ha antants

. KLUBBÜÅSTERSKAP 21 sept 1936VIGDE 29 “W N36' Espnas IF s klubbmasterskapstavlrng-
(ÖP) 'I1ngshusvaktmtLst. karl Karlsson och frk. Rut Måncnsson samt af 1 allman idrott gàvo folianog fgsm.
kyrkvarden Jöns Svensson och frk. Ellen Karlsson. Vigseln ägde rum i tat Alla lopmngar loptes pà landsvag_
5"-öms ky,-ka 5 gömt :gor resultaten fa anses goda

lll
M|;|)|)|j|_¿1\|[)|.; 30 sem |t)36_ 1 J H Jonsson 13.8 2 John Anders-

ilänned meddelas att jag den I okt. öppnar pensionatrtlrelse i ::;1|4|'°'| 3' ps' "°""°" 14-0'
min nybyggda fastighet på l'.d. Ulriksfors llotclls tomt. Trevliga 1_ Hans saßmonsson 44 88 2 mm
rum. Mat och kaffe serveras. Supéer och samkväm anordnas. Andersson 36.53 I H

Droskbil nnes på gården. Llngdhopp
Vördsamt Levina Månsson. Ulriksfors. 1- J H J°"55°" 4-77 2 ~|°"" ^"°'.RL Vmæm :rgon 4.67. 3. Hans Salomonsson
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17É?iiI"E .im 1. Ä PRÅMEN BALDERSIIVB . .

ÜÖIÜÜOPP Over Valrudulens vida i-ullenvagar dr det ej allenasl dnglarri gun inni lugg..-r ul
1 John Ål'ld9l'$$0l'l 1.37. 2 Mållâ sina skarslensplynier. uran lih-alnm hur mnmrscglurc med en lien .lligi mi.-r prii-
Eflk Eßßmßfk 1.37. H. S8|0fflOl'l$~ gaigk inriklnmg_
8011 1.32. Från tal/'slcnsbrnllen uppe i du in-lug.ma I~'ru.m-:ken gar pmm.-ii ßuI.lcr i rv-
ÜÜÜUU guljdr lrak med sin Iusl av .ven lill Juli .-lnder.umt.s .\)'a hilirilu -I -B i Simni-
1 J0l'ln Ål'ld91'$$0fl 28.29. 2. Ham sund Av slenenframslalls Ialkpuli-cr/nr imlusrriclll liruk.
$8lOm0$$0l'l 20.11. 3. J0l'l$ ESDVBII En fan! med Balder bjuder kamkv ej på lika gud kumfuri mm en rem ni..-J I ex
26.29 Iïrgo. men all döma av mm;-rnu på besättning och fxßsugcrarc d _/nlugruvvl nv-
Kllll dan så har manformodligen lika Inn-lig: ombordpa prámi.-n
1. John Andersson 10.28. 2. Hans
Salomonsson 9.53 3 Enk Persson
9.02.
Stavhopp
1. John Andersson 2.64
400 rn
1 Erik Espvall61.1

Annoma iOl' l nu IUM
Strömsund. Frälsningsarmén
Toisd.. fred.. lord. den I-3 okt

kl. 8.30 c.m.
STOR SKORl)lillÖGTll)

Trevliga anordningar.
Lokalen i skordeskrud. “___*

Sàdd och skord. lnircssani framställning i

ord och bild.
lorsd. kl. 8.30 em. öppnas festen :is

kyrkoherde (i. l.óf\acnmark.
Gàt or mottages med tacksamhet.

Till talrikt besok inhjiidcs lijanligt' - '-
Strönlsborg. Strömsund
Fred. 2 okt kl. 8. I S c.m.

Gàstspcl av Marian Rogers med
attraklions- och cabarèorkcslcrn

"(i()l.l)l)l(i(il-LR.\"' A
Musical - Rut; _.

Gttstupptrdandc av: dansoscri
Maj Johnson fr. Oscarstcatem.

Stockholm
Låga hiljcllpriscr

Läs dc stora allïsclicma.

FÖDELSEDAG 5 okt 1936
Folkskollarare Axel Logdberg. lyller pa
tisd 50 àr L ar lodd i Stromsund och \
avlade lararexamen i Hamosand ar "
1912. varpà han efter nagra ars tianst-
goring i Tullingsas fick anstallning i

Stromsund. dar han giort sig
uppskattad som en samvetsgrann och
skicklig larare Aven i det kommunala
llvet har L tagit verksam del

KYRKAN 6okt 1936.
(LT) Stroms kyrkorad uppfattade vid
sammantrade l soc? fošâlag till utgifts-

h I K låt 1 7 F .. . .
§§i...Å'.å"°°.,l 'iof nåïfå Rorledningsfirman A. Carlsson
2857566 OCH f0l' D8Sl0l'alS|(8$$8fl
28 490 03

Sammanlagda utdebitenngen for
kyrko- och pastoratskassoma loreslas
till kr 1.55 emot 1 25 for innevarande
ar. l-loiningen ar fororsakad av den fo-

lltlöra Vit-tnelednlngnr, Gao- Val-
ten- 8 Avloppelednlngar. Sanitära
Installationer. Svetsnlngsarbeten.

reslagna omhagnaden omknng kyrkan "Ü" | Å 79
och forslagsanslaget till sockenstugu- 7 E L 5 F ° N 7 9-
byggnationen

JJ



."I,'”""'^ .,..., ..,,§.°'“..',°°å= ,..,. KOMMUNEN iom me"d°_|$f°9' 09 l °

šêllï (LT) Ströms kommunalnâmnd har upprättat lörslag till utgis- och in-suoåm d kornststat lör I937 och upptar i sammandrag löljande p)oster.

. akvinsson. v en . , v en . . t er mot ts s et . :-.
undervisnings- och bildningsanstalter ll0.074:l l. hälso- och sjukvård

ÜINSKAR 8 okt 1936. . - . . -(LT) Barnmorskan, mama' minskar i 8.99l.65. poltsvasendet l_l.533.0l. brandvösendet 300.-, allm. pensl-
Jamgand dg bambo,-dshusgn amg, onslörsâkr l5.l24.-. fasttghetslörvaltn. 5.472.24. kommunalkontoret
anlitas ist f. bammorskoma. l3.680:-. övr. lörvaltn.kostn. 4.420:-. div. anslag och bidrag 4.894:8l.

'Nm Jmdß '90 W9l0fU°_ ål' anslag lör reglering av ej inllutna kommunalutskylder och restantier
åär §'§'°§,,¿'§',"'1'f;§”,“§'*?,;,,f;¿°d';2 s.ooo=-. emma-.anda behov 6.9ø6=64. summa s:is.9os=ss.
kor. namligen 1.477 gilla. 420 ogifta Inkomster: beräknad behalln. från l936 44.000:-. lånerörelsen
Och 14 ânkøf. 25.6Sl:-, fastighetslörvaltn. 5.600:-. polisvas. statsbidrag 5.175:-.

kom.kontorets repaniserade kostn. 6.000:-. ranteink. l.800:-,
:J-)"%^°kDh¿||a,. Em" J1n°n°kt.“n19¿36sm'nm l.š62:-. sl'ttl>:s:;tl:iâ823.6-13:28. hundskatt 4.200:-.
sund.somden6d:slyllde50ar.blev - ï'- lllml - = -
pà hogtidsdagen föremål för storarta- Brist att utdebitera på 20.S09:33 skattekronor ti l0:75 = 220.74S:30
Å"Y':g'å¶"-e:51'š'_:?°"°" åltcäb. pr skattekrona skulle alltså bliva densamma som lör innevaran-

enef och arbetskamrater i spetsen. °

m,;',“,','°,.“§,}',2§°',,.,,,,°°°°,,,'"“ .,'2,,°°.,fLf"§,,° Nvrr SLÄKTNAMN lott tm.
större pennlngsumma fràn Oster- (ÖP) Lantbrukare Olof Jönsson i Yxskaflkalen har erhållit k. mzts
SUN* R°°$'*°P5“a"°°'- l V"'*°" 5"” tillstånd att antaga slaktnamnet Stugendal.
J. ar anställd.

3K°g3|(Qp 12 om 1935 | [JUST MINNE 2 Oltl l936.
(LT) En stampllng om 21.751 trad. till- (LT) Fru Brita Persson. Vågdalen. Ström. har eller en kort tids sjuk-
Nfl OI- Ådt'-'f_S80$ 8l8fl_>hU_$ I Hill- dom avlidit i en alder av 7l ar. Den avlidna har under livstiden varit

fïggltsmhllmdizgke åÉ,:'r en ovanligt driftig och arbetande husmor. llcnncs crlitrcnlict stod alla
S¿,°m,u,,d_ ' ' till buds. Alltid stod hon redo att hjälpa. när hjälp behövdes. Arbete

och arbetsglädje var hennes liv till det sista. Den stora vilan och ett
KOWÅUNÅI-T 12 Okt 1936. ljust minne lör dc efterlevande var hennes lön.
Fru Anna Svenssons anhållan att få 0-

s¶RöMsMAR|<NAt)|:N SLUT

"Y'“'ER"5T$'*°35L$5" (ÖP) Under den gångna veckan har den sista
(OP) l.0.G.T.-logen Norrsltenet ' .
stromsuna nade a samlag; amfansi marknadenh Ström avslutats.
ïmiväænmgdmáåï Väg: Kommunalfullmäktige har nämligen beslutat att marknaden skall
. . indragas. Det var också latt att se. att den är obehövlig.
mbjödnâf mom ho" han sme” F|¿||_ Några aärer utöver det vanliga har inte skett. Ett karamell-
gen en rgnåzvgeltgndg mi lzltïrd, en korghandlare. ett fruktstånd och ett bord med gipsgubbar var

9°Uï°"' '93 UPP9 - I t.
fgšllill Ü" GH Df09f8m0unkt Ett ston tivoli lockade val till sig en del ungdomar. vilket vill också
°n8m::d°|;'n:å°:."smï3°;gå'fhE|:g: lFK:s bazar gjorde. F.ö. var det tämligen lugnt. och den lïirstarkta
”D um ¿,,|,d¿,,_'f°|jd° en gmnd, polisen hade inte så mycket att göra. En del hilsthandlare gjorde
diskussion. allärer. och hästprisema tycktes hålla sig över tusentalet.

..m”.?;°?Lšh°'1'ä°å°“'..?å.?å'vÉ2"°'”“' -
'° 0 R. 81 S. Sundmg

GÅNG 14 0kl1936
vxskafutatens lr. nade i sonafan- Strömsund. Teleføn 89.

ê'f'2°1'5°Éf'å?§°š'Å'å2.'“°° '°"°""° '°°““ Urmakeri 6- Guldsmedsafiår
1.Nll$PB_l'$$0l'l1.23.20 IÉIÛHÜBÜDBIÃS.
2. Eno Krtstoffersson1.33 30
3. Birger Nyberg 1 36 10

JS



vto asmavrzosrasï | smom sn ßwdßß °<h www Ilißd- sfåw-
¿,|, 39 ,,p;,m|,"- |o33 ' en ödmjuk. tacksamhetens klara tar

Jag ser ett slakte långt från allfanägen Ack. infor slllktenas och Inet» gata.

H,.”,,,,,g,d,/,,m- (;,,,,,,,,,-1_,,f,-,_»,,,,,u,-/; ibarkbrodstider och i ringa år. hur sallsamt hjalplos dock en manniska

' en torig skara. grå. men olorvagen. står.

' kl k _ k IW år.
Isgïnnäär som mpa an men “gm oc I nu Den underbara kedjan genom uden

Jag står på Risselåsen högt i tomel 183 står på Risscßscn hög' i Ioma as atteled - och landet. hy gden - allt.

och “SS ml rösterna i hmmm kör. min Öga gm kring bygden vida ut son; samband gas och huld och hagn 1

jag gårdar ser. jag åkrar ser. dllr komet “T , I

runt omkrinë mig blank ax vatten nu odlam S" °'" Vmmlalll Wbl- S' I r mm än ' c\ amk N M I I

“di lt harars folk as -ran »ch fur Jag ser hur marken rik och odlad Visamlaß M' idagmi \.“"“d*'i°"
$°5° a 5 ' ' ' till hembs -dsfest sa lat ocs 1 -na mot. _ _ 5 _ - tg

(l:cà'd"à_:1og|-till hggilllårsdastolta gzïçaïkórdu spirande ur mull - Mana? 'ack ' i mk" "ff mc" '
mur. och lekfullt ut sin hom september I 'ma m'""°' mm Ü' “M 3' ”mm

tömmer åt minne/ as var hemby gds odling»-laga

0 Vattudal. jag hor i andaktsstunden kring nejden all. ett regn as rött och gull at jod.-rno. som en gang gat: tomt

din saga taljas genom seklers md. Och må si losa, si som an et taga.

en hjllltedikt ur sjalsa marken. grunden Det känns så silllsamt. som jag xille som de att strida - och att halla ut

S?
of

BESÖK I "Bl.'R.S'ßl '.-l_\"'_ .S'TR().lI
.Vezlan "se/Member rloler en funfur I hornel" kultur ”llårlen-ßrlllu" Kurluon messmor I ß4'/WU" F05!!/Va/larm: or en

fmuslllg del "ar vår hemhtygtls odlingnugo" ro mm var It_\-rltohenle xkrn-er 1 un dill/ ovon
Nar .sommarmlen kommer och /olle och ja drar upp ull jabodurna. sd ar del mle bara del ranlunde arbete: man har 1

Iunlmrnu. utan lilru m_wkeI de nlllollen ull mltoppling som mlelwn Nuder
Foto Sum Texhummur

I-ologra/Fer á molslíwmle salu
Ûrersl .ser w Sreu Jonsson oeh Karolina Karlsson I lídels ranlshuun 1 ledjeon

Fulu .-lm/ers l'ÄJ\'urd.!.mn

lfndersl' Sum Tr.'.\'hummur_ ()I.sson. I ßershuun. Slrom Sura hur/ade som gelure redan du hon var 8 år gumnm/_ oçh
då ullsummum med brodern Ulm-, 6 or

r
1

.

-lá
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Bräcke
Strömsund
Stavre
IFK Östersund
Åredalen
Järpen
Hammarstrand
Dvärsän

&00~|@vO®~l~l%

O-I\IlUààl.It\l<

N--bNNOOO

O~O\àNwNNO-Q

3šâ
N

N'ÄV

2l-lO
l7-l2
22-18
I6-20
I6-l3
ll-30

t.to.~o'¿"5'5

HURRA - HURRA! 22 nltt 1936.

tlUst|ö0RARNA 14 okt 1936.

1=0TBoLL - JÄMTLANDSSERIEN :gg . ,,,*-1=;,°;,'=~;,_,. Heç;-g;fgf°~*~=
21 ditt 1936 eleteån t stèdntådnfvenm nifm:

slots att forsoksvis under ett ar an-
stalla en hemsyster.

Vidare beslots att soka intressera
kommunallullmaktige for anlaggande
av huvudledning for vatten mom Eg-
gnahemsomràdetißredgard.

Motet var besokt av ett 50-tal med-
lemmar.

BIRKA 19 okt 1936.
Till Birka folkhogskolas vinterkurs.
somtagersinborjan 1 nov. haav122
anmalda antagits från Strom bla. Nils
Mårtensson. Karin Nilsson och Axel
Nilsson.

IEDÅLJERÅD 19 Okt 1936

(ÖP) En av Strömsunds äldre köpmän. innehavaren av lirma Nilsson g2:,)P¿T 
& Wassdahl. köpman Simon Nilsson. fyller på fredag 60 år. mottaga den fortianstmedalj l silver av

Under det 30-tal år hr. Nilsson verkat på platsen - han är lödd i ålbd Sbflk. S901 tilldelats
Fyrås - har han lörvärvat lörtroende såväl bland kunder som övriga. "°"°'" f°' ml °°" '°d"9"°l ' "k°'*
och har både inom umgänges- och aflärslivet skaffat sig många vän- ïïàmmlH Hlowe'!'l_:shï,::';u|'nd°"_°"'

ner- Palmquist har alltsedan poststa-
tionen inrettades i Havsnas den 1 juni

(LT) iantltendl. la. ottstnr Lttndnelnt. sttdntettnd. fyller den 26 dte eo ågggammffif f°'°='*"°°'° '°f
år. L. som är född i Katarina lörsaml. Stockholm. erhöll I894 anställ- '

ning i Brödema Lundholms jämkramhandel i Östersund, och sedan
nydtet 1902 at nen egen jantltnndlnte i sttannttnd. ^“;°,“;;,°_”,'j,§,f,;',';'|,',,°,°°-

L. har livligt anlitats lör offentliga värv. Sålunda var han v. brand- ggmi en iiltvalp av jamtlandsspets.
chef 1904-l9ll och därefter brandchef t.o.m. I935 års utgång. Leda- latina efterJamtlands vackraste
mot av municipalstyrelsen fr.o.m. l908 och ordf. i municipalnämnden vamma ægdyzfon
min 1924 nt.nt. uppfattade dt ms lzstslng till byggandet nt- strunt- Hmmmmna hunduwångem
sunds vattenlednlng och genomdrev samma år dcnsammas anläggan- $;°g|t|t°|m (i-|¿g|°.1'gn9°)
de och var vidare bl.a. ledare lör omläggningen av Strömsunds vägnät. samt halvsyskon till raren t

För organiserandet av Strömsunds brandkår har L. nedlagt ett er- 1935

kännansvän arbete samt genomdrivit anläggandet av lFK:s idrottsplan.
' ' 'I k I har kså -rk ed ld' 'k- H3"V3"d°l$°l'"frtvllltgas ytteröre sen hanoc te atm a ng svt t

helre.

Underleclmad anhåller harmed vördsaml om
en jordbil å Komunens heman i Bredgàrd in-
till Anders Olssons lån pá samma villtor som
de övriga har där på Egnahem.

Som grund för min begäran är all jag .rökt S S d a h I
arbeluresmábrult Ire gånger men jäll avslag.

Vi är 9 personer i familjen ock har ett litet
rum att bo i ock vet ej hur länge jag får bo där U Ian.

E
Egna hem

48
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KIOMUNALFULLMÃKTIGE I STRÖM N i I S S O n

S.S.H.K.-utstallnlngensiegstersund

Te 7.

Hoppas att Komunalfullmäktige beaktar min gpggggf
begaran. Stro m sun d.

Högaktningsfult
J. .J l. 1

Konserver

Frukt



'l'RAFt|<'r|Lt.s1“AND 23 okt 1936. åoununmnär sz nov reas

(LT) Larrssryrrrlsrrr har médarlar 1.5. urrssrm i Rrrrålrrrrdrt. stram. till- " ='<°"° W i W" °"='°9= f
sand an ursrraclra av mmm farm bedriver lirrjerrrrjr mr person- och :§nmdT,';"2,°¿1§,'§f2?d“,§n},,2,:;,'["§§¿

godsbcførdfän på Sträckan Süñmsuntl-Södra Öhn-Alg|'tällett-ÖjäI'Cn- f°||;|1°g;|r°|°f_ 100 kr for bg|1;nd|||-gg

Kärmäset-Renålandet att omfatta jämväl sträckan Renålandet- av struma nos skolbam. 100 kr trll

Hi||s¿m|.|)mg¿ngS_ Hushàllningssallsåapets utrotnings-
kampanj mot ttor. 1 000 kr trll

FJÃRDINGSMANNENS LÖN FÖR LAG? 23 okt l936. ârïmgrrs p:rr“;?r;qamll?:::s:a?nk?;:°:1n;
(LT) Fjärdingsmannen i Alanäs polisdistrikt O.l5. Söderlund i l-lavsnäs 50 oro till 11 50 for kommande ar

har hos k. m:t anfört besvär över att länsstyrelsen tillbakavisat hans
EJ PÅ LÅTSIDAN 3 nov 1936

framställning om löneförhöjning.
Klaganden finner det egendomligt. att länsstyrelsen ej fäst avseende $,Th),:::bë?,!|?g|g?:,°â¿hs|:n::,,|:3a

vid av hans lömtan. landsf. Y. llallbergs. avgivet yttrande t ärendet. som olsson r areagaru; Egnangrrr

Landsf. har lörordat höjning av ljärdingsmannalöncn. som nu utgör SUONSUHG 09 UPPV8|<l8<|G$ Udf

zooo kr. med soo lrr pr ar. =r';'_2r°“°å\'°:¿?;“n:f¿¿Pf*_f°c¿'§°¿a$:t'; :gm-

rutnnt-:Lstu-:c|s1'|tr-:1' 29 om 1936. §;:'§,fü'gs§§_f'm°:m°°'“=“m '"°1“°“°
.l.B. Arvidsson i Strömsund ämnar idka handelsrörelse med konditori- Mamma °__ av WN mannen nu ar

och bagerivaror samt tobaksvaror under mtan Börjes Konditori. 78 och hans hustru 70. tillhora dom

ß°=^~*°S=°"- =°~......m:..'*':.:;~e::...~:.#.*:::**:.:.:'*f:.':

ARBETARRORELSI-:N 29 ort mr. 3'J';,;rs'%?š'r 'š2ïr"'Lr'åiJ2..l'l“uJå“.?r?å{“§å'r“

(LT) Ulriksfors SDUK hade i sön. möte. C :a 20 procent av medlem- °°““i°'" "Pl-W" 9 Nm- Van" ““'“°'
mama hade mött upp. Till sekr. valdes kamrat Sven Olsson En inbjud- n d°°k ”dat hm °'° ' mm'

an till krctsmöte i Hammerdal antogs och sex ombud valdes.
Programkommittén. vilken _visat sig incffektiv. reorganiscradcs så -|-|p3-|-_|ÅN3-|- 4 ,,°v1935

till vida att studtesekr. valdes till sammankallande. Undertecknad åtog (LT) Enllgt den nya ordningen lr.o.m
sig självmant att söka sprida "Studiekamraten”. Som avslutning 25 "OV få iílß jißvißlßf OVGNÜOG

löredrog kamrat lïriksson en av honom författad humorcsk. vilken på 75000 kf °'°'°"9°.“d° b°'°°° f°'d°|'
samma gang var ru nsrsølr un sjalv-kritik. utdraget srrrrrraars lit-ngr ” °° 21” °°" 3 ° °““'°°°'°
och avtackades med hjärtliga applåder. /Sixon

4 rm reas. 'rvlsr om önrzßvcosvåc t s1'ROM 31 om 1936.

“NGET ' =TR9IßUN°_ (OP) Hr lans oarrrrrssorr i Rissrlas. ulrilrsrrrrs. m.n. rrrnrsljrr tros regr-
&P¿°rp"°|°v'!En f°mbr:g'å:?:'~°'km ringsrätten av länsstyrelsen i Östersund ogillade besvär över. att Ham:

sam; uu, 975¿. ||v,,|m¿n9,,k¿n och merdals ttngslags väghällntngsskyldtga å extra vägstämma den IS juni
bota 30 dagsböter á 2:- for forsaljning. uttalat sig lör utförande av ödebygdsväg från vägen Strömsund-Löv-
TV5 df P0f$0°f "9° f°f 0999 berga över Österkälens anhalt till Långåsen i enlighet med en av

b'a""vi""i"V°"'"'"9 75 “93°°'°' Û väging. major Ax. Uhnoo den 22 mars l934 dagtecknad arbetsplan

2~'“""°°“°°°°°“°'°2-"°"°'°°'l' lbrs-arr -es ll rr - så-anlitar r rlr branmg_|ü|mmningsskansku“°d°utg° \ n g res gä an e. att \ o -_som järrtrat en t

r,,p1_170¿.°ch2_34Q¿-|r|-_ Ütullle åagnas genom att vägen utföres t enlighet med en av major
hnoo en 22 jan I936 dagtecknad arb.plan. De klagande hemställa

därför. att regeringsrätten måtte. med ändring av länsstyrelsens utslag

fastställa denna arbetsplan lör ödebygdsvägen.
För vidare utveckling av sin talan hemställa de om sex veckors an-

OP 5 nov 1936. sand
PRESIDENTVÅLET I FÖRENTÅ °

STATERNA.
Rwsevlt får 523 elekwfsroster och HEMBYGDSRÖRELSEN 2 mv 1936.

Land” bb" 8' (LT) Föreningen Hcimbygda lirade i lörd. på llov sin 50-åriga tillvaro
19 mv 1935 under ordlörandeskap av landshövding Munck af Roscnschöld.

Bnnuusßvßqß | tuvsnäs Av ärsberättelsen framgick bl.a. att nyupptäcltla stenàldersboplatser

(LT) Ffå bdlêdß i S00 vid i Ström ha besökts och uppmärksammade rön därvid gjorts och nya

°°mm°""°d°' E" k°mm'."° ""“"“ fynd tilllörts länsmuseet.mm! B! Vid den lyckade och talrikt besökta hembygds- och kultunnässan i

Söderlund. E. Palmqvist och ut Na. Strömsund den 29 juni-6 juli medverkade llcimbygda med utställning
lund. av lörhistoriskt och hembygdsvärdsmatcriel.
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.\')'.\'1^R.4R.\'4 H./.\r .4.\“1'Rn.u_ /-1 um _/4 vw :\_ ut 'H tuR/ 4 ./.4 \.\'s'u\
Elm. I 26 9 /S6-I och Hurra. lf I-Y 3 I Ä' '.'. um _u.\lrar ull .llargarçru ()luI.u.n|. xt/I um/ Jm Lunda' Åuntntunulnrunmm Oluf ()lu{_š
.mn r Jmugard, nd: hur 1 vu hmmm Irlllmrrgr /wrp t-:J Rrnuurdr.-n. t a .” Åm .rmlçr um .S'1mn|_» In rÅu mru/ Rumwl.-\-ugn:

Iulu J. Lund/tulm

10 nov 1936 HÖGTID 10 nov 1936
STOR VIRKESFÖRSÄLJNING (LT) IOGT-logen Norrskenet r Strom-
Vrd auktron | Stromsund pa man ror- sund rrrade pa son Godtempramrd.
sáldes trtt Svano A8 35 882 trad ut- ens 85-ånga tmvaro med ett valbesokt
stamplade pà Iantbr Anders Blom- hogtrdsmote varvrd tvâ nya medlem.
ÖGYQS hemmå I Gål'dl'l8$. sIfOf'I1_ Illl mar |m°g°$ | |Qgen
ett pns av 88 ore pr trad

GODTEMPLÅRNÅ 17 nov 1936

(LT) Stromsunds SGU-avdernmg nade
^"°ß~0P U “°v '93° pa son en trevng aftonundernattnrng r

T|G5RK05Tï-“EN Vagdalen varvrd programmet upptog
är i år liksom alltid lmnlittcnlatlt skuren. umson 5309 efa mugmnummef av

lux" “Ch vlvtwl I 'IHM stud Kurt Torstensson, nanaetbrtf t-rn.
BFÛSI- 01.1! š!\L'|píll1Ir.'l' :HO Äfílnlgl dmg Tlemstfom och smck Nestof
betonade ut.1n att mm ox crdm n.1 5gf°m_ |1um°|-|5|.5|¿ upp|¿5mng en

Tißtl' blå ttllcl' |\U|O;l ku\l)IIlL'l' flmtšls skgtch och en {a|k°f sam] fecnahon ay
i många prislâtgcn samt | lbljandc SGU-avdeln ordl 8or|e Sandstrom

standardprislztgcn. Underhallmngen som samlat full-
Tiger' Kr. 75:- satt |0kal. var ett led r del av SGU
Tiger" kr 85:- rgàngsatta "I-lostuppbàdet”
^I'lger""' Krtßz-

samt blå I) xkosty mer Tiger Lord ' l" _
'|'|(;|-;|1 l~.n pemmbrl

. ßf hc"-af mgd angpfàk . (ÛIIW l'0|Q|. IIIOÜCÜ 'ok
5-sits, -I-dörrars. prn-zttknrd. "'“

,\,|_.\N$$()y & ()|_55()\ med gntt gummr. trll salu Lmmu .lI.1m.wn_ .Sm-nmm.l

5|,,5m§,m¿ Vrsas \ td Standard licnumtatrnn.
Strömsund lol ltI}_ Ktrnmcund
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25 nov 1936.
Ordet Fritt LT 20 nov l936.

AR DET ATT SPARA? (LT) Åspnae souk hede em eid. more den 2: det-.

Ungd°mSI°gen i vågdalcn hade hos Två nya medlemfnaf Och Ö\'efn}-uades

kommunalfullmäktige i Ström begärt ett anslag från Hmsandsklubbe-
på l0 kr för sin biblioteksverksamhet. Karl Persson läste ”Soeialdemokratin och ung-

Kom.nämd och beredn.utskott hade avstyrkt domsrörelsen". Till studieämne valdes föreningskun-
och kom.fullm. avslog enhälligt. Motiveringen skap. en cirkel bildades vid föregående möte. Göran
var att genom lämverksadj. Levander förmed- Eriksson och Jakob Petter Blom uppläste var sin

las kostnadsfria boklån till alla kommunmed- dikt. Till studieledare valdes Jonas Göransson. till
lemmar från samtliga bibliotek i riket. sekr. i cirkeln Karl Persson. Till nästa mötes

För l0 år sedan fick logens bibliotek ett an- iiominuterstalare valdes Lars Salomonsson och Knut

slag av kommunen på inte mindre än 66 kr. Modin. Mötet avslutades med Arbetets söner. Ref.
Logen har nu ett bibliotek på 300 band av goda

författare. ty numera köpas icke endast SKOGSÅUKÜON 24 nov 1936
" (LT) I ior. hade sltogagare anordnat sltogsauktron isagoböcker lör den uppväxande ungdomen Ar suomsund Fouame avgàvos

det inte att sila mygg och svälja kameler att av- R 66' ll |

slå en framställning om ett så blygsamt anslag lgoliiiions smidig' swmphng à 7983
som l0 kr? Tänk på att det finns ungdom även 2. Daniel Stranda stampl a 7 402 trad. Holmens

utanför Strömsund. som vi fordra skola bli BN* |<f1'25-

diigligd du enemada eden vad har ni gjort mr §¿a§°^Å:<:¶'§;'v- °'“'- SMP' à 5 "9 W-
dem? Och kom ihåg vad nykter ungdom bcty- ¿_ “må |,.',“'°m, -|-u|“w“¿_ Kama” à

der! Den som minns förhållandena i denna by 3455 Wi mmm A3_ g_97 kr

för 25 år sedan. vet vad logema och studiearb- 5. And. o Eriit Palma. Strand, stampl à 2 493 trad

etet uträttat bara på denna lilla plats. 'l'.S. K"°'“f°f$ ^5- 0-70 *'-
6 Fru Linnea Medina. itaiiviiten. starnpl r Karr-
naset a 6 1oo trad. Kramfors AB. 0.50 kr

Op 23 nov |936_ 7 Samma apare. stampl i Norslo a 10 083 trad.
~~ I Stromnasiß kr0.o1.

FRALSNINGSARMEN I a. Gunilla Jonsson-Ltndom, anoula. siampr a

STRÖM JUBILERAR š.'3f.¿'2.“'e'“.?i'2'.'3”..'š°.;'iïll¿.e.. em... e 3 .de

tom under em hdgiidlieheief mer mus- §'§"-§;¶°'“_,¿¶¿^n¶ *Q-få sump, á 1 315 W
ningsarmen i Strömsund sitt 25-årsjubileum. dig oscar ca,|,,°,',_ su°m§u,,d_ ku 11 '

Det var festligt i arméns präktiga lokaler på lörd.. 11. Fru Karin Lindbergs, Öad. stampl pà Storon á
när högtiden inleddes med ”Jubileums-möte". De 4-954 WU- Eiâf-IOHGHSSOH. kf 1163-

talrika besökama som infunnit sig för att under Hlvnh. stampa a 6.203 mid.

högtidliga former h 'lla FA:s beh'ärtade idéer och '

mången gång storarlade insatser ha säkerligen fått A:?::'._““"' sump' á 769 nd'
vara med om en minnesrik stund. 14. Edv. Viltotrörne. Stllnßl. stamvl å 3 516

I det intressanta och underhållande programmet WG- '"9°l “PN-
märktes. utom sång och musik. medverkan av ilnâef-:'~b&l0|ß0. I-övbefna. stampl á 2.586 träd.

divisionsehef brigadör /\.M. Pettersson och '

kyrkoherde G. Löfvenmark. I ett vacken tal hyllade DIPLOMERADE 26 nov l936.
kyrkoh. FA:s storartade insatser på det sociala Svenska Skidförbundet har tilldelat sitt fönjänstdi-
området. Han påminde om arméns goda gämingar plom till bl.a. jämhandl. E. Gustaf Lundholm.
bland fattiga och vilsegångna och framhöll den stora Strömsund Och montör Sven Wallin. Ssd.

mission organisationen har att fylla och då särskilt

gcnlgftlerqnell'mdïtšcrlíyïilïökrïltningstelegmm samlades 27 nov 1936'
gästema kring "jubileumstårtan", som avsmakades i Éålånïušíïåladf râânääzstläåörfgltiïhfåc
gcmytlig stämning. .lubiléet avslutades med "Vår U - - - 8 8 .. P °
Gud äross vmdig borg". sallongen âtåömsund. l-.tt lärorikt löedragx hoåls| av

r . mag. Larsson om gymnastr ens ty e se.

ARBETSMARKNADEN 24 nov l936. Folkskoll. frk Anna Persson. en av deliagama i de
(LT) A.K. har anvisat Ströms arbetslösheiskommitté svenska gymnastemas färd till Berlinolympiaden.
S platser vid ungdomsarbetspiatsen Storhoimen i gav en livlig och intressant skildring fran de olymp-
Fredrika socken. iska spelen.
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se mtjde under hennes ledning gyinneetitnppvis- VINTERI-'ORE I dec 1936.
ning av en grupp unga damer. Vidare utlördes en (ÖP) SUÖMSUHÖCI if NU isbßlßl 000 Båßlfkf
sketch och kupletter med gymnastiska inslag. Som därövf böljidê i SÖl1d8gS-

slutpunkt visades en olympialilm.
Underhållningen. propaganda lör gymnastik och ÅRBETÅRRÖREI-SEN l 426 l936-

ßr väfvandç av medlemmar, hade samlat fullsatt (LT) SV8l'llllgCllS SDUK höll Ord. l'l'lÖlC på lörd. En

lokal och de medverkande belönades med livliga ap- Hy medlem b0\'i|j8d0S ilfådß-
plåder. Det utskott som tillsattes vid löreg. möte med

30 nov I936.
VEDELDNINGSLÅN TILL STRÖM

uppdrag att lörsöka få till stånd en facklörening.
rapporterade att en avd. av SSFAF blivit bildad.

(LT) Byggnadsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t att UPPSKATTAD 50-ÅRING 2dec l936.
Ströms folkskolestyrclse beviljas lån på 4.000 kr (LT) FN /\Sb,iÖfg Lögdberg. Strömsund. blev på sin
från vedcldningslånefonden lör pannbyte i Ulriksfors 50-årsdag löremål lör hjärtliga hyllningar. Tidigt på

folkskola som avses vedeldas. morgonen uppvaktades jubilaren av Ströms kyrko-
Vidm 1i||5ty|»kç§_ nu tnndläk Erik Espmark i kör. vilken utlörde några sånger. Kantor Nordfors

Strömsund beviljas dylikt lån med 650 kr lör pmm- tackade fm L. lör hennes medverkan i kören under
byte i honom tillhörig villa. 26 år samt överlämnade blommor.

En deputation överlämnade från Vita Bandets

MODERN BUTIK 30 nov N36 medlemmar och övriga vänner en penningsumma

(LT) Ströms konsumtionslörening höll på sön. halv- Pch. b|°mm°r° “M4 fm_ |.2°gim.P°'sS°'? tackade
årsmöte. Antalet medlemmar är 957 mot 839 löreg. l'"b'|m" mr hennes msa.ß ' mrcnmgcn' En mängd
år. Svinnct är l.48 mot 2.55 löregåcnde år. Eget ka- .

' blommor och telegram tnströmmade under dagens

pitet vid net»-afeskinet var |4s.1t>3;12. Av återtar- l°P”'
ingen hade den 30/6 kontant utbetalats S. I 34: l0 kr. , I 0,, J du mh

Nybyggnadcn och ombyggnaden av lörcningens Ordlnana bolagsstätntna med Ånalartygs A.B.
fastighet i stnsnienna tt: i det nsnnnete mig een vlmø I wßmmd Mm 1 mm A Awøm

ltontor I Strömsund lord. don 12 dec. ltl. 5 e.m.
Strömsund den 23 nov 1936.

Styrelsen

5 dec 1936.

CYKELTJIIVI-IN VAR OTILLRÃKNELIG
1 (L'l') Arb. NN från llavsnäs. vilken i maj manad i

Risselås stulit en cykel och åtalats lör ljärde resan
-* stöld. har av Hammerdals tingslags häradsrätt vid

sammanträde idag ßrklarats stralïri i enlighet med
medicinalstyrelsens utlåtande. Han vårdas lin. pa
sjnnessjukhus.

Till vedltonsumenters kännedom meddelas. att vi l°r.o.tn.
mand. den 7 innevarande december lmtnnt att tillatttpa
löljande priser.
lztna björltved 8 kr pr. kbm i minut. 7:50 pr. kbm i
partier om minst kbm. I-'ör barrved och blandved till-
ämpas priser i förhållande till kvalitén.

Alanlbcts. Bretlßårtla. Statttsclc. Kltrrnllscts.
Tullinssås och Ûretlkllctta \>§ amln.

3 . .F

Nv t>t.ocrvt> rön Buss.-.R 9 dee 1936.
beräknas vara helt klar i god tid lörc jul. Föreningen (l.T) Ingenjör O.W. Gárdvall i Vågdalen. lllriksfurs.
får nu de mest modema och ändamålsenliga handcls- har till generalpoststyrelscn överlämnat ett lörslag
lokalema i norra Jämtland. till ny snöplog lör omnibussar. Denna plog. som

Fastigheten kommer att innehålla sko- och manu- skulle onödiggöra användandet av bakplog. kastar ut
fakturbutik. speccriaär. charkutcributik med lörst- snön från en punkt. belägen vid omnibussens övre
ltlmcelg lcylttnlttggnlng. littvtnztdemzt För tim- och till- kant. Dzlrigenntn untlerlattzn: möte med ztntlrzt lhrdun
byggnaden bclöper sig till S0 á 60.000 kr. och fotgängare.
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GAMLA IDRO'l"l'ER 11 dee 1936.
(LT) De flesta av vara idrotter. som
alltjamt anses modema. aro i sjalva
verket gamla. Listan har nedan visar
hur manga ar de utovats och i vilka
landar de ha uppkommit

Bagskytte. 4000 ar. Egypten
Damspel. 3500 ar. Egypten
Schack. 3000 ar. Egypten
Boxning. 3000 år. Rom
Brottning. 2500 ar. Grekland
Fotboll. 2400 ar. Sparta
Biljard. 2300 ar. Grekland '

Polo. 2000 ar. Persien '
siiiaiioppiiiiig. zooo ai. skanainav I I
Tjurfaktning. 2000 ar. Rom
Bowling. 700 àr. Tyskland
Golf. sooai. smiuana .
Tennis. 150 ar. England f *
Baseball. 100 àr. USA
Cykeltavlingar. 50 âr. Europa I-auigi-antm_i-relsen i .Sirmii .iuniniunimdi-r pa ulili-riliiniilii-nimi-i i liilliiigtlii
K°rgb°||_ 41 à'-_ USA Damen l nllllen arfru .-lndree och mannen lill lingar om henne ur Erik ßuclulriinl

Biltavlingar_ 38 år Frankrike :_i-sslonian på .ryuluiiigan i .\'imni.iund

Äsl>NÄs sociALDEMol<RATisl<A UNG- '°°=L==°^° ”=*°<=1°=6
(LT) Vandnngsrattaren hos Jamtl lans

odcc |o3(,_ Hushàllningssallskap Georg Moland-

.Vlötet öppnades med sång nr 2 till musik efter gninimol'oii. nya med- cr' ï::åE:'nnda',~:|:ádi T°,æâLâ°,à:;m_
lemmar beviljades inträde. lin upplåsning utlördes av Ottilia Blom. land och mm iiii Sverige wd 15 9,5 gi.
Till festkommitte' omvaldcs de lörutvarande samt Ultilia lllom. Stina dei- Åren 19994999 genomgæk han
l.unde. Elsa Eriksson och Stina Andersson all anordna en fest annan- Biarka-Saby lantbruksskola. Oster-
dag jul i samband med brevaftonen. litt anlörande utlördes av Göran 9°"°“d- °°h '"“°h°°° °°'°"°' °"5'°"'
Eriksson. l-In dikt. "Ungdom i alla länder”. upplästes av lars Samuels- mçgeägnšagggíåastflf °“|P?ä1g°å';

S00- M blev forvaiiare pa aiiniienalis lidel-
Beslöts att under vintermànadema skola mötena hållas en gång i kommiss. Åby. Finland Ar 1919 flytt-

mànaden. första lör. i varje manad. ellersom mesta delen av klubb- ade M flllbaka ll" 5'/G"9° 00" °f"°"
medlemmama äro borta i skogama och ha lang resa hem. .\lötet avslu- sm nuvarande befammg

ldß msd Sånt; f 6- nusonvclten ia dec 1936
(LT) Slutting holls pá tors i Strom-

SCHARLAKANSFEBI-:lt.\' TILLBAKA! 10 dec 1936. Sund

(l.Tl Dell under hösten pågående seharlakansfeberepideliiien i Ström k°s?::"%n"å':Jf::f° få ågâïgåkeš
har under den senaste tiden åter blossat upp. Det nedlagda barnhem- 2 _ Sami olovlig befattning med ms.
met i Strömsund har av hälsovårdsnämnden apterats till epldentisjuk- drycker 40 kr i boter En annan nas-
51931 viks_bo fick for liknande forseelser. o-

Lyckligtvis tveks sjukdomen vara av det mer godaitade slaget. 8 ä°;'å'gb°?e?:"g'"9F°fV°k;$fd'tm*:â¿nå°' . _ ig g
fall ha Rlrekommit under den senaste tiden. av bmnnvin ”md” ,,, ohnbo Ü" 75

dagsboter a 2 - samt alades utgivaS.römsunds B Iu m 8 ie I. h a ndel 1 950 kr i tillverkningsskatt For liknan-
de tillverkning domdes en annan man

'_ 8I||.u”| fràn samma by till 75 dagsboter a 2 -. i

M Hm friska Nommor och tillverkningsskatt 936 kr. for olovlig be-tekh- ia. tanning med rusdryckei 165 kr_ ocn
krukvaxter från egna odlingar, for olovlig lorsalining 30 dagsboter a

._ _ 2:-. En tredje bybo fick for olovlig till-
. verkning av samma vara bota 30

H Cd I11 8l1S Släklefläål' dagsboter a 2.- och for olovlig inlan-
1-c|_ |66_ ning med rusdryoker bota 60.-

lhgligen laislil koll och llásli. Vprilioner t-ma liisliz Sl.ilil-
djiir lill gállaiiile dagspriser. Salim, rólicri P» ltnril.il~ri'.. NYTT OÜ NÅÜN 21 dBC1935
lillv. och liimlier l:ma Clurliiilerivaror i parti och iiiiiiiit. (LT) |f'lQBI'l]0l'$BX3l'I'lBn hal' Vld TBl(nl$-
Sallninig och rólninu tiiinllag-rs. l'pplioper hiirlar och <L:iiii. ltâ lftsllllllâl I Sl0C|th0ll'l'l âVl80lS BV

oi a Kari Erik Jonsson-Enrs lran Åsp-
Has
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VAGBESVAR l STROM 14 .ia lm. mi.-.«.
(LT) Byamännen i Risselås, Ulriksfors. ha närmare motiverat sina Foâånsíåïfe
besvär över länsstyrelsens beslut 3l aug att till utförande fastställa Em Ekssonrg
förslaget om ödebygdsväg från allmänna vägen Strömsund-Lövberga Ojaren Hillsand
över Österkälens anhalt till byama Hösjöberg. Hösjön och Långäsen
utan att bifalla byamännens yrkande om vägens sträckning. Dmgïgrïëgåfer

Forbinaeisen från snomsuna om Rawia nu nacke har under G_s§§,às Smsund
generationer haft och har fortfarande så stor betydelse att den icke utan
alldeles särskiltvägandeskäl bör övcrgivas. framhålla klagandena. l)css 23/12 1935
egenskap av förbindelseväg mellan två län gör. att merkostnaden Joh. Danielsson

57.000 kr. tillfullo försvaras av den större nyttan. llärtill komma andra 3"” P°'$$°"
fördelar. såsom t.ex. vägens anknytning till den projekterade vägen smràbrama Bædkab"
öster om Russljärden. en anordning som. såvitt klagandcna förstå.
skulle få väsentlig betydelse ur militär synpunkt.

Vid en eventuell anläggning av väg öster om Kvamberget. vilken 1 Go." NY." AR
fråga kan bli aktuell i samband med väg öster om Russfjärden. skulle * ;|||5m|,.,
denna väg med största sannolikhet komma att utgå från väglinjen Ä vinner och bekanta
Risselås-Högsjöberg. cza IS km fràn utgångspunkten. d.v.s. i närheten
av gårdama vid Kvamåa. och således avsevärt förbilliga denna lönno- |-ttttunq;
dade vägbyggnad. tillägga klagandena. Kâfl ÅXGI B8Cl<Slf0m

Einar Hammar

FARLIG SÅGSPÅN ii dec 1936. âffgmmfg åml
(LT) Ett allvarligt olyckstillbud inträffade i dag i Strömsund. Qå en Johan Laßson m faml

lantbrukare från Hedningsflokälcn hämtade sàgspán vid .Näsvikens Hugo Nilsson
ångsåg inträffade ett större ras. varvid en av deltagama hegrovs i såg- vil<°|3\å:C3fl§$°
spånen och det tog en halvtimme innan man kunde gräva fram honom. sirešandægïïl

När det äntligen lyckades var mannen sanslös. men efter företagen 0 Sldbßf m famill
konstgjord andning kryade mannen så småningom på sig. De två när- Anna Lisa Nasstrom
varande kommo lindrigare undan

i Länstidningen 29 dec 1936

/-ca*

--~. i-==.,,

1..1.*¿'. -:~\

Tmskniiig vid Engelhreiïkr Tlige i firrlrgàrd Fngvlhreh .nar ull i-under nur-
nuur Iiaaæn rivli siinrn Oluf .imrr gt irmtwrm ° *C n

° \
5-f
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swo--~i= KOMMUNALT - STRÖM zoo... mo.& m_ fm Folkskolestyrelsens förslag om inköp av mejeribyggnaden med tomt i
Albin Funseth m. fam. Muråsen avslogs. Samma styrelses förslag om indragning av Tràngàs-
JOM Ekßw m- ff- ens-Stamäscns flyttande mindre skola biföllsaåi ¿ m_ fam Fullmäktige beslöt att hos k. mzt överklaga länsstyrelsens beslut att
snnqgfq agngin åläggs kommunen att till folkskoll. H. Ottosson utgiva ersättning för
Börjes Conditori bristande bostadsfömiäner.
3"°" °'°°°“ Hälsovärdsnämndens framställning om ett anslag av 600 kr till

tångizriašåhïïlkoomogïåzzïæfbiiiiåiäiligi oosiaiionoo ot- oo sjoitskoiofo.

Osoana omagasin - - - klßß -

Ed. Engströms Uraffär Fullmäktige beslöt anskaffa ett vapen för Ströms kommun och
i-t.E. Jonssons Skrädderi ' 'åß Hm beviljade för ändamålet 250 kr.

I-lemstugan
3.. too.¿.f, m. oo NYA 'rRAi-'iKLAGAR FRÅN i .IAN zoo..-o mo.

ustav rlstrom m. - - - .
D I | I (LT) Förbudet mot rökning vid ratten inom tättbebyggt område hur

m_ fam upphävts. Begreppet_huvudled införts. För lßtbilar och bussar; har

Jons Palm m. fam. maximifanen höjts till 50 km/tim. och inom tättbebyggt omrade till
PM. Bli!! fàrri. 40 km/tim,
2"" ° Em" K""9 Begreppet lättviktsmotorcykel har införts i motorfordonsförordnin-
1-§'n2:ac¿"'s“°ns°" m_ fm gen. Automobil skall var försedd med baklvkia. som vid bromsning
Ef gm gfigsgon m_ fam visar rött eller gult sken. Gamla bilar. som icke ha dylik stopplykta.
Gunhild ocii Sigge Carlsson behöva dock ännu så länge inte förses med sådana. lšörriktningsvisare
signa oen Emil tor - - - -Oskar Eriksson fam" Egnamm har icke gjorts obligatonsk

P. Olofsson m. fam.. dzo

Paf Palm M- fw- av d_ Pasteuriseringstvång si ooo ioso.
gåfåwnsuomn 'fa,:"Få,¿°,p (ÖP) Ströms Mcjeriförening hade på tisd. sitt ordinaric deccmbcr-
E_G_ smmgggqg m_ f;m__ Ggfdg sammant¿ädç.šl'ill revisoråråtlt granska râkenslkapâma val:/lelsl lantbrrá
P_er Jonssonm lam.d'o kama: o vensson. äen oc ror in qvist. a en. m
""= E"*“°“ '“~ fm- °'°'=°*f° ionior. Kofi Eriksson. Riosoiao ooh M. Nilsson. "roiiingsos som ofoaii.
gg '_g:,r¿å°n Till styrelsen átervaldcs dc i tur avgäcndc lantbr. Pcr Olofström.
_|°h¿|-m;°°h0;@fr=gm|°f_ 1.35; gredl|täl;2n. álonšis G;briclsson.sTullångs:s' l;|er llolgi. Jrånsgård.
A Carissonmontor upp _: ant r. ven vensson..iran oc _ _ a qvist..'tran .

H'-'9° "Nm" Det av särskilda kommitteradc utarbetade förslaget till ändring av
ära-'Luurmwltst stadgama antogs. Beslöts att uttala sig för pastcuriscringstvång och
swmwnd, skoæm,-,| obligatorisk tuberkelundersökning av besättningarna.

Tättan: POSTNYTT 3l dcc l936.
Am" J°"“°"' s'°'"°°'° (OP) Generalpoststyrelsen har bifallit framställning om iidningsbefor-
u||.||M°m dran även sön- och helgdagar med tåg 2292 mcllan Östersund och

womor Hoilgron m. fam. Strömsund-
Karl Magnusson
J Å EÜKSSOH m ffll Fam Göransson KÃLLOR
K-Å 500001!! m. fam. Fam. J. Goransson. Bonaset
Dan Okända soldaten Fam. Aioon ooh anti Nilsson oiryom
Nils Bßfsstfßm m fam Mojo ooh s.o. Mooao o,..f,.....i
Nils Månsson m fam tum Aug MM." gm (OM)
P.E. BIESK l'I'l. fâm. slmmsmd
C37' "N00" m- fm- ÖIINII: Kommunarkivet
J-Å ^|mb°f9 fn- fw Elov Och Erika Ströms Hemhygdsltirvnliigc arkiv
Fam Gösta Åndoflton Bror Andrea rn. fru iym U-Ny
Wlktnl' Hllf m fru M O ÅMIÛO

F8l'I'l H HSIISSOO Tfyglgfg
ÅIWÖOF 9-Ö-U-K uinsildningen
Fam. Salomonsson Fam. I-Iäksn Andersson Osiemmypogm
Fam. Jansson Fam. AM. Olsson
Fam. A i-ienriksson Olle Andree
Fim 0 Lulldrell A Åndràem fru
Flirt El“lltSSOl1. Vlltcfi Rtid0lf âlóbcf. Elhllle
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EDSTRÖMS M_E_K. VERKSTAD
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Någm uppgier om fastigheten Gælsgård 1:31?
av Karin Jamte Rosenberg samt Anna-Bn'ta och
UlfAnfålt

Enligt Gunnar Brorsson. Brcdkälcn. )1ladcs bo- ""'*"f1d;L""/I7""'*"'
- _ _ - _ Cr mm Ir.'h.'I| um ullur rc'/Mrullunrtr ur nlulurvr .ulnl Imr-

smqshuscl från Oppmgårdcn ' Brc(_“'ä'cn a\ dwchör lamsku nrlfelen av alla slag, mm! ullwrkmng ur rlvlur fur
Ulnk Hmm- Junsgårdv Och 'andsungsman (nof OI' lanllfrulrsmaskincr. Inlarmm _-Iwn .rm:de.mrlu°Icn uljnrar I
“rs-40": Tuninggås- Dessa var demgare i huse' Ûch råll.1lurul:IråcÅuin;;. Två umlål/Ju urbcluifórrlugcl.
verkstaden så länge den arbetade Nr Lölëns kraft- Enn: alumn: ar /odd /:wo url» .mn ull ./mun t.uumm
giglion, ()|0f O|0f330n d y - gçdçnncfg - oh/I .Varia Hc/ena/ /'rrulollvr /0l_glfh~ /um .rig mal Én-
\-ar VD i m|-aagcß genia Hullin. Barn. Ru: och Karl Lrnsl

Anteckningar från sammanlrälïandc med Karl _ . _ .

Frnl Fdslröm de 8 feb N84 då han berättade om F I Ernst Edvard Edströms köp M ßmagc' mgmk hu'
f ' ' V ° - scl där Holm hudc haft ncrsnnulbnsliidcr samt storEdalrörna Mcls crkalud med ullhörandc bualmlahua Kópeskmingen 35.000 kr' Edströms | 5

BwM¿,,,u_,c, ,¿,.,Mk_, N03 /,¿,, nm¿¿d¿,,, ,, du “,,,.a,,¿“_, krunur i màna_dcn | hyra mr husmdenra. vallen uch
.mm knnmr och penmnalhmmder [nr Holms kruflsluliumlng- 8\'|0pp dl'0gS ln I hUSCI åfßn I9-15-|9-16. HUSCI !'C\'5
mf I Ium Iluwl mnvlmll wr lrmvnlumlr um JU m! lur/rf IOOÄ m' Adnll' Pømßnn i Öhn.
laxrnhrr hud: lm rum ur I: Ani. mlspn ur I: Aulrlugn verkstaden hade smcdju “ch giulcri “ch li||\.c|.|w_
Nulclugnumu rdgmlc I:_|rc_sgu.m'rnu and 1:1 umumlu ur dc bl hö m _h L __k _' I B Ik _rä__
rádrla lrolos. Till hus.-I ho:-Jc ulhus ma/ .wx Jan. .mr La ar ot' )L SQ' cp 0'-"cn' a om* t
MI!-.~l.., ....-h.~.L.,Il>.».:/.:, .1.,j....:,»..-.l,'.m. kcna dåvarande Öalcråaclla :1u|wluriu|n - numcm

hülwhcm - är utförda us Fdalrülm .\Icl\. \'crl\.\|ml.
¿_"m "" -\f°°"8°“ P'“'“'° ß'°f°B“"° ' N°""°“¿- Fdxlrrna mr den l'0r.\|a hilrr.-p;|r:1|üren i trakten och
l'5|'|“ë°l SWNR HVIIIÜFSJ- UPPWIU 1943l hade kunder lángl ulnnlïßr Slrömmnnd. I ox i Lit och

Dnrmeu.
E. EDSTRÖMS .\Il:'K l'I:'RKST.-ll) . _. . _ , , - , , _ _

Rdrelsen Krumlud.,-_: ur!/=funL'l:L'vn I 00.! av drrvlunr l'lnlr Då Holm ägdt urksudtn Uänadt dt ßm arhuar'
Holm Drien, mm man mfdlmlm-_ up/»Inge darcfl.-r/;»r.-nlmrr na en kmna i timmen och hade H limma”
mf m. ,,,,,,,,,W rm- /uu mlmpm fm-mg;-1 m- ,,,,,.,,,_,,,,¿_. urhchdug. llêilcn a\ lönen skulle lï\re|:|g:|ren ha.
mnvlun-arv I lmnmnmmtup nu-A un nmr w/kan lv/x Del log dem en vecka nu tjäna ihop till en kostvm.

56



A dåvarande provinsialläkaren i Strömsund. dr F Kör-

Av Birgit Lofvander. Sve-gården. Öhn. ner' sm bl a ibandf an. “sal A" ho" ' de'.'_'armaS°
te är filllstândigt blind. i öfrigt tycks fullt frisk. detta
varder härmed intygar. "

. . Redan vid kommunalstämman den 23 maj 1886 -
Detta är berättelsen om Blind-Anna. Den började eg- A d¿ tio år mal Rmdm frå hum

_ . . nna ar gam - g g -
entligen genom ett telefonsamtal till mig. Av en .da k V." åta si ,,a"a"_“_umfm kmb

vi ommunen ie ga g? lä' .:|ï°|'edm".“a| från magha naden för llans Lófstróms blinda dotters iritagande
såg: mnllzuril mm! šfñmsuån och undervisning vid Kungl. Blindskolan i llexio.

ga . . . . ' tbek st dennes trans rier." Denna frà a bord-
Martha hade, vid en titt i telefonkatalogcn. funnit så :dm ¿ Oka k m Pom n u vid koåmuna|_
många med namnet Löfström i Strömsund att hon i- cs °cd° men 0 ..Eupp I) d, _h

° stämman en 6 juni. fler över aggnlng trom ut
:taget logga namn och det råka' sedan blivit upplyst att ifrågavarande blinda barn er

C säregugmlßfn oc! agoâdar ünhön Anm. tio år gammal och således äldre an de barn som en-
l 'kt skol ns bestämmelser kunna dersttides inta as

och som Manha ville få överlämna till någon av hen- ' a.. ' _ 'I _ 'Q .. g
nes släktingar: några mönsterstiekade lingcrvantar. ßllšškïçïfnman dig *ígçíflgztmäzlhzgngfünßugï
en vinter innidieafei, en reiegni ev Anne iiiieenim- " 'ß°“ °“ S ' , ' ° ' '

. . . . - äldrar och lör henne själv.
gm med âuangmusläânbyg g:lsn'n'ïamd:mb0k:r ' Men den I sept I894 blev Anna antagen som elev

trömsun samt en g t var en g en. wd Bhndskølan U
_ ppsala. Där stannade hon till den

handsknven och med svarta vaxdukspärmar..som se I 5 . _ N98 h _ h ån Im kan “_
_ JUN .OC I CNICS Q QS )ßIf' “råna Manhlfoåtgujafšnslïglšn ¿m':"c|få :G sa att hon ”ådagalagt ett l alla afseende niycket gott

. .ns ßngar' 6%? gl .y uppförande. har inhemtat kunskap i lasning och
:ml Iain m1'::'vaTï;l:s¿";Å1å:?n nå: ïsnlngï-kg: skrlilng afbllndskrlfl. samt för;/iirdigat fiiljumle ar-

' ' g bet I l2 r t mi ntar3 r /in erian._ . . en:srumpor pa.u 'a pu._ g ' -

:Te l:inc':_es¿°c|:nhe33eå':.;as:1dâi|:::;|'f:åkånal::; tar 6 par. Muddar I par. Barnliladningur 3 st. Barn-
g . 3 kjolar (stickade) 3 st. Dim koftor 3 st. l 'antar I par.

lör att e en heltäckande bild av Anna Löfström.
d g är . " I. " M. ßrsök byxor I par, skor 3 par. Dessutom 9 st bastmattor. 9

m°g“::fAm: Å; hošlegcmüéen hcue Anm par listskor. I7 korgar och alla slags borstar." Detta

Löfström löddes den 26 okt I876. Föräldrama var mmamhga betyg är mmm" av ”kmr Anna wlk'
niijigeeen iiene usrensin. med den 3 men iszs. “"°'“' .

och hans hustru. Ursula Mattsdotter. född den l0 len “um papper s°m Jag ßu gemm T°ml°b°da'
inni is4o eeiiineniig från Fiiiiinge. Anne maeiee een» j';°'1“ ;'å',;" “" """"'f_:Zß'_'”'" ~ :';”'"-
färde dotter i en s sltonskaia med fem döttrar och ml an S "'. M' a.'""ge"." _ mam" e r mf
lie SM" y hemmet för blinda kvinnor vid Nynäs. " Detta var i

Ar hade "ans lñrslröm av Ersson 0kt0bcf och l'l0 k0m 7 dec Och blC\'

. - ' 'frän den I4 sept l907. I en av Anna(Öhn.25) lätt köpa ett torp om 50 mälingar. beläget ulsknven da" . . .

vad ieeevaieen. Hae beaae renniijen rm mi se isss ü °“f:“!“~"PWd"9h$"'_:°F~,P" “°9°“ “°'° ' °““
de men yueae :iii itioveena. uiina-Anne ven aa sju '°“ S .“' FW* 9” P".' "g
¿|, gamma|_ År N82 hade hennes bror Georg sm “_ Att socialvården i Svengc på den tiden inte var

gens ljus. Han skulle. som vuxen tillsammans med mm dell är Mag' förslår man då man W de' av en an'
sin famj-_ komma nu Mi K|¿vsm¿_ nan_ sknvelse, utfärdad av Ströms kommun och dess

De bwa I-amüjema ß|,s¿'j¿c sig som (kn Mens faltigvårdsstyrelse. Där säger man sig ansvara ßr
sed var. med jordbruk och boskapssltötsel. Dessutom °fh "alm" o°m° k°mm'f'l 'Er “”“ dc 'fmcr 'Iaf
saken °cks¿ genom an vimmid arbeta i skogen och for fatttgvàrd at Anna Lofstrom har. enligt I par. i
ma] uunimzwhucn um mr och mßommu I-“_ Kungl. iriirilntngen ring. fattlgvarilen den _, junl
em var ¿m¿|| m||jä9,,.e i kmmns .jämt l_87l kanfa vidkannas. Ävensoin lör olyeltstiill

sjukvård garderade sig Ösmo kommun. Ja t o m i

hllndclsc uv Annas död ck niun lov ull "bc.itri'da
Dr-bind .Y hømluwom kiixtnuilernu for hemalilu l1ißtrom.v eventuella Item-
llednn i späd ålder drabbades Anna av en tigonejult- .randande eller liegrq/ning. ” Denna skrivelse är da-
dom, som gjorde henne nästan blind. Detta terad den 3 nov l006 och underskriven nv U Holm
handikapp till trots vlliitc Anna upp och kom ad små- aiimt llanii Mårten och Sven Jönsson.
ningom att lära sig betydligt mer än vad många seen-
de förmår. Men dithän var vägen inte särskilt lätt att På I-'ridsbergs barnhem
gå. Det har berättats mig titt Anna, efter men pä skola

lett intyg daterat den 23 juli l900. och utlärdat av och arbetshem, kom till l-'ridsbcrgs barnhem i llill-
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sand. Troligen skedde detta under året l907. För i en Det framgår av dagboken att hon kande stor oro.

intressant artikel. skriven av pastor Martin Gunner- Denna skulle dock visa sig vara helt obefogad. ty
vall och publicerad i tidningen l juletid bland ljållen hon blev varmt vålkomnad.
år l990. och som just handlar om Fridsbergs "Vartr sympatiserar vi människor så olika med

barnhem och dess initiativtagare och grundare. past- varandra? Jag möter stundom människor som är
or M. Sandell. I artikeln kan man bl a låsa. att den l7 mig tllkomligt Iikgiltiga. andra åter isa mitt hjärta.
nov l907 hölls invigningen av det nya ålderdoms- Men såfinns det nágrajä. som äro som solstrålar då
hemmet och vid "invigningshögtiden i festváningen" de komma i min väg. Ja. så känner jag det.'

utfördes duettsång av fröknama Sandell och
Löfström. Det skulle förvåna mig mycket om inte Anna undrade mycket över hur det skulle bli till
denna ”Löfström” var just Blind-Anna! hösten. Hon visste ju att Emma inte skulle återvånda

Från l907 till våren l920 vistades Anna på Frids- till Fridsbergs bamhem igen. och hur skulle det gå

bergs bamhem. Eftersom hon då var 3l år fyllda ck för henne sjalv? Anna behövde inte återvånda utan

hon hjälpa till med litet av varje. Det beråttas dock ck i stållet. tror jag mig kurma påStå. 20 lyckliga år

att bamen gjorde nan' av henne. och hade diverse in- tillsammans med vånnen Emma.
te alltid så trevliga hyss för sig. Nåvål. battre dagar Anna var en mycket intelligent person. Detta ar
skulle komma. omvittnat från olika håll. Hon hade latt för att uttryc-

Som jag berättade i början bodde i Klövsand aven ka sig i både tal och skrift. Dårom bar hennes val
en bror till Anna - Georg. och med honom Kerstin fonnulerade dagbok vittne. Det berättas också att
.Iönsdotter från Hammerdal. De skulle år l9l9 få en hon var mycket musikalisk och lårde sig spela både

son. som döptes till Waldemar. Denne Waldemar är piano, orgel och luta. Hon tyckte om att sjunga och

idag bosatt i Strömsund. Han berattade för mig om hade en fin sångröst. Martha Palmkrantz har berättat.

sin faster. Anna. och hur hon på l920- och 30-talet att Anna t o m lårde sig att skriva på en vanlig skriv-
brukade fara hem och halsa på sina föråldrar i Klöv- maskin - sannerligen en bedrift av en som var nåstan

sand. Hon hade alltid en spånkorg med sig. l denna blind.
korg förvarade hon sina saker. men dår fanns också Jag vill avsluta min berättelse om Blind-Anna
alltid gåvor som hon köpt eller sjalv lörfördigat. för med att citera ur hennes dagbok den l3juli l940:
att ge de hemmavarande. Gåvoma var uttånkta med ”Vilken idfull stamning det nu rader i naturen.
omtanke och finess. enligt Waldemars utsago. Det är som om Gud genom allt ville tillviska oss sin

Under åren på Fridsberg tillhörde Arma Frals- /Hd. Vår vag går efter qdstranden. Sjön dr spegel-
ningsannens kår i Strömsund. Britta Eliasson. bosatt blank. Den talar om stillhet och ro. På andra sidan
i Strömsund. kan berätta om Annas skicklighet i att sjön ligger det vackra Hoverberget. Till höger om

hantera sin gitarr. åvensom ett "klock-spel" Britta oss står skogen så tyst och allvarlig. Är inte tavlan
minns att hon alltid önskade. då hon lyssnade till vacker? Då en blind så kan njuta av den. hur skall
strangmusikens spel och Annas vackra sångröst, att det då inte vara _/br den som med alla sinnen kan
hon sjlllv kunde bli lika duktig. "Men det ltlcv jag ju uppjitttu allt det .iltdnu?"
aldrig". sade Britta, som vid denna tid bara var en Anna dog den 26 augusti N40. Hon blev nam 64
liten flicka. år gammal. l hennes dödsannons står att lasa: "Du

som är vägen. sanningen och livet. Eviga ljus till sa-

En annan tillvaro lighet oss givet."
Våren l920, närmare bestamt den I7 maj. skulle
iwmmn att bli en vlndpunlst i Annas liv. Ja, egentlig-

en började det redan hösten l9l9. då en lärarinna vid
namn Emma Göransson ansttllldcs vid hamhcmmct.
Anna och Emma kom att bli de allra bästa vänner. ja.
sa goda vtlnner att Emma lovade Anna att fa följa
henne hem då vårterminen var slut. I-Immtts föräldra-
hem var gården Äng i Vigge.

Den l7 maj l920 begav man sig ivlg. Först med
ånuhåten Vlrgn från hryggan i llillztand. l Klövån
steg Annas lörttldrttr ombord. Eller nagra upplevel-

Wtiitll dagar i Strömsund tog man sedan tåget till
Bntnllo. En resa som på den tiden tog omkring fem
timmar. Vål framme i Brunflo var det sedan att gå Birgit Lofvander ar bondmora ute på Ohn. l-ton ar dessutom

till fots i 5 km innan de var framme i Marieby. För Slfibll i 0$l=ßtIMS-P°$l=- Ulf N00 i NMS! if ßföjl IN-
Annn .naste atttennnnans nn vant en hisnande apple- *'°'“" 'W “M We" "°'°' H" °'“"-
velse. Men hur skulle hon mottagas i Emmas hem?
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OMNIBUSSARNAS
VERKSAMHET OçH UT-
VECKLING I STROM

En historisk tillbakablick av (iusluv Lundholm

Busstrafiken i Strömsund omnämndes första gången nås. men trots efterforskningar har jag ej lyckats få

redan 1899. ävensom provturema för persontrafik någon klarhet i detta.

åren l904 och l905. Det ryktades att Lundgren och Löfström även tra-

Den första pávisbara busslörbindelsen till och likerade linjen till Ramsele i mindre omfattning.

från Strömsund förefaller vara när l-I P Lundgren från Eftersom båda själva var bosatta utefter den linjen.

Edsele år l923 erhöll tillstånd att trafikera sträckan så kan det vara möjligt. att nagon av dem var ägare

Backe-Vängel-'fäsan-Vágdalen-Strömsund med en till detta fordon.
ombyggd T-Ford. som godkändes för L000 kgzs last Eller ovannämnda hanhrytare så övenogs Backe-
eller l0 personers belastning. linjen av Behm Johansson. som senare ingick kom-

Eftersom vägama inte började plogas maskinellt panjonsknp med den store bussägnren Hugo

ïffå Omiifitš l936- Så VN Ülßmk Cl 011 länka Källqvist från Sollefteå. Linjen utstrttcktes nu från

På- | -*Wiel *W 30-We' bild? |-lldßfe Ü" mig och Strömsund till Backe och vidare fram till Sollefleâ.
Övcfläl t'Öt'e|SOI'\ lill iÉllgldll.lS |.ÖfSll'Öl'l1. iiílll Kgmpgmjgngkapet höll Qmcllcnid "ej livet u|"_

trafikerade linjen med en öppen lluiek. försedd med

en rätt så stor släpvagn, fram till l930-3l. lftanlör
Sßlm mßßcfwfilš Ü k°f$“l“S°“ I-5*'b°'ß°*'ä8°“' Åren l93l-3-l trädde så llclge Svensson. från
Bfcdßåfdsßßlß- VW UUWINHJC RCSWUNUB Höm- traktema kring (iraninge. in pá arenan med en Chev-
llllüf |-Öfßlfülll iii" Ulüilllilltiälülö- role!-huss som trafikerade linjen Ramsele-Sollefteå.

llan överlöt rörelsen till Alvar Nyberg fran Ramsele

I BUSSTRÅFIKENS BÅRNIJOIW år I93-l. Med sin moderna Volvo-buss blev denne en

I ett nummer av Östersunds-Posten den 6/2 I986 trotjílnare på linjen. Men efter att ha genomlidit
finns ett foto. insänt av Jenny Simonsson. Landön. kriget och gengastiden som färgstark bussimtehavare
som visar en Pontiac kupe av l927 ars modell. med sålde han l946-47 vidare till "busskungen" Hugo
reg nr Y 3563 och försedd med en testad skylt på Källqvist. Denne uthärdade blott fram till l9~l8. då

solskyddet. STRÖMSIINI)-R/\MSlíl.lí. som lör- Kungl Postverket "tilltvingade" sig den väl inarbet-
hryllar. Jenny uppger den hretlvitlstàetule cltauflïlren ade linjen. F 0 startade Alvar Nyberg fïtrgltandcl i

som varande Petter Itogseth fran Storhrllnnn. ltttgge- Ramsele.
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OVER R||(5BE|(AN1'^ BACKKRON me. Bilen ar fullastad med eementsaekar. vid motet

ungen: smidigt med la P Lundgren rnin Ramsele. kår Vltçf ut för Iårgst på vaslwftsn- varvid vastsf
möjgen nggog gr sem,-:_ sganadc E;-ik Lafssom hjulpar sjunker ner t leran och bilen valter ner t det

Jarveana sin bnesnsretee onbbnagen-Arenas-Here druva mrfdtk-
n5s-|_¿;v|,,,¿a-5¿f5msun¿_ Han hage bygg; pg sin T- Når Teodor kastar en blick t backspegeln eller

Ford-chassi med ett "höghus" av fanér. och målat NÖW S" han "'10 l58{° 0580" bl' P5 Välšbn-

skapelsen i en ebeetannm. mellanbla mg. Ekipaget Esf Mara Sekunder böner han att fundera stannar
|m||¿¿cs 5 femman mr B15 gu,-,s,n_ bussen och kliver ur. och ser då några hjul som

Erik Larsson kgmpwc Sue,-|igen mc¿ Sveriges roterar i luen: Han spnnger fram till den upp- och

backigaste vagstrackor. som fanns mellan Lövbefga nervanda lastbilen och får svar från Valter ttllrop-

een suomennd. over Lia-baelanne. De var nksbe- sa- All! hads satt väl- men Valter maste hlälvas vf
hm, p¿ gm,-,¿ av gen smak, vägg,-cgdc,-,_ man dikem bilen via bakrutan eftersom myrjorden hade blocker-

och gick över stubbar och grova trlldróttcr samt i öv- 01 SÛVÜ ÖÖTW' 5001 Vl"¿"\_'l§-
rig; 5 backig ¿,n¿ng_ Eer att ha utvecklat linjen enormt under de l I år

T-Fordama. pà den tiden Sveriges Folkvagn. hade han ihfåe densamma, så 6v_ei-lat Teodor Näslund

bensintnnken plaeeml under nsmsireen mr nn enat. rörelsen till hsntmanßßaam Ek Jvnwn- llavßßäa-
la sjålvtryck fram till ”karburatom". När väglutning- Tmsmms _0194 SÖUCTN Ebbc °°h Wfchdc
en blev alltför gm; uppgqog problem med bengimi||- denne linjen t hela l7 år. lör att slutligen sälja den

lörseln. I den s k Lie-kull-backen måste mången Vidfelill KMS' POSWCYÜÉCI |960-
Fordågare rulla tillbaka bilen och sedan backandc ta
sig uppför. Ibland hjiilpte inte heller detta i den dub- BUSSLINJERNA UTVECKLAS
belkurviga och branta backen. Då var det bara att Tredje busslbretaget som började synas i Ström-
vånta på hjälp. oa i timmar. eller att till fots ta sig sundstraken blev Olle Andersson från Laxsjö. som
fram till någon av gårdarna i Lia lör att få draghjälp, under åren I927-28 arbetade in en busslbrbindelse
om nu någon häst fanns tillgänglig. mellan Laxsjö-Strömsund.

Vintertid var Lia-backen den verkliga utmaning- Redan l928 överlåt han denna linje till Jonas
en för oss ungdomar, som l930-3l lån oss åka ”sla-
lom” av kapten Rimfors vid hans kursverksamhet i
Vallberget. Speciellt minns jag når Måns Zakrisson.
min far och jag åkte till ”Klockarstenen” uppe vid
Österkålen. Far dröjde med att komma ned i utlörs-
löpan. så Måns och jag skidade tillbaka upp i

backen. Och där. inne i skogen. låg han fastklämd
mellan träden. men lvcklitztvis oskadd.

Mellan Kvarnån och Lia fanns det ett otal knixar.
som var så korta och höga att dagens bilar ej skulle __ ff
ha klarat sig över dem. ldag ar guppcn hortzazlutlttade
tillika med ett antal tvllra ntollttl. som fordrade
snökedjor de vintrar då vägen var kllrbar. .

En sommar i mitten av 30-talet. i samband med

att nya vågen togs i bruk. så undersökte motorklubb-
anta möjligheten av att kora en haekttlvling tnellan -n '

Lovberga-Strömsund. Men vägen uppfyllde ej vill-
koren och den bil, en Buick. som användes vid prov-
lrñmingen, slog sänder vänster framhjul eller ett
vackert luspt-ang. lljulets ti-äekrar bröts som tltnd-
stickor.

År l932 hade tåltnnodel sinut lins Erik larsson.
oelt han tlvorlllt httesrtlrelsen nt lneodnr Ntlslttnd l

Havsnäs, som fick framhiirda i l.ia-backarna linda

fram till l935. då även tyngre tralilt slllpptes fram på
den nya vagstrackningen. Den upplevdes som rena
motorvägen ijämförelse med den gamla "stigen".

En lustighet som inträffade på den långa rak-
sträckan vid Malmån år l935 ar vård att minnas.
Teodor Nllslund kommer körande och möter l.und-
holms lastbil (A-Ford) med Valter lledlund som Rl- 0
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Svensson, även han från Laxsjö. som fortsatte trafik- honom fram till Hallviken. men där fick vi tillgång
en till år l930. Då var det dags för Erik Persson, till den långa utförsbacken mot Muråsen. ".-\vhopp-
Laxsjö. Han blev en verklig ”långtradare” som fort- et" fick senare sin förklaring då någon av medspelar-
satte fram till 1939. då hans mångårige medhjälpare na listade ut. att Månen hade en flickvän i Hallviken
Gunnar Olsson inu-adde i firman, Rörelsen rullade men var försynt nog att inte röja detta. På den tiden
vidare i ytterligare l3 år fram till l9S2. Detta år öv- betraktades det som lite känsligt....
ertog Bilbolaget i Östersund linjen ifråga. men År l936 överlät Mähler sin bussrörelse till Gott-
Gunnar Olsson fanns med i rörelsen framtill pensio- frid Svensson. som kom från Ångemianland och
neringen. drev företaget fram till l9-f0. då han sålde rörelsen

Även Yxskaftkäle-linjen kom till under den s k till sina svågrar Gustav och Tore .\lodin. Dessa

gyllene tidsåldem omkring l925. då August Mähler modemiserade bussparken och höll ut fram till år
lät bygga om en "cheva" för trafiken på Strömsund. 1950. då de överlät linjen till Kungl Postverket och
Nämnde Mähler kom att spela en stor roll i ll-'K fortsatte sina karriärer som postchauflörer.
Strömsunds historia mellan åren l932-36. llan fick
nästan ensamrätt till transportema mot lltiting-Dt» TRAFIK]-IN PÅ VÄSTRA SIDAN
rotea-Åsele och Hammerdal-Lit-Strömsund. Bussen Qmkfgng åm, |925-;>_7 1,5,-j,,¿c 01,0 m,,,¿;,,_ hm.
var relativt ntotoßvas och Jaa minns Speciellt re- brottare oeh innehavare ev- Div-emehanaetn i Flytta-
9°"\° "Ü °°h ffå" Ö$l°f$“"d- 90"* På Bfufld *W di* 'im len. att transportera mjölk med kombibuss från Fly-
$i°f° 005 °$°i't°|<1°¿° b“iW'm '08 °° 4 Ümmf 5 0"' kälen/Storåbränna över Strömsund till llammerdal
Språk i enkel riktnins- I de största nwtltttcn ltttttdc oeh sim Mejeri. sne: ungen. omkring ar to-ts. ron-
"Wl h°PP9 av °°h "WN Sim b°h°V mf an *dm sattes trafiken men nu uppdelad på så sätt. att Jonas
'md V&|_l8 SPTÅNBIIWSCÜ hmm "PP b“5$°"- Rhodin öppnade droskrörelse och något år senare.

las nttftttf-_t»ttrS|ttIt°n sånçttrstt av lFK=S stötte; ~|94s". foneene Pont Rhodin med godstmmt oeh
Pt=lttt=_ ßtt' kttsst- Måttßtt Bltttt- h<{P_P=d= av bttS_S°tt t rtywen som smtioneon. Mjottnmneponeme ombe-
Låßilnßebckßm- °°h sade Slß “UU W ell Wmßs' sötjdes av Jonas Göransson från Hammerdal i många
mr "sm" av Vagslfâckm' Vi hade sy“k°'“ak' med år framåt, men överlät han så småningom dessa tran-
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sporter till Kooperativa Mejeriet i Sikås.
Kombinerad gods- och persontrafik var tydligen

lönande vid tiden före 30-talet. för ungefärligen
samtidigt med ovannämnde Otto Rhodin stanade
lantbrukare Adolf Göransson från Hedningsflokälen
kombiturer mellan Hedningsokälen och Ström-
sund, men upphörde med dessa före kriget för att
helt ägna sig åt sitt mera lönande jord- och
skogsbmlt.

Göransson var en färgstark personlighet och
ganska högljudd. En gång minns jag att han var o-
vanligt sen vid ankomsten och uppträdde stressat vid
varubeställningama. G. skyllde sitt uppträdande på
att han fått fel på “pelle-dick-fjera” (Bnedixfjädem)
till startmotom. vilket försenat honom med era
timmar.

Verkmästare för vägbyggnadcn på sträckan
Strömsund-Hillsand var schaktmästare Edvin
llaqvinsson. llan hade varit med om det mesta på
olika arbetsplatser runtom i världen. Bl a arbetade
han som maskinist på en atlantångare under första
världskriget. Båten blev torpedcrad av en tysk U-
båt. llan var en av de få som plockades upp av en

Busslinjen Slronrsund-Luxsjó etablerades I02 *-28. Erik Pers-
son overrog rrqllken I930 och drev linjen anda -am :ill I952.
då Bilbnlagel i Oslersund trodde in

På bilden ovan har Erik Persson parkerar bussen uranfor
Handelsbankens konlor i home! av Slorgalan-Runts;-levágen
r.\'Imm.rund
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förbipasserande norsk båt vid olycksplatsen. Efter äntligen var klar flyttade han upp till slutstationen i

någon månad vaknade han upp på ett Röda Kors- Hillsand.
sjukhus i Norge. utan komplikationer. Edvin Larsson trafikerade linjen ända fram till

Edvin köpte en Husqvama motorcykel av min far. 1947. då det var dags att sälja hela rörelsen till
Han rekommenderade mig som körlärare efter att för Kungl Postverket. De hade då hotat med att sätta in
Haqvinsson ha omtalat. att jag smygkört såväl T- egen transport av post och paket. Larsson föredrog
Ford som Husqvama motorcykel alltsedan l923. att avyttra rörelsen och avflytta till Östersund.
som 8-åring, utan anmärkning. År l939 inträdde Per Strömlund på arenan med

Schaktmästaren nappade på erbjudandet och kombinerad trafik mellan Ojaren-Strömsund. Han
många helger. mest under kvällar och nätter. fick jag framhärdade till I944 då han sålde till Elof Sjöberg .

"nöjet" att stiga upp. klä på mig och köra hans mo- också han från Öjaren. Elof fortsatte linjen fram till
toreykel hem till Södra Ohn. för att därefter ta hans I976. och blev dänned den verklige "långköraren"
rekvirerade droskbil tillbaka. inom bussrörelsen.

Haqvinsson var en festprisse. men samtidigt en
mycket duktig yrkesman. Han slutade som vägmäst- STATENS VACVERK
are i Dalom. Intill mitten av l920-talet befann sig t o m det all-

männa vägnätet under all kritik. Först år l926 börja-
de vägväsendet ersätta befintliga busslinjer för att de

.Ä “ hängde på plogar på sina fordon för att trafiken
skulle fungera även vintertid. Plogarria var av ganska

primitiv beskafïenhet.
Alla äldre personerminnssäkert de smala. krokiga

och baekiga "klövjevägar" med djupa hjulspår. som i

regel var vattenfyllda eller igenlagda med vass ma-
kadam. För att nu inte tala om alla s lt vägtrummor.
som antingen låg för djupt eller av tjälen skjutits upp
någon eller några decimeter över vägbanan. Trum-
moma förband de fåtal diken som sällan var
avvägda. varför de oftast stod fulla med vatten till
brädden.

Förklaringen till att bilbeståndet ökade så märk-
bart efter just efter l925 står att finna i. att Statens
Vägverk hade sett dagens ljus och fick tillgång till
skattemedel som pålagts bensinen. Denna kostade då
förresten ca 25 öre, varav ca 6,5 öre utgjorde skatt
och 6.5 öre provision till återförsäljaren. l Amerika
låg samtidigt bensinpriset på mellan 9-I I öre/l.

FÖRSTA POSTBUSSEN
I926 blev ett märkesår för busstrafiken i nona Jämt-
land. På hösten dena år kom den första postbussen
inrullaiide i Ströinsund. Ekipaget var en kort. hög
Scania med ventilationsrutor placerade radvis ovan-
för sidonitoma. och en kort rund motorhus framtill.

7791 rihlwm, .liI;¿.;.-'is/M»-.-. 0.-h en 4.- .~.-ftli¿.;.,,»..».j.»e,»a Efter sig hade fordonet en släpvagn. som påminde
I-III "Å-lnunlrl" nanm 1 Ivucslrzlwir Imlnrm I mvrajatullaml om gn jan,-3,10; |;m-dig och hög låda |_]u,,cn

kom från Vilhelmina. och hur den klarat Lia-
backama var en gåta. Men där .stod den plötsligt par-

I samband med landsvägen sidan äâraeåfn Lundholms .lernhandel på Storgatan en

Vattudalen började öppnas för trafik. så inregistrera-
de lanthandlanden och hemmansägaren Hans Vi skolgrabbar. som var på vag till de alltid sena-
Nilsson Strömberg i Öjaren år l93l en gods- och relagda slöjdtimmama. glömde givetvis bon slöjden
personbil. Redan år l932 övertogs detta totalt. Vår lärare. Daniel Nordfors. blev mäkta för-
trafiktillstånd av hemmansägare Mikael Nilsson i gi-ymmad. Och folkhumom döpte ekipaget till Fyr-
Kårrnåset, som överlät tillståndet till sin måg Edvin tomet 8:. Släpvagncn efter de välkända danska film-
Larsson. som bosatte sig i ,Ki'ii-rni'iset. När vägen komikema.
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Den val inarbelade linjen Slmmsund-Ramsele. med anknwnmg ull Sollejieá. drevs eu anlal år av "lmsskungen" Hugo Kallqvisl.
l948 mvrmg Pnsrwrlel ruljangxen, På bilden m-an :genkanner vi .-llvur .\)-berg /mmfnr Irnmpleu linjehtm ulruslud med brevlåda

Första postbussen sattes in mellan Strömsund och Vi satte var bils framvagn i den vänstra och höga
Gäddede över Alavattnet-Alanäset. vilken vägsträc- snöplogkanten och blundade. Erik hade emellenid
ka öppnats för trafik I924/25 och med Umeå-chauf- tur att bussens bromsar släppte. och kunde göra en
fören Thyr Olsson som förare. llan blev helt överbe- skicklig undanmanóver varvid fordonet ställde sig på
lastad och fick nästan omedelbart hjälp av sin bro- tvären bakom vår bil. fortfarande med styrbords
der Sten Olsson. Allt eftersom linjen växte till sig långsida i färdriktningen. Det var bara till att skotta
måste fler förare anställas. bl a Uno Mikaelsson från loss bilen. och sedan beskåda hur skickligt I-Irik öm-
Gubbhögen. Som hjälplörare tjänstgjorde oftast som backade. ömsom körde framåt tills han fått bus-
Rune Lundholm. sen i rätt riktning igen på den otroligt smala vägen.

Når dåvarande postmästaren frågade Rune om
han kände till vägsträckan. så råkade var kände scnm mås” n°'_°'_:h "cl mmm anslänas “V P(_'5_l'

humorist. Per Mattias Sjögren frán Vàgdalen. vara *'°'k°' _“"'°°'$°'f“ |'"J°" ““'°°_k|“d°5- Uf' b!°* 'mk
närvarande. På sitt oefterhännliga sätt utbrast han: |'_l°_mm'_"355°"' Lmde- Bmf E"k55°"- "l*°'a'- _-'Was

_ san igång biten och snn-n in Lundholm mngsi unit l=|< EltSS° °°h Så_Små_It:°m- när bsàßfbldßl-
s¿ him, Wen fram sjåh. _ -|mn- fria, 5 Smmdbyn sen mot Sollefteå tnförlivades. även pionjärema
menu- vägen! Hasse llansson. Lasse Söderholm. Amold Svensson

m fl. De blev legendariska utefter linjen.
Ai 1934. vid paskiiden. var jag och niin bn» Bengt Bvsswfßm kvndß vimcid ta UPP till 3-4 dm
sam; kompisarna ||c|gc Andersson och 1-0,-5|c,, med påtvingade övernattningar i hyama efter linjen.
Olofsson på väg upp till .lomi lör en veckas vistelse i Med hästplogadc vägsträckor och en liten hjälpplog
Silkentjakk-stugan. lin bit ovanför Gubbhögen möt- framtill på fordonet så kan man lätt tänka sig under
er vi i en svag högerkurva postbussen. framförd i vilka förhållanden förama fick arbeta.. Första åren
hög fan av Erik llemmingsson. llan bromsar häftigt gjordes försök med kälkar framtill och långa gum-
och omilt varvid bromsama låser sig. och bussen mimattor baktill. liknande de mattor av jäm som
kommer med styrbordssidan direkt kanande mot vår fanns på krigsmaktens tanks. men ej heller detta
bil. hjälpte.
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De fyrkantiga gummiklotsama på greppsidan av sor som såldes i tusentals varje försomrnar.
mattoma blev till fina dörrstoppare och dämpare vid Dessutom tillverkade de en mängd kemiska
alla afiärsdönar längs Storgatan i Strömsund, allt produkter, av vilka nempastan i såväl fast som
eersom man fick tillgång till de lossnande klotsar- ytande form såldes t o m till utlandet.
na. lntressantast blev dock den T-Ford. som brödema

På 30-talet tvingades postverket sätta in speciella år 1924 försåg med krafiiga lör- och akterslädar av
plogbussar med för- och eerplog. och som beman- stålplåt, samt en rundgående drivmatta mellan med-
nades med två eller tre personer beroende på väder- ama baktill. alltså en tidig föregångare till dagens
förhållandena. En person hade full sysselsättning snöskotrar.
med att tälja säkringspluggar. vilka bröts som tänd- Konstruktionen patenterades i hela Skandinavien
stickor påde ojämna och stenbundna vägama. liksom i USA och Canada. Filmer spelades in och

Djttrlivet var en upplevelse. Förutom all slags få- visades på biografer världen över. varvid uppfin-
gel fanns det rikligt med bjöm. ren och älg längs vä- ningen till slut nådde Henry Ford. I tidningama
garna. Amold Svensson kom en kväll körande i när- kunde man läsa. att han bjudit brödema EN MIL-
heten av Lidsjöberg, då han plötsligt såg en stor LION kronor för tillverltningsrätten, men mer vill ha
björnhona med två ungar komma rasande över hög- mer osv. Av okänd anledning rann aflären ut i sand-
er snöplogkant. Så hörde han en dans mot höger en. Snö-Ford-donet finns numera i fullgott skick hos
amskärm varför han stannade bussen. tog fram en Folke Boogh i Aspås. om ej i urspmngligt skick vad
ficklampa. klev ur och genomsökte vägpartiet intill karossen beträffar.
ca 50 meter bakom fordonet utan att nna vare sig Att fordonet inte var avsedd lör alltför djup snö
blodspår eller ens den minsta hårtuss. Sedan fortsatte fick jag med egna ögon bevittna. när min bror Rune
han färden som vanligt. Tala om mod. eller .... .. år l924 provkörde ekipaget i Tingshusbaeken. Ski-

En annan händelse värd att notera. var när Thyr doma bar upp motorsläden varvid drivmattan åstad-
Olsson helt plötsligt fick ett timmersläp mitt framför kom ett stort hål i lössnön.
bussen. och tvingades köra av vägen strax bakom Flottningschefen Nylén i Nyland blev i slutet av
hästekipaget och in i skogen. Efter ca S0 meters terr- 20-talet ägare till en liknande konstruktion. Det var
ängköming fick han stopp på bussen. men för att en öppen amerikansk bil som försetts med breda
komma därifrån varhantvungen att gåtill fots in till timmerkälkar och en bredbandad trumma. av ett
närmaste by och söka hjälp. För att vända bussen bensinfats storlek. baktill. ”Skotem" kom åtskilliga
fick man kapa bott några kraftiga träd. Folk som gånger upp till Strömsund på de dåligt plogade väg-
strömmat till kunde ej förstå hur Thyr lyckats fä dit ama. varvid Lundholms hade nöjet att fylla bensin i
bussen utan skador. såväl fordonets tank som det extra bensinfat som

medfördes. På grund av den stora bensinlörbruk-
ningen upphörde trafiken efter ett par vintrar.

BIL_M0TORsLÃDAR _l~'ör ca IS år sedan. omkring l970. kom Nyléns
pnvatchaufför upp till Strömsund som pensionär.
och vi. min bror Rune och jag. hade nöjet att minnas

Brödema Löfström i Lövberga var ovanligt tekniska. hans otroliga färder med vargskinnsklädda
och som uppfinnare något utöver det vanliga. BI a Passagerare.
tillverkade de en maskin som själv svarvade räfspin-
nar allt efiersom rönn. och senare hickory. matades Strömsund i jan ma
in. Vem minns inte deras välgjorda och lättsalda räf- Uuslav Lundholm
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Om SJÖVIK
Uppgier om fastigheter och personer som under
åren varit bosatta i .Sïöviks-området. Strömsund.
nedteehtade i mars 1985 av Olof (Olle) Gdrdlund.
född 1917.

Gården Sjövik uppfördes ursprungligen som sig söderut. med undantag av Bertrand och hans fru

dansbana l9l2. men kom så småningom att ombyg- Benedikt, vilka stannade kvar så länge de gamla lev-

gas till bostäder. Dansbanan uppfördes i samband de men yttade senare söderut. I983 köptes fastig-

med byggandet av Inlandsbanan. Det var ju ganska heten av Hans Olofsson från Bredkälen.

vanligt med bråk vid den här tiden, och det berodde
inte alltid på rallama. Men dansbanan blev en nagel i Grelsgård 3:29
ögat på myndigheterna genom de många slagsmål Köptes l928 av min far. Erik (iärdlund. som upp-
som utspelade sig där. När rallama drog vidare förde en bostadsfastighet i I I/2 plan. l929
stängdes dansbanan och buslivet upphörde till stor förvärvade han grannfastigheten Grclsgard 3:29. som

del. Omkring l9l4-IS byggdes anläggningen om till då blev till salu emedan dåvarande ägaren Sjödén

bostäder med fyra lägenheter. Vi flyttade därifrån med hustrun Svea och bamen Sixten. Gunnar. Åke

l926. och Ingrid köpte en gård uppe i Berget.

Grelsgård 3:19 3:29 hade tidigare ägts av Emst Tjämström och

Själva dansbanan revs I946. när Erik Boström köpte hans hustnt Sigrid samt bamen Ingrid och Dagny.

in den och senare uppförde den nuvarande bostads- men dessa hade avflyttat i ett tidigare skede.

fastigheten av det virke som sålunda lösgiordes. Han

och hustrun Svea hade bamen Tage. Gerda. Henry. Grelsgård 3:14
Sigvard och Even. Efterhand som bamen växte upp Agdes fram till l946 av Oskar Strömgren med fru.

skingrades de åt olika håll. Försörjningsmöjligheter- vars namn jag ej kan erinra mig. samt dottem Märta.

na i Strömsund harju aldrig varit särskilt goda. Omkring l93l uppfördes ett hönseri av ganska stor

Eer föräldramas död såldes huset till Kennet omfattning räknat efter den tidens förhållanden. samt

Wiik. som senare sålt vidare. bedrevs denna rörelse fram till dess anläggningen
eldhäijades på sensommaren l932. Byggnaden åter-

Grelsgård 3:45 uppfördes ej och familjen Strömgren flyttade senare

Från fastigheten Sjövik avstyckades omkr år l965 en ner till Halland.

rejäl tomt. Där bor nu Bengt och Gerda Larsson efter Erik Gärdlund arrenderade marken och med för-
att ha uppfört en bostadsfastigheti l l/2 plan strax enade krafter rensade vi upp på tomten efter

efter jordköpet. Gerda är dotter till Erik och Svea branden. Därefter utnyttjades den för

Boström. jordbruksändamål enär vi på den tiden hade två kor
för att i någon mån förbättra familjens ekonomi.

Grelsgård 3:12 I946 köpte Sven Gärdlund denna tomt och lät

Fastigheten innehades ursprungligen av Sven därefter uppföra en bostadsfastighet . som han

Persson och hans hustru ßfius Om dc;-as |cv|-.uu innehade till sin död. Eftersom Sven och hustrun

saknar jag uppgifter, men jag vet att de img hade Gerda var barnlösa övergick fastigheten genom arv

några bam. till Inga Olofsson. som numera innehar den.

Efter deras död förvärvades tomtmarken med å-
byggnader av Nestor och Kristina Lövström omkring Grelsgård 3:7
l922, då de även flyttade dit. Deras familj växte och Öster om Sjövik ligger en gård. som ursprungligen
blev till slut mycket stor. varför jag avstår från att ägdes av en trädg mast vid namn Mokvist, men

ens räkna upp dem. Efter föräldrarnas död finns detta var före min tid. Enligt hörsägcn hade denna

ingen av denna familj kvar i Strömsund. Bamen är familj något eller några bam.

bosatta i södra Sverige. Under kortare tid ägdes fastigheten av smed-

Mattsson men köptes sedan av Anders Andersson

Grelsgård 3:28 och hans hustru Julia. De hade en son och en dotter.
lnnehades av Sven Johansson och hustrun Lotten Sten och Judit. Dottem föddes mycket kon tid efter
samt bamen Amljot. Maggie, Bertrandoch Ryno. De fadems död, varför hon aldrig fick träffa honom.

bodde kvar i Sjövik till efter S0-talet. När bamen Anders avled I932 varefter Julia levde ensam en

blivit vuxna skingrades familjen och bamen bosatte längre tid. Hon gifte senare om sig med en f d rallare
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vid namn Eriksson, och fick tillsammans med Forsmark, se ovan. Sedan lår hon ha flyttat till åldste
honomtvåfliekor, Signe och Birgit. sonen, bosatt i Filipstad. Övriga bam återfinns i

Numera står huset tomt sedan många år, men om landets södra och mellersta delar.
sommaren intråffar stundom att något av Stens bam
vistas dar under kortare perioder. Sten drunknade för Näset 1:2-19
några år sedan och farniljen bori Sundsvall. Ursprunglig bebyggelse år av så gammalt datum att

jag ej har några minnesbilder från den tiden. Men
Grelsgård 3:8 l927 förstördes den gamla byggnadens vindsvåning
Fastigheten ligger norr om jåmvagen och har namnet av vådeld (sjalvantåndning av en flaska linolja. som
Björkebo. och ågdes ursprungligen av Sven Johans- fallit omkull och runnit ut i sågspånet). Skadoma
son. Han hade även snickerifabrik dår. som omkring inskrånkte sig endast till vindsvåningen och gick att
l920 eldhåtjades. Bostadshuset klarade sig från nödtorigt reparera, så att familjen kunde bo kvar
branden och såldes senare till familjen Hellström. tills en ny stuga hunnit byggas. Det nya huset

som i sin tur sålde till Per Olof Funseth. Fru Hell- uppfördesett stycke från det gamla.
ström bodde dock kvar på ovre våningen. Hon var e- Familjen Hellberg bestod av gubben (minns ej
mellertid bortrestdåäven bostadshuset brann nertill namnet), frun Emma och barnen Olga, David,
grtmden, varvid hon förlorade allt hon ägde. .lag Daniel. Ture, Allis och Ame. De gamla år borta men

minns att vi ej kunde komma upp till övervåningen barnen bor söderut. Fastigheten ägs numera av
då elden spärrade trappuppgången så att ingenting Valter och Eva Olofsson.
kunde räddas. Hennes granne på nedre botten fick
dock allt sitt lösöre råddat. Crelsgård 3:46

Senare köptes tomten av en Nils Hallberg. som låt Uppe vid landsvägen fanns för många år sedan en

upplra det bostadshus som numera står på platsen. gård dår Strömsunds Listfabrik nu ligger. Gården åg-
De bodde dår några år varefter de i sin tur sålde des av Fredrik och Johanna Fors. Paret hade några

huset till Karl Huring och Anders Jansson. Anders bam. av vilka jag minns Georg och Sven. Georg bo-
lóste så småningom ut Huring och bodde kvar tills satte sig på Näsviken med sin familj.
han avled hastigt under senare delen av 60-talet. Under krigsåren tvingades familjen l-'ors sälja
Fastigheten ägs numera av familjen Kjell Viik. med hemgården emedan Graningeverken kopte den intill-
hustrun Gurli samt tre pojkar och en flicka. liggande tomten och anlade en kålkross dår. Miljön

blev då så otrevlig att familjen inte kunde bo kvar.

Nåset l:l-12 Numera ågs området av Strömsunds kommun.
år en avstyckning av gården Abborrviken och
bebyggdes från början av Johan Karlsson och hans Grelsgård 3:4!
maka Sigrid. De hade en fosterson. Holger. I-'ÉÖSIIÖMS Melwtißlll med tillhörande b0Sl8d$l'I\lS
Emellertid bodde de där en antal år vmq huse; uppfördes i samband med att Lovöns kraftstation
användes som hyreshus för att sedan förvårvas av byggdes. Eer kraverksbygget såldes verkstad och

Anders Tåqvist med hustrun Sara och bamen Stig. b0$l8å° lill btödcmå Eåålrömt men ÖVCIIOQS Senare

Eva och .lan-Erik. De sålde sedan till Algot Fors- hßll GV Emäl Edström- lllir bedrev han
mark, som innehade gården tills kommunen kopia verkstadsrörelse tills sonen Karl-Emst övertog verk-
Abborrviken och upplåt den intilliggande tomtmark- Samhelen.

en för industribebyggelse. Miljön blev då så otrevlig
att de ej ville bo kvar utan sålde till kommunen. På grund av lbrttndringar i ltanmatcrialct kan jag

ej med bestämdhet ange laget lllr en fastighet. där ti-
Näset l:205 digare Karl och Augusta Andersson bodde. Men
Anders Tåqviet låt hår uppföra ett bostadshus istñll- huset låg nog där vårmeverket nu finns idag. Familj-
et lör det han sålde till Forsmark. och bodde där till en bestod av Rirllldrama och bamen Gunnar och
sin död Br ett tiotal år sedan. llans änka. Sara, hade Astrid; den sistnämnda avliden sedan ett antal år.
kvar bostaden fram till hosten N84. då hon sålde till
kommunen av förmodligen samma anledning som Uloftiàrdlund
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& tråden lätt lossnat. Så nog var vi konfunderade. Vi
hade ju båda sett hur gäddan dragit ner spöct iI vattnet. Gillertråden som jag nämnde. var en vanlig
sytråd som man fäste uppe på linan eller spöet. och i
sin nedre del, vid gillerfisken, var litet med en

AV-'Ü"~' G“"'"'"'d avbruten tändstieka instucken i övre och främre
delen av fiskens nacke. Detta för att gillerfisken

Ja. inte för att jag tror på sånt. men det var något eg- skulle stå vågrätt i vattnet. Det fanns nämligen inga
endomligt med den händelse jag ska berätta om här. gäddsaxar på den tiden.

.lag var väl en sådär l3-I4 år när jag en dag fick Vi fortsatte dock att sätta ut några krokar till innan
erbjudande av grannen. att få följa med honom och vi gjorde kväll. trötta och hungriga. men framförallt
hans yngste son på fiske i en tjåm strax bottom intresserade av att få tala om för Daniels far vad vi
Malmsjön. Den kallades visst för Messjótjämen. varit med om. Men han blev inte alls förvånad. utan

Ja, vi kom väl vackert iväg en dag och det var till svarade:
att gå hemifrån och dit (det fanns ingen bilväg på - Ja. det var inget ovanligt vid den här tjämen. för
den tiden). Vi följde den s k Långåsvägen - det var här hade många andra varit med om mycket
en väg som användes vintertid av långåsborna och egendomliga saker!

aven av folket i Trangascn. nar dom skulle framtill När vi frågade honom Om vad det var för egen-
Sn-Ömsumi och handla och sam på vimem domliga saker. så fick vi ingen reda. llan hade heller

aldrig nämnt något om tjämens mårkligheter. Det

Nar vi pa enemiaaagen kom mm till tjamen. sa var därför inser annat ett :öre lör ess än att "knyta
skulle vi meta lite agn till ståndkrokama - dom som sig” för natten. Vi låg under en gran bland myror och
vi skulle ta gädda på. Vi hade fin mask med oss mygg, minns jag. och aldrig trodde jag att jag skulle
hemifrån så vi tänkte att det här går väl snart. Men vi kunna sova. Men jag måste ha gjort det i alla fall. för
fick vånta en bra stund innan det nappade. och då jag vaknade av att Daniels pappa ruskade i mig och
nappade det så snabbt att vi nästan inte hann få ut frågade om jag visste var Daniel var. Jag tittade på
kroken utanför båten (båten hade grannen lånat). platsen. där Daniel lagt sig på kvällen, men ingen
Men det räckte bara 5-l0 minuter så var det stopp fanns där nu. Vi började se oss omkring och fick då
igen: ingen fisk hur fin mask vi an lockade med. se Daniel gå in bland träden. Vi sprang efter honom

Sedan vi fått ihop några småfiskar beslöt vi oss för och tog honom tillbaka till lägerplatsen. Han visste
att sätta ut krokar för gäddan. Vi hade fått ut två inte om att han gått upp.
krokar och skulle ro ut till platsen för den tredje, när Vi lade oss igen, men den som var försiktig den
vi fick höra ett väldigt plasltande åt det håll vi satt ut här gången, det var Daniels far. Han knöt ett snöre
första kroken.Vi såg då båda hur en stor gädda hop- vid sin ann och andra änden på snoret fäste han i

pade upp i luften och sedan ner i vattnet igen. Daniels arm. På så sätt kunde han känna om pojken
samtidigt som hon drog det spö som vi fäst kroken skulle ge sig iväg flera gånger.
vid ända ner i vattnet.

Vi blev båda glada och jag vände båten och rodde Natten gick dock lugnt. och tidigt på morgonen
mot platsen. Daniel, som spelat munspel, stoppade var vi uppe och vittjade ståndkrokarna. Vi hade fått
ner spelet och beredde sig på att få vittja en fin gäd- en del gädda under natten. Och så provade vi att me-
da. Döm om vår förvåning när vi kom framtill spóet ta igen. Frampå dagen styrde vi stegen hemåt. och
och kroken. lnte fanns det någon gädda där. Spóet jag var glad för jag hade drygt en l/2 kagge med
var alldeles tom och gillertrådcn satt som vanligt saltad fisk med mig hem.
helt orörd. Om en gädda huggit på fisken så hade .lagharaldrig varit till den tjärnen fler gånger.
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MEDLEMMARNA eller omfattande och llttdllga vlrtlte- tillbaka uttalat Ottsketttll har dlrttled
Antalet medlemmar dett 3l/l2 var 593. isoleringsarbeten. upplyllts.
Medlemsavgiften höjdes under året från Mullnlshlrbret, som också ßtt ny tra-
S0:-till7$:-knonor. broochnynu~ltak.harllynatsintilIochi 'ßlßbhlilllwwwßmwßfiw

linje mod soouomlo-avuuogul. N two- '¿m$'°““”*”'“'l"°“'““^L“**°“'
s'rtt0Msno|<t:N ms mn om nu mt soomsom un- '

Il" 0'“l00°'=° 0' 80000 "'ß'°f'°0"°0 'S “"'“"'!"' i "' ' °" WW* °°'“ id' uooofttomumoom lw rmoioo Nato.
urs nt. lmßooåvilmtdfåomrm i sam- m_s>m¿ns=n mrlàlil vi hßmbndsfv ,... ,.... ^LU_.,.,... ,,¿|,.,¿., ...
splreggeross at' ingsnyheterna Nmßl- mm- omm-¿,,," '
loss. Yngve Nilsson lw nu i om och HF== byssvlßlmh hv mßfß lv od, fgåfcïrfg ,., m,Å:,§|Å::m°1::::,§
WW 80" °“ °“ Ü"'l"'"8 Ü'*°'*- 5"' bVÜ"'d*"°'“'“i"é'“ °"m"“d° SiÛ"'d na. Dlnned kompletteras befintliga. nu
nlst sista av honom dl han i och med Mißl N00 "IUP IV 0°f°0S|“IPW° °fu||,;|,,¿;¿, gmtogen pg en symeig.
IlBlllllV8.dentjugondeigrig|\,||m. betaresamtavvaktr_n0stareGunnoErna- enomkvmslm
lllfllllllllfillllßl- ""°|“°“' W" bl ' mm '" Föreningen har under âret mottagit

Bßllll llll' lllß ill En ÛM .n5'.§5“Vl.~ dßlgnd °°h @vy§g g
mms' “oo ex av utförd av Sigvard Mlrtensson och John Cu” Nima' s",¿-“mh
1004 M Iidisw 2000 21- “'°“°"““d- 'W W” “PP “0 '“"“¿°"' Tv-oppuu. mnvit. ta-to 1960-tom

tten till garden och lnlbrmerar besoltaren VM. oc. MM mm;
MEDLEMSBLAQET bl I om lbreningens verksamhet i stort. Vykonmvh fru |92o_n|d_ |;°m¿nf
uuden. som tr o m um otxommu mon :|?n:°°"""°' Wß' °°" 4"* "'“'“" August Lundholm.
ett vlr- oelt htbtnummer. anses van av _ _ Rut Svenne, Strand:
sådant intresse. att utgivningen t v skall v'k"“'5É"°“ hu' "dln """°"|W Rarnat foto. 20x25 cm. frin l92S.
pmm 'IW lm! _01! =mI0U°=§\Imm- 00 med bilrosoon-of tm Liosjoooq; ooh lmlul ml' Sl0l'Sl\l§lll gglßmjg-kg|gg_

suxïnocxt-:um “"'*_*°* l'¥"°f ßf 0PPl||Ms 0' WW- mom Nmuu. Tuttluqm:
Utgngta exemplar av föreningens in- "W ' "°"'1- PÛ Klß TOM' 4 ct ponran-ravlor, bl a Manln Luther
bock, |944_|9-nu om swm byn sh, en. med delvis bttrlde av Al.IJ-arbetare. och "hmm Mqmn
dar och ntlnnialtor. har nytryclsts i be- NY' °"°l°m“" mf lmullmß l 5'°f' Rune Norr-an, Tnllinpla:
grlncat antal och linne åter att köpa pd WW- ml* T°"“°" nu °3°' mf' $lllC|ll'll<CfimIS|Kil'I ll' lßlillillß- ffåll
mrenmgutamnlet. f°“°'>_°'=°m-os °°l=_ ~~¿°-mot 0" xmuunu.

lmnaltob lelefon ltlr installerats t sun- Qoslgmf Qi”
DYGGNADBR och cum mlßlflßfmm- nmaouolwo oo now".
Én livllß oelv unåorlßllnvofleoam- Rolnlnn ÛV mluml ln bl I "hf “W ßlrnennela Üranåldrt
lut har lat rum under Int och gett ny; fk lill!! Vllltldllell il' tllltlet' tllllltlde 2 sl alanßlcaualter till vb bnndbil
qllltllt pl Flllotkltlßlltl nclt Kßfé 'l'om. IV ALU-lllatllltlll. llâll I934.
lett! Vßltl llkllllvl Otll llyl lltlll DI Htlilllllstllttlilllet' llll ett lmlllltl lv Rltlt NOITIIII. Tlllllllßi Otl Efll
âoclscnaltrlvmtugan och Stuntuguwc- ut 5.000:- kr har lnllonta tlll ltnfc Tomt- Pemoa. Yulaltlllleaa
divhlrtlvttt den aiatnlmmlø Ivvn med gg. IIPD (hopploslsodv delar) Httttowr
nrllololenmp. Slrßme ßrsh lrcrnrnonlsao, Kuln med olelfivon shrlmolor.

Röltbastun in Tullingsls har eller Svensson. gtlvslen pl gravplatsen vid Martina Mitchell. Strömsund:
llen ars Tornrosasomn under presenn- kyrkan har rengiotts. litt nytt bladguld Kamerafrlnomkring l920.
ingar lterupplbrts strax oster om scen- och lllrsetts med ingravering av hennes Kentln och Kjell Ågevall. Stromsud:
byunaden. dotters. tillse Svensson. 'tant tillse". l'o- Apparat mr ulslannlng av och Ingra-

lwtallbyggnodenharllttnyttpllttalt delse-oehdododumuacdutmlr verlnglallltarlnennochaumnnvnndcal
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ttrmakare Edvin Engströms alllr. Ej nlrvarande Eivor Mattsson. sekre- aren ett stort urval hemslöjdsprodukter.
Barbro Melaader.Strömsaad: terare sedan l992. avtackades också lör Mangas mening om årets massa var an

l-lushlllsassistent av l950. Köksbjörn. gon arbete. den pågick under allt lör kon tid.
från faderns. Erik Strömgren. diverse- Årets lörtjlnstdiplom utdclades till
handel i l~lillsand. Sven Erik och Ame Rosenberg. HEMBYGDSDAGEN
Ulla Berglund. Strömsund: Eller kalïet gav Sven Schylberg. den l7juli inleddes i kyrkan. dar den ny-

2 st Strömsdöpare lör langbord. vlv- Bmnllo. till sist de narvarande en tilltrldda lörsamlingsprasten .lan Ove
da av givaren i l-lj Strömerstugan l993. Sakkunnig sammanfattning av 'lamtlands Bengtsson predikade och Byfrasama
Johan Mattsson.Strönsaad: bilhíßlofil' i Ord och bild. bjöd pa stlmningsfull sang. Ströms-

Uppsats om utloppen ur Ströms Vat- draktsklldda kyrkobesökare m ll tagade
tudal och om gamla Ramselevlgen. MWSOMMÅRFURÅNDET sedan till Hembygdsgården. dar Gaxsjö
AaaaGreta och Göran Hansson. ileddß 5 *dvlliß 51" 'Nä mlßil 005 Ström Spelmanslag. durspelaren Reine
Strömsund: 55"! °°h dm! |U'i"8 “Vid SWE "Kd Thorander från Bàgavattnet och Ströms-

a en av snomsunas ridning, gamla I-wise Kwhmky wm Iskledm- Gu- ugn ma: tmøtum med mun: och
aktiebrev. dzo handlingar. kartor och fo- SÄUSWW 5P°|"W'$|l8 UWSÜCGTIÖC- El! folkdans. Stugorna stod öppna lör vis-
togralier. Ilßßßmlß i ||0mb)3d$ßreI\ilIsI$ ning och olika hantverksaktiviteter pa-
Harrlet Olausson: 00! fßi- gick. l Storstugan serverades kesl och

Nertagen. liten timmerstuga. Mldwmmvdßgßß 1|IlS5\idStjIIßt stutar och på Kafe Tomten kalle m nt.
atfgnu t-zntum. ön. nu sunt; en hölls i :HI-nd= wl wh lsddo av kwkv
kylsklp till koket istorstugan. herde Folke Reutfors. Gunilla Grinde- VERKSAMHET

fors medverkade med solosang. Kollekt- Hembygdsgården hölls öppen lör vis-
Åttsntórer en ll-an de oz guosuanstbesokama gav ning under noen z-to - 2 tt. ucn om-t
avhölls pd Folkets llus den 25 mars i 860:- kronor som av kyrkan överllmna- betalande besökare passerade grindarna.
nlrvaro av ett 30-tal medlemmar. Fören- des som gåva till l-lembygdslöreningen. drygt tusentalet lörre an âret innan. Möj-
ingsordlörande llans Erik Dahlgren av- Varmt Tack! liga orsaker till den vikande besöksfrek-
tackade i varma ordalag avgående Kult vensen kan vara en kombination av den
Blomgren. kassar man wav. amma- sL0.|oM/tss/in hejda enueavgmen. fl-in sz- nu io» un»
te blommor och spelade 'Yesterday" till öppnades redan den 24 juni och pagick nor. och det kalla och blöta sontmarvld-
hans ara. till den I8 juli. Som alltid erbjöds besök- ret.
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UPP.S'TÅLl..-\íIl\“(j VID I-'A R./EL.-l(iET I .S°7'R().ll.\'L'.\'lJ
Per Andreas Persson karde hastfaror mellan Oslersund och Slranßuml al sin [ar Per Persson. Nar jdrnvagen slodfårdig l9l2
tvingades man uppltora med/urlmrningcn da lmnkurrensen fran det nya lrampurtntetllel blev dem averntaluig.

Passagerarna pa vagnarna ar rehjrler sunt skall in till Östersund och gora vdrnpliklcn.
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Programkommittenssommaralttivitet- Vattudalsskolanochvisadeochberltta- filrattdlrundercatvatimmarfliyssna
ervarmlngahandaochintressevlckan- deomgirdensbyggnaderochdesssam- tillkor-ochsolosangmrkestetmusikoch
de. Redan den l9juni startade matt med lingar. sjllva fi deltaga i munter allsang. Ledare
enspelmansstammamedmangaoch Bamochungdomar.f'randagisoch ochdirigentvarvarordflirandeldans
duktiga spelmln. Ett lyckat arrangernang förskolor till gymnßiet. anvander och Erik. En mycket uppskattad sßongav-
trots vadergudens nagot negativa instlli- utnyttjar garden i olika sammanhang. fbr slutning,
ning. Nya tag i sarnmanhanget tas l99S t ex utflykter. studielndamll och skol-
med stora spelmansstlrnman "Spelman- danser.
nen"hlrpavarhembygdsgard. Ettroligtarrangemangfbrdeungavar

Drygt tre veckor i juli bjods daglig den si kallade snoskulpturveckan i mars.
lunchunderhlllning. men publiken svek i dl elever av alla åldrar skapade figurer
nagon man n~ots Rolf' Waldemarssons av alladeslag.sombeundradesavde
fbmlmliga insats for vilrvande av upp- manga besokama. Ledare var slojdlarate
tradande pa scenen. Lennart Jansson med medhjllpare.

Andra fina programinslag pa Hem- llmtlands Brukshundsklubb firade sitt
bygdsgarden vardansgruppen Valga fran 75-arsjubileum i maj pl garden med di-
Estland, den indiska dans- och musik- verse dressyruppvisningar. och vid tva
gruppen Setu samt fiirfattarizvall med P. andra tillflllen ordnades av samma klubb
Lucas Erittsson och Anna Westberg. hundtlvlingar.

Loppmarknad var ett nytt inslag i pro- i-ittr har manga ideella foreningar och
gramltommittens programutbud. Ett gott andra organisationer mötts under festliga
filrsolt men det behövs men prylar till former, t ex IOGT. MHF, LIONS. Kop-
ett annat ar. och ltommitten uppmanar mannen. Vuxenskolan och Arbetaritom.
dlrfbr till rvojning av vindar och förtid munen.
fbr an förse l-iembygdsfbreningen med l augusti tog garden emot ett 50-tal
erforderligt marknadsgods. PRO-are fran Bohuslln. vilka visades

Mats Eriksson ordnade underjuli ma- runt av Stig Bergman. Kajsa och Rune
nad i likhet med i fjol trevliga tipsrundor Norrman.
pa I-lembygdsgarden for vetgiriga och Den storsta tilldragelsen på Hem-
kunskapstorstande besokare. och i Hjal- bygdsgarden ar givetvis Dundennarkna-
mal' Slflllttslßlttßlll Vlvdß ds! flitigt lv den. som i ar pågick 22-25 juli och lock-
vavkunniga damer. och dar fanns alla da- ade som vanligt rekordpublik.
gar Sven Sikstrom med sitt uppskattade
tennsmide och sin nyckelharpa gap: 1~0M1~|.;N

Tßbfd M" Üksmßl 'W S10' oppnadc serveringen den 30 maj med
-n-rfrta-fl. och de 4-kliar l>-ssßlwf orm Marie snornoefg. otin. som ny in-
$°m Ülkll' Ü" VÜ ßælßkißß fl'0lll- nehavare efter ingrid Nilsson. som till-
lill ll' Vilda Sitt Viltl i ßtfld. samman; med maken Nils Gbsta under

Kyrkan och de frireligiosa samfund- de gångna, manga aren gjort Kafe Tomt-
en inbjod till. av manga uppskattade. en riksbekant for 'gott kaffe och dito bro
moten i Storstugan fem iisdagsltvlllar. ihemtrevlig miljo". Tack Ingrid och Nils
och i Storlogcn visade Mattias Kttmlund Gosta!
dtcr igen prov pd sin slticltlighet som Britt Maric har visat sig vara cn god
tecknare i sin utstallning. erslttarc.

.|ut.si<vt.'rNtNcss0No^ct»:N |<ANst.tt:'r
arrangerade programkommitten och Ingrid Lejdstrand fick i november Anna
Stromslaget ater den underhallning som Andersson. Bredgard. som medarbetare
bade bam och vuxna ser fram emot. l pakansiiet. AnnaarAl.ll-arbetare.
Storstugans ostra kammare kunde barnen Andra ALU-arbetare har varit ungdo-
fl avsmaka nyfabricerade karameller. mama Annika Sundqvist och Marlene
br-Int socker, och i dess vlstra sal hora Svensson, sommarvlrdinnor. som gjorde
sagorlasasochberlttasavtomtar. siguppskattadclnhlrlndlrplgården.

I Hjalmar Striirnerstunan tog tomten John Rieslund. åter. har intervjuat äldre
cmut Julltlappsottskninuar och listan hlev manniskor om livet i gamla uartiar och
aa smanlngom 3-0 trtctet lang. Ofog; byar.
serverades Û Qlmenlsojtan och Ä lsaltafuuan
Ullrllea oelt aÅ|Jea lunnlwåd, elllmeden

run! gården bjöds bdde elor-a framalr av lsaeoßrens ekonomiska rapp-
tiolit Gma. Kafe Tomten lillltandahllll fiir- on. lllljningen av entreavgiften till gard-
frisknlnuar och tinclntamlattct snclatlc. en nav trtrtt vttzntfe netnittttttrnr en av- Titt!

scvartf fbrstarftninz av forrsnlnttslurssan. Återigen slgcr vi varmt TACK till Er
ÖVRIG VBRKSAMIIE1' wh utaor ilmts lotterier tlsn oittmlbrlittt alla nu pl olika altt attidrr llear-
Lfltaem tidigare År har ltembygclsgårert alßrato intlltfapoaten. Cdvorrtu till llem- lvysslaßreninseral Ni Ir onualslrliße I
varit skadeplatsen för manga besok och bygdsfonden visat-en stadig oknine var verksamhet. och vi hoppas att på
andraaktiviteter. I mitten av maj visades aytt fa rlltaa med Er oegennyttiga
garden fiir sjukvårdspersonal. ett 20-tal. AVSLUTNINGSI-'EST och vlrdefulla medverkan.
trtn óswnnna. wii sm mn; stwlsttnn om -t snnnnnbn inbinus nun rrtvtinw-
løg Hets Érilwvn m ll smvt Hu» 7 vid lntars och metlhjllparc till Swrthallsti $I,irvlun.
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STYRELSE oc KOMMITTÉER 1993 I-iedersledamoter

_ _ Stig Lander
I udrgare årgångar av Srrdnrsboken har for-enrngens wrkranrhelsberanelse följts av en prßenta- G.-nr Gnmmñ-
tion av sryrelsevalfor pröljande år. Ur formell synvinkel ar en sådant förfarande kanske lakl-
igr. Fdr an bringa overenssranunelse mellan srynelse och årsberallelse iryör kommande verksam-

hetsår. återges har sryrelseval vid/oreningens ársnrale I993.

Ordforande Byggnadskommitte botleriltommitte
l-lans Erik Dabigrea Sigvard Mårtensson (sam la) lielvlg Nlalaad (sam ln)

Kassör Gösta Nilsson Sigrid Peraaoa

Urban Olofsson Gunnar Johansson llatb Svensson

Sekreterare .löna-Erllt Jonsson Lucia Nilsson
Britt lager Roos Rickard Roos

Tillsynskommitte
Ledamoter Pmgramkommilté Barbro Nilsson (sam ln)

Blfgllll Eriksson Gunvor Cöranaaon (sam lr) U||. Q"-:|..||
Barbro Nilsson RolfValde-amoa Mg] K,-|,¿|. |\,|.,.,,
Sigvard Mårtensson Mats Eriksson ßmm. 5.-mm.
Ma] Kristin Reiaerayr Barbro Nilsaoa
Sture Relnentyr Enar Jonaaaoa v,|bm,¿|n;n¿
Sten Saadqalst Inez Ejentar 35., 0,-jeg” (gm k)

Suppleanter

Mats Eriksson
Anna Greta Haaaaoa

Ulla Berglund Skrikommitte Revisorer

Jons-Erik Jonsson Sten Sandqaist (sam lr) Willy Krogstad (sam k)

Gilata Nilsson Eva Jonsson Nils Olol' Mårtensson

Bror Sandmark Sam Engman Svea .lobaa Jonsson (suppl)

FÖRENINGENS
BYOMBUD

Bonlset: Birger Edelsvlrd
Bredlsllea: lohan Olof Johansson

Glrdals: Gertrud Blomberg
I-lillsaad: Kurt Sandberg
lñvberga: Ebba Bjurström
Ranka: Maj-Liz Zakrisson
Risselas: Ylva Sjödin
Stamaele: Marta Bergstrom
Strand: Gertrud Sundin
Sildra Olla: inger Svanberg
Tnlliagsas: Helvig Nlslund
Yagdalenz Gosla Thulin
Algballen: Inger Lundin
Ãapals: Britta Espmark
Obn: Rolf Rubensson

Ojarnz Elsa Wedin.

"Plantera ett träd" på hcmbygdsgârdcn i Strömsund?
NÜ nåxg MI krwßaal, minnas vh-

LAMNA E17'Dlbmt: mt m;tmvr;n\'Hmm=~ rmmum .1 ut 10.1
- /år lI)%raaÅf\'v§rÄahJ0

STRÖMS SOCKENTAPET
Tryckt på linnevav 45xI40 car. Bonaden kostar 550 kr.

Far besrallning ring vårt kansli. tel 0670/I l2 32. eller per posl. Var adras:
Bar I68. 833 00 Strömsund



INLANDSBANAN
- "lllr all dess rikedom: sltttlll"

MOTNORR! OP 30 nov I9I2.
Morgondagen blir en bemarkelsedag såsom få i Jamtlands
historia Forsta delen afden valdiga kommunikationsled hvil-
ken ar aßedd all vacka det inre af landet till stdrre materiell
och andlig kultur. och som man hoppas en gang skall fot-ena
områdena an Lapplands ßall med Vasterhavel. kommer da
att oiciellt oppnasfor ti-(WL

For norra Jamtland blir sondagen mera an en bemarkelse-
dag, den blir en vandpunkt i hela denna landsandas bade inre
och yttre utveckling.

Inlandsbanan kom en gang med framtidstro till
Stromsbygden. Det var heller ingen tillfällighet att
spåret gavs en sträckning genom landets största
tillgångar på skog, vattenkrall och malm. “För all
dess rikedoms skull" drev jârnvagsbygget framåt -

och borde galla an idag.
Årligen har det norrländska ”industripaketet” alst-

rat ca 40-S0 miljarder kr i kapitalbildning i närings-
livet. 2,5 miljarder kr har återgått i fonn av lokaliser-
ingsstöd. Att man valt att kalla pengama ”stöd”
tillhör rñknesatt som ej lars ut....

Den permanent nedlagda jämvagsstationen i
Strömsund samt den temporärt fungerande i Ulriks-
fors ar monument över en storslagen epok i Nord-
jâmtlands historia. Husen borde snarast byggnads-
minneslbrklaras. liksom banvallama. ralsen. syllarna
och ralsspikama.

SÖNDAGEN DEN 1 DEC 1912
Afgàrjrån Ostersund kl. 8. 25 fm.
Ankommer Strömsund kl. I2. I5 c.m.

ftjkarjran Stromsund kl. 4 e.m.
Ankommer t Östersund kl 7 S6 e nt

l.'Prt.'ttJLt. G0ttt.'s t'ttJ .ttEt.u.\'t.tt;«;.4.\~tit.' Su rto.\'f.'R.
Vanliga billeltpriser.

tlstvrsunrt den 19 Nav lvl!
Trakdlrektoren

Övn' bild.
STJLLNINUSBRON l/ID JJRN lf.tl..'.\°BYUUL'T I Ul.RlK.\'I-'l)tt.\' IWJ
Lnngst upp. ent-am på bron. star Jonr Backlundjran Vagdalen Mannen I den vtla korn-:nen langst till hozer ar Jonas Svensson.
sedermera vagmastore tätromstmd

Nedre bild.-
TRIJTJÅNÅRL' I/ll) STL! Tl¿N.\' JJIINIJIIJR
Personal. som æbetat vid jârnvägsstationerna i Strömsund och Ulrilufors under de senaste 20-25 aren. ramlade framfor
stationshuset I Ulrlls/ors I /uni I98-t.

Stående 1? v. Jan Jonsson. Storabrannu. Carl-Olof tiltund. Strontumtt Orion Andersson. Stromauntd Allan Srromqvtøt.
Strdtnsltnti Lelf Pettersson. Tdnnvlken. Tommy Sidén. Strdtnstmtl Axel Ståhl. Ulriksfors. Kalle Myrën. Strdmsuntk Lars-Erik
Stromqvisl. Strdmsund Stig Bergman. Stromsund

Sittande ji- v: llany Forsberg. Stromsund Robert Nilsson. Stromsuntl Östen I'crsson. Stromsuntl Stig lledberg. Ulriksfors.
Edvartl Carlsson. Ulrlksrs.

Foto Du-Goran lloßorx

7-l
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som bildades år 1906. ar en av lanets aldsta sammanslutningar
för främjande av kultur och hembygdsvård.

Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en
hembygdsgård. men 1932 ttyttades Ströms sockenskrivarstuga
till Garda och utgjorde i 25 år en naturlig samlingsplats. Sedan
1957 har hembygdsglrden sin placering på Aspudden vid
Strömssundet. dar en ansenlig samling aldre byggnader sam-
manförts.

Platsen ar l dag ett av onens naturskönaste områden och
besöks flitigt av såval turister som ortsbor.

En levande förening ör beroende av en stark medlemskár.
som på olika satt stödger hembygdstanken. Kanske samlar man
fotografier och förem l från en gången tid: kanske dokumente-
rar man med hialp av bandspelare och kamera hflndeiser i dag-
ens samhälle Båda dessa aktiviteter ingår i hembygdsförenin-
gens arbete och l dess målsattnlng att hlalpa stromsboma 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 stallet för blommor vid högtids-
dagar eller då någon van eller anförvant gått bon. Fondens av-
kastnlng går till vård av hembygdsföreningens byggnader.

Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening
och Ströms Hembygdsförenings Hembygdsfond!

Adress: Ströms l-lambygdsföranlng
Box 168 838 00 Strömsund Telefon 0610-112 32
POSIOIIO Z Ü 30 ° 8

Qarian
TIDSBILDER FRÅN ETT SVUNNGT STROM




