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Sam Engman. FÖRORD 6 Provinsialläkanjänsten utreds 20 Godkända fotbollsdomare
Kvinnornas beredskapskommitte Kyrkonæ;

Folkmängd l940 7 Väg till Näxåsen Birger mark hoppar
Kommunalkontoret Strömsunds hantverkslörening högst på I5:s klubbmästerskap
Alanäs kommun

Hundar dödar sångsvanar 2l Scout- och juniorläger
Nyår i Suömsund 8 Kommunalt SGU-möte
Bussolycka l-landelsanställda organiseras Kyrkoherde Gunnar
Hembränningen ökar Kollision buss-vedlass Löfvenmark. 60 år

Kristidsnämnden
Terrängkurs på skidor 9 Nytt släktnamn 22 Drunkningsolycka i Ulriksfors
Kyrkonytt Ströms konsumtionslörening
Skolfrågor Ringvattrtetbonaden Lottafest i l-lavsnäs
SGU i Strömsund Bardossons vedltandel Ströms yrkesskolor

Arbetarkommunen och SDUK Emma Johansson Flint-
Minskad turisttrak 10 Emma. 60 år
Bränslesituationen Strömsunds skyttekrets 23
SGU i Strömsund Ny bok av Gustav sls Vrrgos trafik upphör
Kyrkonytt l-ledenvind-Eriksson Sökande till läkartjänst

Olycka i Vägdalen i Ström
Folkskoll. Anders I I Provinsialläkartjänsten Bärkonservering
Ronne. Strömsund. S0 år Tralikdag
Skräddarm. H. E. Jonsson. l-lemvämet övar 24 Fotboll
Strömsund. 60 år Populära flickor i Strömsund
Kolsäckar brann upp Suöms seoutkår Skolstrejk på Näsviken

Polishämtning av skolbarn
Höbunt orsakade benbrott l2 Bilkrock i Strömsund 25 Municipalläkarfrågan
Ny köldvåg Våren hälsas Apotekare l-lugo Boge. 60 år
Eldsvåda i Gubbhögen Konlimtation
Gengasens risker Tullingsås IF utan plan Dödsolycka i Kärrnäset
Bostadsbristen Nykterhetskurs avslutas Skolsrrejken i Näsviken

Folktandvården
Flickafton i Strömsund l3 Gymnastikuppvisning 26 ABF-årsmöte
Möte med varg Tmkolycka i Strömsund
Ny brandstation behövs Banarb. Oscar Jönsson. Ströms yrkesskolor
Vtrkesprisema Ulriksfors. 50 år Antagen sjuksköterskeelev

Småbrukarna i Ström Tralikbilägarelöreningen
Esua .smörklick l-l i Strömsund
Ströms kyrkokör Yrkesskolan 27
Telefonväsendets utbyggnad Konfirmation Kommunalskatten i Ström
Eldsvådetillbud Drunkningsolycka i Väl mörklagt i Ström

Lidsjöberg Barkborten härjar svan
Märklig olycka i Ulriksfors IS Ny vaktmästare vid Många vill bli municipal-

folkskolan läkare
Dr Jacob Krenzisky död I6 Strömsunds SDUK jämhandlare Gustaf
Gymnastiklöreningens årsmöte Lundholm. 60 år
Nämndeman Anders Rosenberg. Realexamen 28 Gå med i sjukkassan!
Strömsund. 60 är Skolavslutning Pråmskeppning av ved

Turistlöreningen
Röda korset i Strömsund l7 De gamlas dag Folk- o yrkesskoloma
Harald Baudin i Vasaloppet i Suöm
Riksskidmarschen I94l Sjukstugan byggs om 29 Claes I-lällén. municipal-

Skogsvård i skolan läkare
Ungdomsträff i Strömsund I8 Våldsamt åskväder Kommunalfullmäktige
Förstamajblommekommittén askland anfaller Sovjet Skogskyrkogård planeras
Bil mot järnvägsbom mark tog rekordhöjden l-lusmodersireningen
Hästavelslöreningen 2 m på Tingvalla Vägbygge i Sporrsjörtäs

Brand i Kärmäset
Ströms l-lusmoderslörening l9 Fotboll Ladugårdsbrand i Ulriksfors
Bondelörbundet i Alanäs Midsommarrandet J.E Bellander ny
Lediga platser provinsialläkare
Skolindragningar Annonssida 30
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Gymnastikledarkurs Biograflgare Fridolf 53 Länets äldsta l02 år

Flyglarm i Strömsund Forsberg. 50 år Suörns skolor får yrkesunder-
Bagarmästare Viktor visning

Arbetarkommunen och SDUK 42 Lundqvist. 50 år
Torsdagssoppa på Suörnsborg Trafikolycka
Kaffe och risgryn till julen Alfred Lögdberg. 54 Realistisk brandövning

Elektrifreringstankar Vattenverket. 60 år Tjärfabrik i Lillviken
Akaren Lars .lohn Persson.

Kom.fullm. ordf. har ordet 43 Siljeåsen. 75 år Juniorläger i I-lavsnäs

SLU-fest Turistföreningen
Skördefest i Stamsele Alanäs sockens hästavels- 55 Bärplockning

förening
Fältskjutning i Tullingsås 44 Olycka under timtnerkötning Speditör Olof l-loof. 60 år

Suöms lottakår Bomber över Haparanda Skogsbrand

Inför tinget
Tavelutställning i Strömsund Överl. Per Wilhelm Tuveland S6 Frälsningsarmén i nya lokaler

fyller 50 år Kräftskiva med stämning

Bröderna Ollartder 45 Blåslampan exploderade Inbrott i Dufbergs konditori
Kyrkliga arbetskretsen Dödsolycka i Strömsund
Hillsands lottakår Kyrkobrödema Tävling i skogsarbete

Hans-Erik Jonsson 50 år Kokvagnskurs för lottorna Skadegörande änder

Röda Korsfest i Alanäset Uppdämning av Flåsjön Per Mattias Sjögren i
Vågdalen. 70 år

Konsumentföreningen 46 Bråkigt i Strömsund 57

Köpingplarter i Strömsund Vägen Gisselås-Näsviken SLKF i Strand och Tullingsås

Hemsystern stängs Per Söderlund i I-lavsnäs.

Hfzs hembygdsbok har avlidit 76 år

Väg i stället för bro? Kvinna i Draganäs fick 58
71trillingar Tuberkulossjukstugan

Folkmängdsstatistik 47 Svaninge SDUK Nytt släktnamn
Nyårsvakan i kyrkan Starkt behov av bro över Trafikolycka på Storgatan

En trängande fråga Strömsundet
Vägen S. Öhn-Renån Landstingsvalet
SGU och IOGT Drunkningsolycka på 59 Inbrott i tivolitält

Kärrnässjön Stoet drunknade i ån

Ing. Elias W. Johansson 60 år 48 Cykelolycka i Strömsund
Ny skidbacke i Risselås IFK och ÖP startar pojk- Yrkesskolan
.lulfest för finska barn turnering i fotboll Byggnadsställning rasade

Flåsjön regleras? Ingen byggnadsplan 60
Eldsvåda i Havsnh för Ulriksfors Uppförande misshandel

Realesamen Tumningskontrollant Karl
Stålmåttbandet från Alanis 49 Edstedt fyller 50 år

Nyårsrevy i Strömsund
Frivillig gymnastik Stopp i telefontrafiken 6l Qkad skatt till kyrkan

med Tullingsås Ankefru Maria Andersson.

'ljärfabrik i Strömsund 50 Ströms lottakår Strömsund. 70 år
Anka fast för hembränning Fru Anna Britta Södergård.

Brand i Edsuötns bilverkstad Komrninistergård skall N88” 62 Gärdnäs. 50 år
Kommunalfullmäktige Obehagligt möte med bjöm Ett mästerskott

Kallt - brr! Hammerdal slog Strömsund
Tävlingar i köksväxtodling

Skolbarnsbespisningen i Ström SI Strömsunds nya brandstation 63 Turisthotellet byter ägare

Hemsyster Gubbhögens idrottsförening Fru AM. Lindholm. Strömsund.

I-ledningsflokllen byter namn bildas 50 år
Kommunalstämma i Alanäs Skolavslutning

Våldsam brand i Nyhamn Besiktningsmannen för
Fräck stöld 52 Disp. Carlsson traftkskadad motorfordon
Eldsvåda hos Lundholms Församlingsafton
Dir. Robert Scherrnan avlider Sågklingas "återkast" i Espnäs 64
F. barnmorskan Ulrika Tuberkulossjukstugan
Byström. 65 år Olyckstillbud under flottning 65 Nytt släktnamn

Strömsundsspelen Trafikolycka på Storgatan



l.and~llng~\alel 7-I Del gmn~kar fnrlfarmde r Tum Olsen. S0 år
lnhrnll | liwlrlall Slrunuund

7 Dum l l.'lnk\lor\
Sloel dnmknadc l ån
Yl'Rc'\\Knl;lIl
B) ggnudsuallnlng rusade

l'pp|-unlnde lmwllandel
Tumning\knnlrnllanl Karl Pelerum-Berger. dnd l.ar.mnnan .-\nn:l Blom.
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.\lálrlen lnndherg. Olin hl) år 2 ()rlln|ng~\-akl lllmhundlad
l.u~.\ :l~L\;'mlalre r .-\la\nllnel 1 Ov.-:lr l-lnlnwm. l-Igna I-lem. N) år

Kurlllllunlulllnàlulgc
Sparkur lill -alu 80 l .\'yár\\ aka. L'Irlksfor\
luIklapp~knmnullen. Sanalunel

I-ldsledl fyller S0 år | Fru .\lla (irzlnslmnl. Slmlmund 60 år “ Slrumsund 60 år
| Q n.\la~lun|~l«.n på ángaren Dragan Rum Lngllherg vill ull Slrnmwnd

Ökad skall lill kyrlsun 77 F Slrumsunds huslnodrur Älunlelpalfullmäklige
Ankeíru .\lam Anderwln. .\'yàr\ha\ar l .-\lun;|\
Slrumwnd. 70 år Tlngel l Slrnmsund 7-\nnnn\er 84-85
Fru Annaßnlla Sndergàrd.

83

(hlrdnàß. SU år Kaffcunld ur gndn ugn lll \'edlr.m~pnner. kr1g\âren 86-87
lill ma~ler\ko|l Tllldelnlng an \arm\ allen I939-45 :lv Harald Telemus

Slljeáwn hur få e|l1u~
Tmlrngar l Kuhn axllxlling 78 Slagunáll l l~laí~n;l~ .-\me .-\rhm:ln\ daghoks- 88-90
Tumllmlellel lv) ler agure l.uc|ar.mde | .-\~pna~ anlecknmgalr l*)I0-l*)ll

år
l-'ru .-\..\l. Llndhulm. Slrunv-und.S() Skànegnsar ull ullu

*IIRuda knr\le~l l Slrnm Hilduda
Lan Theodur :iller :gen

Be~lkln|ng\mannen for 79
¿ \'erl;~;unllel~her:lllel-e IW7 02-03

mnlnrfnrdnn Fjardrngmuln Olle Olwm 82 .

lfllnanllingwfllln i Slmnuund. dnd Slyrelw nell knmmrlleer 9-l
Fru Kann Syndln. (iuhhhugen. 75 år 1 Slr.lnd~ SLK!-'
.\led.lie. examen. Arne l)r.rpe. ' Eslm diligemlur ull ueh från I-llmnnnu
Slmmwnd TuIlmg\;'1\

Sluruulun I Slnumuml Umlrulg- I911:

QS

L

-I



I serien

Yïdsbilderfrån ett svunnet Ström
har tidigare utkommit:

ETI' SAMHÄLLE VÅXER FRAM MODERNA TIDER

I80$-l880 Anm: uns 1921-mo Amin was

GRUNDSTENEN TILL JÄMTLANDS EN ANNAN VÄRLD

ANDRA STAD
I 880- I 890

I 890- I 898

|898- l905

1929-mn An-.wa wav

Årsbok 1916-71
Åmk ,.,-,,, ARBEISKONFLIKTERNAS AR

|979 '93 | - IQSÅ)

s'rR0.v|suNos noumo DEN 5T°R^ '<R^5C"5N
I90S-l908 Åßwk mo ma-19.13 Anm mi

JÄRNVÄGEN KOMMER, Fókxsnamosxs vmma
MHQH Am* um |933-m4 Anm: iwz

STATIONSSAMHÄLLET
MOT BÄTTRE TIDER

|9||-ms Anm wa: '°3""°35 Å“h'* 'W

NYATIDER
l9l3-l9I5

SVENSK MÄSTARE
Am* ms-19.16 Anm um

OLYMPIADENS ÅR

l9l5-l9l8 Amin wa-s

PER ALBINTORPENS 'no
FRED (x FRÅMSTEG |931 Åhh* N96

l9I8-l92l Årsbok |9s5
LUGNET FÖRE STORMEN

EFTERKRIGSÅR |93g Anm; |997

I92l-l92-I Anm: lost»
VAR BEREDSKAP AR G00

DET GLADA 20-TALEI' 1939-|9-to Aßbuk um
l924- l927 Anm: wav

Swm 1997 Källor
suwummusmsmmpu

Haivagnnm "Y°**'0"Y°*'“
Sam Engunn I hmdm--nam m,,,¿.

^"" R°'°"”°'3 ('13) Onuumds-Puma åtta-l:iva (OLA)
mat- ujnmiimoffuum “hmm

Kmgsæmg. 18. .

nar/ smlm '°°""""""'“'°' _

'tu os-isozso "°""'Y8'W'°'““8'
Seriellredigerlnvsh-ihommittéu Pvmuv
ISSN 0586-5018



I krigets skugga
Rubriken vill minna om de svårigheter och den oro som människor-
na i det neutrala Sverige upplevde åren l94l-42. Det nazistiska
Tyskland tycktes vara på väg att sluka. i det närmaste. hela Europa.

De äldre kan därtill erinra sig och berätta om de bistra vintrama
med temperaturer neråt -50 grader. Avspärmingama och bristen på

bränsle till uppvärmning gjorde. att aktiviteten i skogen var hög. I

början av l94l ålades t ex skogsägama i Ström att avverka l2 400
kbm bränn"d - eller en två meter hög vedkast från Strömsund till
Häggenås.

Strömsboma konstaterar också. att avspärrningama i gränsområ-
det väster om Bågede har lett till att. i ston sett. all turisttrafik upp-
hört.

År l94l uppmärksammas även de sportsliga prestationema.
Strömsundsprofilen Harald Baudin är det årets ende jämte som går i
mål i Vasaloppet.

Vid Strömsundsspelen på Tingvalla under midsommarhelgen blir
Åke Ödmark förste svensk över 2 meter i höjdhopp. Vid samma tid.
midsommar l94l. inleder Tyskland “Operation Barbarossa". anfallet
mot Sovjetunionen. Därmed yttades krigsskådeplatsema till ost-
fronten och snan sträckte sig den tyska fronten från foma Leningrad
mot Moskva och vidare ner till Volgograd (foma Stalingrad).

l december l94l förvandlades det europeiska stormaktskriget till
ett världskrig. då japanema den 7 december anföll den amerikanska
ottbasen Pearl Harbor på Hawaii. och USA gick med i kriget.

På "hemmafronten" ledde krigshändelsema till fler inkallelser.
fler hemvämsövningar. ytterligare ransoneringar och inskränkningar
i det dagliga livet.

Permittenttrafiken. transporten av tyska soldater till och från
Norge över svenskt territorium. uppförde många. En svensk opposi-
tion mot de svenska eftergiftema gentemot Tyskland började små-
ningom växa fram. Ett sådant exempel var Vilhelm Mobergs histo-
riska roman "Rid i natt". som är en direkt protest mot nazismen.

Ett tillfälle att lämna vardagsproblemen och drömma sig bort fick
strömsboma under midsommarhelgen l942. då storfilmen “Borta
med vinden” hade premiär.

Från de stora krigssltådeplatsema kom också under hösten l942
hoppfulla rapporter. De allierade hade framgångar i Nordafrika och
ryssarna inledde en kraftig motoffensiv vid Stalingrad.

De tunga krigsskuggoma ligger kvar.

Sam EngmanfÅÛí'U 
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Folkmängden i länet ökade med l300 i fjol
I-'íirlelseöt'ers/ml! med 6-ló personer: rester: in/I_t'IIningur

Folkmíingden vid I9-lll års slut

I Ström häll personer. oknmg 5 Fotxamltngens aldsta ar l.-\lanaLs IFK personer. mtnsknmg *J I-'orsamlmgens aldsta

ankefru (íertrud ()lot'sson t Trängäsen. som fyllde l00 är ar änkefru .\lar1a l-lrsson t l.tll\tken. lïtdd lä lll IS-IK

den 30 6 N-lll I l-^rost\ tkens lapplïvrsatttltttg I lä personer. ttttnskmng 3

F , r-1 4 -“r 1,» 1

' A ~” _

Knntnllllltl/Åt|lIInh'I m'/I ltlktlrnlrrlltlglllltgrll I Slrrrltltttlttl

(OP) lšommunalltotttoret l Strömsund 2 I - lt!-ll llredt td kommunalkontoret hgger knsttdsnamndens espe-

t nya lokaler Nu har kontoret lätt flytta upp en tantng dttton. och där prestdentr krtsttdsnämndens ordf hr J l-.

och har tätt det hus och utrymme man väntar hos en mo- Andersson. Llnksfors. \ tlken med asststens at ett kt um-

dem tnstttutton lšommunalkamrer Thord l-Llardt menar att ltgt .skm htträde lör belïilet över massor at blanketter och

de nya lokalerna och den nyanskalïade kontorstnredntngen hrodkort och annat som \ är orost'yllda ttd skapat I anslut-

gör. arbetet bade lättare och snabbare .\lan maste _|u ha ntng ull krtsttdsnämndens expedttton har ett mottagntttgs-

nä|_:ot att röra stg med. da man har hand om den kommu- rum mrattats tr fatttg\ ardsstyrelsen och arhetsloshets-

nala lön-altntngen t Jämtlands största kommun med dess kommttten

ca 7000 tntaänare och en areal pä ö\ er 2 I 3 000 hektar l lkällan änmgen som utgtort lokaler lïtr kommunalkontoret

espedtttonslokalen utanlïir kamrerens rum arbetar en kon- alltsedan W3 I hyr man nu ut ttll arhetslïirtnedltngen eller

torsskrtvare. ha kontorshtträden och en kontnrseles nkttgare. länsarhetsnämnden. lör \ tlken hr Lars Jacobs-

son är lïvrestandare

Förlovade
Sten Ntlsson

l)en2 I I9-ll

Allnis
!"3°b“'1¿ "“*°"“"Ü'“ \'td kommunalfullmäkttges sammanträde den 29 dec . god-

ßmdkdc" "°d"'"¥'$°'“"°" kändes förslagen rorande dyrttdskompensatton at ljärd-

mgsman. att skolkassoren mäste ann arslbrsakras lör mmst

25.000 - kr.. och att endast anställa en ax lonad hamas ítrds-

manfrän l apnl IQ-ll

Förlovade
Folke llopstadtus

l.tsa \\'estm
Storuman

Den 2 l l9-ll

Ttll kommunfullmäkttges ordf \ aldes Per Johansson och

ttll \~. ordf. llelge Ltndherg

(On snnmttmntmt rota- ttagsn-om
ttlltrñder den l apnl tjänsten som kommtntstert l-'rostt tken



(ÖP) .\'_vlr l Ström Liknande högtider ha tidigare under julhelgen vant an-
l)en bistra kylan. som under arets sista dagar ratt i Ström- ordnade i \'agdaIens och Öhns skolor. Kyrkoadjunkt Tor-
sund liksom i oi nga delar av vart land. hade nagot mild- sten Åström medverkade pa dessa platser. l Ohn talade
iais pa nyarsalloncn. da den traditionella nyarsvakan var aven predikant Stjernström fran Sikas. l Klövsand.
anordnad i kyrkan. där predikan hölls av komministerun- Jenlvatinet och .-\la\atinci tjänstgjorde pastorsdiakon ll
nar Sällvin och där av en kyrkoherde (iunnar Löfvenmark Linnarsson. och pa alla platser gladdes hamen av den ef-
och kyrkokören under ledning av kantor l).l-'r. Nordfors terlängtadc tomten.
medverkade.
\'id nyarsdagens högmässa predikade kyrkhi-'I'\lß'0 “Ch (OP) Kvinna l Strömsund kom under buss -l !-l9-ll
'""'“""L“lšà"¥ W' *'"“"f|'“'d Dansen hade just slutat pa Sirömsborg i Strömsund och
Komminister (iunnar Sallvin tjänstgjorde pa nyaisdagen dc' nvársmndc f0|k_ Ndc ung, och gammam W, pá

5"' 'lll W Junlölšlld ' SP“'“l5"* -*k°|*' °°h ”da” “d °'" väg hem strax efter kl. 2 pà natten. lin -lit-arig dam skulle
liknande högtid i Täsans nya skola. ffa bada hallen mötte "||_,umman,. mm sm dom., “ch du yngre man m mg mm
f0|lS0ll3lfl|ilUP|1.TNl$ liill'ft?f'8Il$0llCflllgL'fl~|'l¿Itk' mälll 0l't.l- mdhm den “d vägen varkcmdc Känuåsbußcn och den

'W "lcd k“"°- J"|_'°"“°'" Fladdc "lcd b°~*°k °°h ha" 4"' höga snöplogkanten. I)et bar sig emellertid inte bättre än
'W “' s'°<1~'='*°f tt" WWW- att .lamm iuiimtit- ut-it hatt pa att gittia in under buss-en.

just som denna började röra sig framat. .\lannen i sällska-
pet fick dock tag i kvinnan men kunde inte hindra bussens
hakhjul att ga över hennes hen. vilka dock trycktes ner i
snö och därigenom egendomligt nog undgingo att bry-
tas. Den överkörda kördes till dr. Krenztsky. vilken en-
dast kunde konstatera en vrickad fot och nägra mjukdels-
skador.

(OP) lletnbrinnlngen synes ta ny fart
Strax löre jul fick man pa landsfiskalskonioret i Strömsund
en vink om. att Murisen skulle vara en hra plats för en
rauia hos mindre önskvärda pa trakten. en del löst folk.
li. landsfiskal .-\. Konovv i Strömsund infann sig därför en
dag helt oväntat i sällskap med polisman (i. Sehöön och
ljärdingsman I). lšngcnström hos de misstänkta. där den
plötsliga husundcrsökningcn kom nagot olägligt lör
lönnbrännarna. Polisen hittade nämligen bl.a. jäsning pa
literaskor i ett köksskàp \'isserligen voro tillverkarna
själva horiblasta. och lägenheisinnehavaren blev mycket
förvånad över att man kunde finna nagot sadant i huset
och han sade sig inte heller kunna ge nagon upplysning
om vem ”bryggmästarcn" vant. Men polisen kommer en-
deradagenati tahandomdenokände. "Deomhändertagtia

l'oI:miun (íiuinur St-Iiüóii Iiterhuteljema ha fingetanryck lör kommande bevisning.

.-llarallnels

.skuld
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(OP) Kyrkonytt från Ström

Slfömsbørgß-Bio I Strands skola \ ar pa lördagen iulhögtid anordnad Salen

-it tiriin- i -ii --it .-t'-
UfP<>Sf=~ rf;

Û" -*Påïlflc mm fm" "ÛJÜCV .\lunther. solosang och Birgit Nilsson. som laste en Jul-

dâr kriget nu rasar. berättelse

Extra: smalfilmsreportage i lïirg.

Lördag kl. 8 em. Söndag kl. 6 o 9 em
(OP) ilvllnlngar

NANE I I E Lanthr. Jonas Teshammar i Stamsele hle\ pa sin 50-arsdag

den 2 dennes lïiremal för hjärtliga lyckonskningar fran an-

hönga.

(ÖP) Vlgde
Lanthrukaren Vitalis Salomonsson och fröken .\lana Eriks-
son. Bredkälen. dotter till Lantbr. Z. Eriksson oeh hans

maka född Larsson vigdes pa nyarsdagen i Ströms kyrka
av kyrkoherde Gunnar Löfyenmark. Ett 40-tal personer ur
den närmaste \-änkretsen yoro efter \-igseln inbjudna till
middag i brudens hem. och nästa dag inbjöds bygdens
ungdom till middag ocksa i brudens hem.

a

l'2|nul/en Jmius 72-.tliunintmt Sm/im-le

sTRó.\tst,'.\'|)
Pertris och \'arta radiohatterier

Philips och amerikanska rör.

Stor sortering
R & S Sunding

- Radioaydelningen -

Strömsund Tel. 89

(ÖP) Skolor och barn l norra Jämtland
Även i nom Jämtland har antalet unden isade barn mins-

kat med I39. fraiiol Niill 5980 N39-tti.
Till följd härai har ett flertal skolor mast indragas inom

àm¿,,un,, ”arm ud, ma"-_, 5-“,"m,m_m,,, tnspektionsomradet. bl a. Sponsiönäs mindre folkskola a\
l) l form och Stamsele mindre folkskola av l) 2 fonn.

(ÖP) Tlll terringltnrsen l Strömsund
skidorl3-lb an..a\~seddIörakarelöddal920-l92-t.liar . _ .

tngiis bin. on: Janson. stans-t=.ni= rsnninfii. tt-ni inns- 'Ön sm °""" ' S'.'°"“"""
. _ _ _ hade i onsdags arsmote san id till styrelse xaldes llarald

Mm och Sæwrd bpwn' ana "K Slmmwnd' Telentus. ordf. Anders Johansson. \ ordf Martha Jöns-

son. sekr.. Dagmar Uloy sson. \. sekr.. l-.\ert Kring. kassör.
Sigrid Södemian. bitr. kassör. siudieledare Slärtlia Jöns-

"5'“"“""' snn nen inn. sein. tinnar nnniinn-_

"{'“*“- °~ "°_“°' '33 'ÅK °°" “- 5.““'“'" '"“” ““- mi itnniia Tnicnnn niacinans- in-mi,-iinnsnainn. at-n nn-

"a"“$'""3 "Il 'hm ('°m"55°“' ^$P“å5' dra nalen som utdelats inom Jämtland för löitjånst fullt ar-

bete inom S(iL':s beredskapsaydelning.

9
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l 'Irlkllnrl sullil/uhrll

(ÖP) l~'aekl'órenlngarna 8 l-IQ-ll-. _,.-n---
Slf-M-nd -M °-mid ï{'.ï.}å;1:II.ï'.'.'ålEååïïïåíïl.l.ï¿ïII';Iïl.*l'I.lI;ï

_ Lump' Jämskml' mfmuáknu' lnar Drlllen \ ld fahrlken har sarll nedlagd 'f as arels mana-
kasselade hllhallerler. dack och slangar dm,

uppköp” Hd |a'“'kaJ':" ' Slmmsund Slx relse Oscar L^ddh ordf och Smell J Ohlsson. korre-
fran den I3 IX Jan epondenl
mellan kl. lll 2 4

\'ld slörre parller nng lelefon lbñ så hämtar sl
(ÖP) Landets brinslesllllallon är dranlallsk!
Kokslnlporlen fran T) skland har ej gall som man lanlal
Del galler all spara pà hranslcl. sager hriinslekommlsslo-
nens ordf Jagmäslarc Lund och forlsaller Tala alla lön-

(on 'um mmnk i “om 'ßmmad s-ler och dorrar. l)ra ner rullgardlnema eller - helsl - sall
llenslnbnslen har sloppal lunslslrommen. l-Lndasl pasklï- -Ms gt '\ _d .

rande skolham kunna sänlas l aprll säger ordf. l Slrolns “ITP ".m aH"n"u'“ '_“"_m ' “_m", C" um“_a"_m mm
\.a"uda|$Tun$"ïm__mng_ Fä" kunde Mar från S“__ och lal de andra sara kalla l)lsk.l l sma bahor och spar pa

rlges alla lan och alskllllga ullandska lurlsler passera “mm :mm
Strömsund pa lag norrol er. lnen ldag knappl nog ser man
en Z-bll laga vägen uppàl (iaddede och Jorm. .-\\ spärr- (ÖP) -5'-|--l'--Ifflllllllll-'ll Ü Slföm
nmgen av grämmmràdel \äs|c|-om liàgqk är numer; häl J, är på stark frammarsch 'I're sludleclrklar ha van! l gang

men della synes lnle ha uppmärksammals as es enl hu- under arel och lälllngar l koksl axlodllng och uppsals-

gade besökare. .skrl\ nlng har hàlllls. Tla fesler lör Nallonallnsamllngen
ha anordnals.
Samks âm med senenng och fllmnsnlng och dlkllasnlng

Knunskñnn al Jons Pehrsson och .-\nna .\läl1a Axelsson. Dessulom
sketcher. uppläsnlng _ sang och muslk_helsl manllg. glfl. lär genasl plals all sköra ladugård

och slall. lll kor. 8 hästar. masklnmjölknlng. \'ana
ud djur men ej särsklld kompelens. Lon eller os er- (OP) Kwkomn fr" “ram
°'"““'"'"'“"*°°_ _ lulllogna lm oc-usa anorllmls l ll;-nalanu.-l lm, om lo-

pc' L' "°|m' mmgárd' ¶mm'“u"d nas .\“llsson. dll ell -lll-lal personer kommll llllslädes. d \ s

naslan alla l byn. Byborna .slodo lör den malerlella sal-
fagnaden. och Jullomlen kom med pasar ull hamen

(ÖP) Fordon Pa sondagen var del slorhelg l lšarrnasel med hogmassa
l Jâmllands län funnos nd arssklflel 5-l-l gengasdmana udulken kolnmlnlslerli Sällnn predlkade. Tllleflerlïll-
fordon. salas- l0.9“. \edeldade. .-\\- de gengasdrll-na for- Jande Julhöglld samlades nu yllerllgare ham och ungdo-
donen voro l72 personhllar. 69 bussar och 303 laslhllar mar

lll



iöri otiiisrsii ör) raarimirgsr iv i-is-ii
F. byggnadsarbetaren Per Abrahamsson. Strömsund av- Skräddarmästare ll.l-1. Jonsson. Strömsund fyller pa lör-

led hastigt den l-l ds i en ålder av 72 ar. Han var lödd i dag60ar. Född i Laxsjö. har jubilaren nu iett 25-talarvarit
Ström. Socialt och ideellt intresserad anslöt sig den hon- verksam i Strömsund. där han f.n. driver egen skrädderi-

gangne redan i ungdomsaren till nykterhets - och arhe- rörelse. Socialt och kulturellt intresserad. har J. i stor ut-
tarrörelsen. L'nder ett halvt sekel arbetade han olörtrutet i sträckning tagits i airsprak t det allmännas tjänst. Sålunda

dessa folkrörelsers tjänst. .\'ärmast sörjande är syster och är han sedan manga ar tillbaka ledamot av kommunalfull-
sv-äger. mäktige. kommunalruämnden. kyrkofullmäktige och kyrkorn-

det. pensionsnämnden och nykterhetsnämnden m.fI. in-
stitutioner.

Om itsrriieirrqisirei is i-to-ti
Den av Sixten Strömgren i .~\lanäs socken idkade handels-

röretseri har uppirari. Norrlandsltol och Norrlandsved
l Norrlandssäckar

alltid i lager hos Svanö AB.
Skogslörvaltning.

lnspektor K. Moberg. Strömsund.

(OP) En 75-åring
Orgelbyggare Jöns liriksson. Östersund. fyller pa lördag
75 ar.

Hr. IE. som är född i Risseläs. Ström. började sin bana som

orgelbyggare hos fabnkör Risberg i Stockholm i mitten av

l880-talet. l-lan har sedan praktiserat yrket i utlandet. Som

egen mästare började han l890 sin rörelse i Östersund. År
I902 startade han även mtisikhandel. som snart fick en

betydande omfattning. Han har latt utmärkelser lör sina

präktiga instrument. lörst vid jubileumsutställningen i

Stockholm l897. då han fick silvermedalj och sedan vid
utställningar i Östersund l905 och l920. da han erhöll guld-
medalj. llan har genom donationer. bl.a. till Ströms hem-

.-lnrlr-rs Runm- bygdslörening. främjat de hemhygdsvárdande strävande-

(OP) Födelsedagar 'W-

Folkskollär. Anders Ronne. Strömsund fyller pá söndag

50ar.

Jubilaren ar lödd i Stromsundoch agnade sig i yngre ar at (on ns kuuchr | “gor
3°'db"“k$' jmf' 5|f°3“"h°'°' kn" °'“'m°" "d r°"“k°'°' En av konsumtiorrslöreningens i Strömsund lastbilar. las-

*°'“'“°"°' ' "“'“°~*““" 1" '*_'3"_'{""'?" N” *“'““_“' ”_'ö'°“" nu med izs säckar grrrgasiroi var rn vag rrsri vagt-itwrgei
W* *°'“ f°"**'*°"ä"°'° “Ü -\““"*°'**" *'*°'=' ' S"°'“- “" iiii srramsarra. aa eid utbröt biarra .varirama ps tas-intim.
'*°“ _P'“'$ hal' f°"f?“'“*'° '“"*"“'- nrauitarr.-rr. vvaiir-r Heaiamt tara: .is triit-rr ra-r r tittat. ss
Socialt och ideellt intresserad har han tagits i artsprak för au han och mm mdhjälmm gcmm au “åka müwr M.

anmânm "Wd"'g' Sfmnda ' °" |å"§' W-'d “li à' lan' snö pa bilen kunde hejda elden. Det var ett mycket farligt
'°***"“°' _°°" -*°'“- ' '“'§°\ f"4*“="'"*'°"- '="="'*f"°'“* '_°P"=' art-rr-.-_ ry ir-.-ram och rairurvwiitrrrgrrr var r-mrrrr. Heta iroiia-
sentant i skolstyrelsen samt under senaste ar revisor i ska gick ml Sp¿"°_

familjebidiagsnämnden. llan har vidare varit verksam inom
godtemplar - och tempelnddarorden. Till sin politiska gär-

ning är R. frisinnad och har ett llertal ar varit verksam inom
styrelsen lör Folkpartiets härvat-ande lokalavdelning. där (ÖP) Ture Carlsson. ll-'K Strömsund
han f.n. är kassör. kom pa trettonde plats pa 20 km vid Brunllos nationella

skidtävling i söndags. llans tid var l.2$.02.

(OP) Vedaggregat
till personbil. märke IBA.

rmijai rar r-ririavi so min itarrrrrrg. irii sara. töri tfaiirisriisg
Olle llallin. Strömsund. Tel. 63. Lantbr. Erik Olsson i (iärdnäs fyller pa måndag 80 ar. llan

har under aren kommit att betyda mycket lör sin bygd inte

(LT) Dödsfall minst i andligt avseende. ”Erik Farbror" som han kallades

Handlanden Erik Albert Andrée i Ojaren har avlidit i en tjänstgjorde länge som "bönpräst" i (iärdnäs och var som

ålder av SI ar. sådan en av de sista i trakten.



(OP) Födelsedagar
Maskinmistare Axel Wihlborg. Ulriksfors. fyller på fredag
75 år.

(LT) Höbaat kaäeltte benet 22 l-94!
Erik Birger Eriksson. Hatsnäs. råkade i går under arbete
medhötransport Iäenhöbuntöverenabenet.sombröts.
Han vårdas nu på lasarettet.

OP) .\')' köldvåg l natt
Föllinge hade -42° i morse. Rätan har fortfarande rekor-
det med -Sl°. san strax föreårsskiflet.

ör) naasratt 23» t-mt
F. lantbr. Erik Jönsson iToppen. Ãspnäs. avled den 2l dzs

något över 73 år. Han vari sin krafls dagar en i mångt och
mycket betrodd man och ellerlämnar minnet av en i allo
redbar och gudfntktig personlighet. Han sörjes närmast

av bam.

(OP) Den farliga geagasett 30/l-l94l
Att gengasen erbjuder stora risker fick 27-årige chaullö-
ren Gösta Engensttöm. som kör en tralikbil mellan Ström-
sund och Backe. erfara i morse. Engenström skulle vid 9-
tiden taga ut bilen ur garaget i Strömsund. Sedan han lätt
liv i gengasaggregatet och startat bilen. backade han ut på

gården. Då han skulle stiga ur bilen segnade han till marken
och blev liggande. Garageägaren. som nu var närvarande.
tog hand om Engenström. som efler en stund kvicknade
till och begav sig mot bostaden på l00 meters avstånd
från garaget. Garageägarens httstrtt gick emellertid för att

se till honom och fann honom liggande sanslös på vägen.

Engenström fördes till sjukstugan där han får kvarligga
lör observation. men synes klara sig från olyckan utan

men.

HAVRI-I OCH MELASS
Nilsson & Wassdahl
Strömsund. Tel. 64

Dräagplats
erhålles för hästvan person. Betyg med löneanspråk
sändes pr adress "Drängplats" OP:s lokalred.. Ström-
sund.

(ör) vett:
Skogsägama i Ström ha ålagts at-verka l2-1.000 kbm
brännved.en2mltögvedkastSnömsund-l-läggenås.be-
rättar länsskogvaktare Per Jacobsson. Näsviken. Ström.
Skogsägama behöva ej frukta några atsättningssvårig-
heter. ty ellerfrågan söderifrän är mycket stark.

(OP) Eldsväda l Gabbhögen
utbröt på onsdagen i ett lantbr. Mikael Eriksson tillhörigt
bostadshus. Hela huset brann ner utom en säng och ett
skåp man lyckades rädda. F.ö. brunno alla Erikssons ägo-
delar upp. bl.a. en radio. symaskin och l00 kr i kontanter.
Det brttnna var lågt försäkrat.

(LT) Dödsfall
Fröken Ragni Persson. Ringvatmet. Alanäs. har avlidit
28 årgantrml.

rön sa rs-at-ta;
Förvaltare Einar Wagenius. Ulriksfors fyller på söndag
7Sår.HanärföddiHemsö.Västemorrlandslänochhar
under en lång följd av år tillhört Ulrik Holms skogslör-
valtrting.

l2

(On Dödsfall
Fru Ingeborg Jonsson. född Rosenberg. Tullingsås. har
avlidit 54 år gammal. närmast sörjd av make och bam.

Bostadsbt'lstenlStrömsaadskrlaade lf2-l94l
Det finns familjer som t.o.m. måste bo på hotell. Nu hardet
emellertid dykt upp en möjlighet art med statens hjälp sitta
igång egnahemsbyggen i stor skala. En stort område med
det härligaste läge har upplåtits alldeles inpå knutarna till
det gamla samhället. Traktens största jordägare. Holms
sterbhus. har låtit stycka sina egendomar på höjdslutt-
ningen nordost om samhället till tomter. från vilka man kan

räkna med en strålande utsikt över Vattudalett. En idealiskt
egnaltemsområde. otntalar vandringsrättaren E. G. Molan-
der. vilken fungerar som egnahemsombud i Ström. Det

aktuellaotttt'ådetotnl'attarungel'är25 tomtermedengenorn-
sttittlig areal av I S00 kvm.

(LT) llegravalag 4/2-l94l
En högtidlig begravningsakt förrättades i söndags i Ströms
kyrka då stoflen efter hem.äg. Erik Jönsson i Espnäs och
arbetaren Per Abramsson i Strömsund vigdes till den sista
vilan.

Ert wrekerr Irdr blir drum vackrare...
our nlgdr till

A F Perssons Frlsersalortg



(OP) Fllekafton l Strömsund
llämösands stifts ungdomslörbunds resesekreterare. fil.
kand. Ingrid Persson. besökte i fredags för lörsta gängen

Strömsund. Där var en offentlig flickaflon anordnad i den

gamla sockenstugatt. Komminister Sällvin hälsade välkom-

meri. och fröken Persson berättade om sin tidigare verksam-

het bland ungdomen i stifiet och samtalade sedan med de

närvarandeomdet kommande arbetet tillsammansmcddem.
Birgit Bergek läste ett par dikter av Hjalmar (iullberg.
Dagmar Sundell läste en berättelse av llambraeus. och

.Vlananne Kömer sjöng en solosang.

(LT) I4-arlngen mötte en varg
l':tt obehagligt möte rakade häromdagen en I-l-ars pojke i

Ström ut lör pä vägen mellan l-'alkenströmsberget och

Torsljärden. där han kom vandrande i sällskap med en

grähund.
När pojken var ungefär halvvägs mellan nämnda platser.

dök plötsligt en varg upp pa vägkanten.

Pojken. som trodde det var en stor hund. gjorde allt lör att

skrämma den. Dä började vargen tjuta och visa tänder.

Pojken och grahunden sprang dä iväg.och det gjorde äveti

vafßcn.

Spànindersökningar har senare bekräftat att det verkligen

var en varg.

ti 2-I9-tl

STROMSUND
Deklarationer upprättas

Aug. Salomonsson. Tel. I l0

(ör) smitta mp. uvtaaogiiu 1 2- io-ii
har vid arsmöte till styrelse valt: Seralia Lipkin. Ida Lögd-

berg . Elvira Carlsson. Stina Wilhelntsson och lixika Nilsen.

Revisorer". Gunilla Palm och l-Ilise Jacobsson.

Ut en part av dltt arbetes lön bllva landets stöd.
Teckna pa Andra lörsvarslanet.

(ÖP) Brandstationen l Strömsund 8 2-l9-ll
börjar bli till åren kommen. och det är onekligen
nödvändigt med en ny. säger brandchef NF. Nyström.
Skillnaden mellan det Strömsund. som fanns lör 40 är

sedan. och Strömsund av idag är betydande. Med utökad

bebyggelse följer emellertid kravet pä ett allt bättre
brandskydd. men inom Ström har denna utveckling pä en

punkt blivit pä ellerkälken. Omdömet gäller det gamla

spruthtis som nu tjänstgör som brandstation i Strömsund.

Genom noggrann tillsyn och värd är brandstationen
visserligen väl bibehållen. men innanför dömma är det

alldeles lör trängt. och sa tillkommer brandnsken lör
träbyggnaden. där man likväl har all Strömsunds dyrbara

brandsläckningsmateriel. .\'ägon eldstad finns inte i

brandstationen. varför där är kallt som ute. l)et vore säken

inte sa angenämt för brandmännen att vid en utryckning
hoppa i de iskalla plaggen vid Les. 30 graders kyla.
Det finns f.n. en kommitté utsedd lör att utreda möjlighe-
tema lör uppförandet av ny brandstation.

Bmndsrurinnen i' Srrónisiinrl. Det .v k spnilhiist-I

(OP) uppgörelse om vtrkesprtseriia io 2-to-ii
har i dagarna trälïats mellan Ströms lokallörening av

Skogsägarlöreningen och dr Gunnar Hedlund i Radom.

repr. för Adalens skgsägarförening.
.Årets priser äro oväntat goda. och man fär ga tillbaka ända

till är l9l9 ßr att finna ett motsvarande virkespris.

(LT) Dödsfall
F. inspektören Johan link (iöhle. Ohn. Ströritsund har avlidit
92 är gammal. (3. tillhörde en gammal vallonsläkt och var

lödd i Langsele. Forse bruk. där fadem var gjutmästare.

Redan vid tio ars älder kom (i. i (iraningeverkens tjänst. .-\r

l8o8 fick han sitt arbete i skogen. vilket alltsedan vant

hans livsuppgifl. År l872 kom han till Ström och har

alltsedan varit bolagets ombud pä platsen.

Den bortgangne blev pensionerad l92l vid 72 ars alder.

Barbis Rakstuga
På grund av illojal konkurrens

återgå vi till tidigare lägre priser.

A.F. Persson. Strömsund

I3



(Om l-:on onofluleu ns 2-ml
Ll\ smedelskommlsslonen medger en exlra lllldelmng as

l25 glam smör per Personer med tyngre kroppsarhe-
le kunna lllldclas ell lllläggskon lör malfell

(ÖP) Ströms kyrkokör I-l 2- IQ-ll
har hall ärsmöle .-\\ arsberällelsen framglck all kören yanl
ln-llgl \erksam lcke bloll \ rd kyrkllga högnder ulan ax en
ud Rim arslänefesler od. lšyrkokorens slyrelse oms aldes'
(iunnar Sällyln. ordf. saml Bnla Jonsson. (i. Slamn och
llelge l-lngslrom Kanlor l).l~'r. .\'ordfors \aldes ull l'e
dlngenl och llelge lingslröm llll 2:e.

Slrñmsunds lelefons-isen l utveckling
Teleglalkommlssane l-Lslnd Been l Slromsund säger. all
under arel som gall har lednlngsnälel ax sey än ulhyggls
och del har yanl ln llgarc än \ anllgl pa lelefonfronlen
De nya \-äxelslanonema äro llakafol. Öslerkälen. Xlulasen
och Kyckllngs allnel. Önskyän \ ore. all .samlalsslalloner
lnlänas- r Flskas-allnel. Vänaren och Jenls annel ulka plalser
f.n. lnle ha nagon lelefonkommumkauon med y1ler\'ärldcn

.-Inna Erllm Jñnulnllcr-Sn-:|\\on_ Ihllwml

(LT) Födelsedag l'»' 2-IQ-ll
Fru Krlsllna Blomberg. (iärdnäsbyn. Slrom. fyllde pa
söndagen 60ar I-'ru Blomberg som är maka llll lanlbr Nlls
B. har under årens lopp blml \ ad man skulle \ alla säga en
nkllg klockarmor lör bygden. della myckel genom sln
màngärlga hefallnmg som hamax ardsman mom Slröms
norra dlslnkl.

(OP Slalsbeslag på bll- och cykelgumml
l-'ràn kl 2-l nallen ull lorsdagen den 20 fehr aro s lssa
gummlnngar under beslag Beslagcl gäller yllerdäck och
lnnerslangar lör cyklar. molorcyklar. aulomobller. Iasl-
aulomobller och bussar. I samlllga fall gäller del .sayäl be-
gagnade som obegagnade \aror
Fran beslagel undanlas däck och slangar. som äro monle-
rade pa hjul eller resen hjul.

I-l

(LT) Eldsyldellllbud l? 2-l9-ll
lnlralïade lldlgl pà lördagsmorgonen l Slrömsund. l kökel
hos dnr J Scheman kände man brandrök. och brandkären
alamrcrades. Den under dnr Schennans hoslad lnrymda
bullkslokalcn. .-\nnas Sjuks ärdsmagasln. befanns sara
brandharden. llar hade man gloml draga ur konlaklen ull
en elkaslrull. som slall pa golxel och under nallen lïsrsl
branl lgcnom korkmallan och lragolxel ända ned l

lrossbollncns .sagspansfyllmng Slacknlngen kunde
ulvras med llllhjalp a\ en hmk yallen.

Försvar och Arbete
Medborgarfesl

l Slröms kyrka
onsdagen den I9 febr. kl l9.30

Tal ax överläkare .-\\el Odelberg
Sång av Signe Tm eland och

Slina Kömer
Körsäng ax Kyrkokören
l-'rlll inlrädc Kollekl

Slröms lokalkommllle
lör andra lïlrsyarslàncl.

ll.T) Dödsfall IX 2-ll)-ll
I-rk (iudrun Sandcmo. Slockholm. har a\l|d|l 22 är
gammal Den borlgangna sar bordlg fran Lös berga.
Slromsund

Krmmu ßlonllwq-_ 1 llhk. (irlnlmh



(ÖP) Dödsolycka l llrlksfors IK 2- IQ-ln Det ull synas som hästen under framkomtng as ett yedlass

lin ltka tragtsk som egendomhg olyckshändelse har drabbats as syukdom eller av nagon annan orsak ej lörmatt

tnträffat t närheten as Llrtksfors yarud lantbrukaren draga lasset. ty P hade lagt as seden pä stdan av tägen

Dolmar Persson fatt sätta Inet tull. Persson htttades ttdtgt samt rest upp stötttngama. Kanske tar del medan han

t morse ltggandc död under .sm körhäst pa en skogss äg pysslat om hästen. som olyckan tnträlïade l-'örrnodltgen

ctrka 3 km fran hemmet llur den egenartade olyckan gatt har hästen falltt och P. där\ td ej hunmt undan utan t sm tur

ttll tet man ännu tcke litredmngsarbete pagar pa slagtts omkull och sanslös blmt ltggande under hästen.

olycksplatsen Persson hade | gar kväll kört ut ull ett ay Den sa tragtskt omkomne sar född l90l och efterlämnar

srna skogssktften t narheten ax- xlalmsgön llan skulle \ ara hustru och fem bam. llan var känd som en mycket dukttg

borta llera dagar. Da en annan Llnksforsbo ()|le Kock. och arbetsam man. och lörstämntngen öser olyckan är

ttdtgt t morse skulle kora ull skogen efter ett \ edlass. farm allmän t trakten

han P. och hans häst Itggande pá skogsx ägen P sar dod
och hästen gay endast ssaga ln stecken :frän sug

I lulmur I'rn mn_ l 'Inks/un

(ÖP) Yedköraren från llrlksfors kom tlll lly! l92-l9-tt) Där hade Persson lrkyäl ky-tcknat ttll och lyckats ta stg

Den dödlörklarade kom hem pa ky-äIlen.(iläd;e bland loss och höll pa att frottera hästen. P. \-ar mycket medtagen

bamen. men kunde senare t hemmet berätta om det tnträffade. och

Det sorgltga meddelandet om att l)olmar Persson lör- famtljenmedde fem hamen mottog Ju hans återkomst som

olyckats lörby1tes pa eftermtddagen t ett högst oväntat en skänk fran os an.

glädjebudskap. P. sar namltgen tcke död. där han lag fast- Perssons redogörelse.

klämd under ardennerhasten pä skogs\ ägen. Den person. P. hade begntt sug ut för att hämta ett yedlass. I-Iller ctrka

som pä morgonen säg P lagga orörltg under hästen hade 50 meters körnmg frán sktllet hade hästen plötsltgt bltytt

gatt fram och ropat P ud namn.mendadenne e; gas mtnsta daltg. l'. spände da :fran och tog selen as hästen som t

ltystecken :frän stg. skyndade han omgaende ttllbaka ull s\ ara plagor löll omkull pa vägen. P. sökte frottera djuret.

lilrtksfors och telefonerade ttll landsftskal llallberg om där det lag och det var härytd som han träffades av en

sina takttagelser. Landsfiskalen reste omedelbart ttll kralltg löllomkullocltpänágot sättkomundcrhísten

Lllriksfors. där han först hade den ss-ara plikten att t och lörloradc medvetandet. Dä man lätt Psapass återställd

Perssons hem omtala det meddelande. som natt honom. att han kunde anses utom fara. tog man nu med den synka

Därefter bega\ sug llallberg t sällskap med Üärdtngs- hästen. Det ull synas som ocksa hästen kan bl: helt

mannen med häst och släde ut ttll olycksplatsen. aterställd.

(OP) .lordllstes
Pa måndagen Jordlästes t Ströms kyrka f. kyrks ärden ( llof (LT) Dödsfall 2-l 2-l'-I-ll
Jönsson. Strömsund Kyrkoherde Gunnar l.öf\ enmark .-'\nkefru .\lat|lda Skogman.Strömsund. as-led t lördags t

lörrättade Jordlästntngen och ennrade t sttt mtnnestal om en alder av 93 ar. Den bortgàngna har t över 50 ar ttllhört

de 25 är under \tlken Olof Jönsson tjänstgyort som godtemplamrden. därhontstn krallsdagar. nedlagt mycket

kyrkos ärd t Ström med mt och tntresse lör kyrkan aktm och tntressetat arbete.

IS



(ÖP) Dödsfall llan har ax en sant supendrat \ td Osterasens sanatonum

Dr Jacob lšrenztsky. Stromsund. as led hasttgt natten trll och tjanstgyort som \ uk andre underlakare \ td Östersunds

torsdagen pa Östersunds lasarett. l)cn bortgangne som lasarett och ttllfalhg underlakare ud Sanatonet Solltden
sar lödd t .\lalmo IS aug. l8lt3. kom ttll Stromsund och |*P3l K har \ant ordl' t dtrekttonen lör landsttngets
tnträdde t tjänst där ar NI l . syukstuga t Strom N36- W3”
lš.a\ladcmed. lll. t Lund l*IU". med. kand :Stockholm Ilan foretog flera utlandska studteresor. han tjanstggorde

WII och med hc t Stockholm NIX K har hall en del en ud ud sjukhus t London och studerade ps)-koanalys

tjanster och lïvrordnanden pa en hel del oltka platser ud kltntker t \\'ten l)r låren/tsk) har latt ord om stg

lfnder stn ttd t Stromsund har han ttanstggort ud sjuk- att sara en sann etsgrann och dukttg lakare och en

stugan och eptdemtsjukhuset r Strom och \ td tuberkulos- Inalpsam och god mannrska Dodsorsaken tar blodpropp
stukstugan t Stromsund llan har as en dar tjanstgyort som r lnartat
S J's läkare och som lakare lör samrealskolan

-

49

l)r .lurnlv Kn'n.'l\Å'\. umlm /run /Inge-I: | uinm-rs srrllskulr

(LT) Föll ned genom taklönstret 25 2- lt)-ll
lin olyckshändelse mtrâlïade pa mandagen pa Jamtl
l-'lygllotttlj da wampltkttge Rtckard Roos fran Strömsund
under snöskottntng pa ett tak rakade falla ned genom ett

lïwnster. Fallet ble\ dess bättre tnte fran nagon större ho;d
Roos adrog stg ett sar t htnudet och ftck nagra re\ hen

brutna. llan xardas pa lasarettet

(LT) (iyntnastlk Jo 2-W-ll
Strömsunds kstnnhga gymnasttklïxrenmg holl pa man-

dagen arsmote Ttll styrelsen taldes frk l-Lbba Larsson.
ordf. fru .\larta .\lartensson. \ ordl' l'rk .-\nna Persson.

sekr, I-lbba Lunds-trom. kassor. och fru .-\nna Sundehn med

fru .-\nna liergner och frk lilla Ntlsen som suppl

Rensorer' frk Kann Rtng och frk .-\stnd(iohle

(LT) ".\_"ah:"_ 2 _ :_ .-lmlvrx Rnwltln-r_1» In-mmu 1 It-iilrl

Nämndeman .-\nders Ro,~enberg.Stromsund. som den 22 tngrax erad. Fran sanner och bekanta os erlamnades en

ds fyllde 60 ar. bles pa sm högttdsdag lïiremal lör hjarthga subskrtberad penntngsuntma. och dessutom upp\ aktades

hyllmngar. Salunda uppt aktade slaktmgar med ett stthgt tuhtlaren under dagens lopp med en stor mängd blommor

rökhord samt en stor tenntallnk med btld pa fadernegarden och lelcgmnt

lf!



(OP) Strñmsuttdskretsett as Röda korset 3 3- W-ll (ÖP) Födelsedag

hade t gar årsmöte pa godtemplarlokalen. Ttll ordf för Fahnkor Petrus Jönsson. Strömsund. fyller pa fredag Sllar

uden l9-ll- N43 eller dr .l. Kren/tsky. som as ltdtl. yaldes- .luhtlaren ar mnehax are ay Strontsunds hegrax nmgshynt

kyrkoherde (5 l.of\ enmark ytlken han WII! o\ ertog a\ en hroder. som N00 startade

lifler möteslïirhandlmgama redogjorde kyrkoherde l.of- ftnnan

yenmark för kretsens arbete. och en \ amt hylltnng agnades

mmnet ay dr Kren/tsky Solosang utfördes ay fru Snna

Körner. .\ltLstk pá ftol och ptanoutlördes ay lltlda \\'|k|uml "J-) ström? R) rkobrödnun '\ | ) I

S'al|\ \làt1en\_\on och Sy en Åström. och slutltgen \ tsadc nmßnuc Mn* ' wndagf ' ”;1Tl°°'Nl:f“'3\
ky-rkoherdeLofyenmarktyasmallmer fr.in\orrhotten VM r"'h¿"“""'Éar"¿' hc' N” '1 “" “I °""'“""""l 'IH

(LT) Dödsfall R 3- W-l I

(iunnar
gammal

.skulle gora en p.'thal.-tung t l.o\ herga den 23 mars t sunhand

med där anordnad gudstjänst

(ÖP) Ströms Sl.l' pa studle-och rlksskldmarselt S 3-W-ll

Sl.l'-are fran ett flertal byar t Ström hade t söndags en

.~ k "rtksmarseh" pa skador tïsrst ull Stroms kyrkas

högmässa. sedan ky rkkaITe pa lloryes kafe samt annu ett

5-,,,,“ ^-,,,,,'.,_ Um, kyrkohesök. denna gang t sludtesy fte Kyrkoherde

,,,,/,,m/ “,,,¿,,.,,¿.“ l,of\ entnark berattade om Ström t aldre ttder samt om den

,,_w_;_ /VM, gamla kyrkan och den nu\ arande. dess ttllkomst och

restaurertng
lfnltt Strömsund fonsattes .sktdlštrden ull Sl.l l-katnntter I

Yíistergarden. Tulltngsas. llar hölls mote och heslots att

htlda studtectrklar t löremngs- och motestekntk samt t

Iadttgardshy gten I sommar kommer matt att för skolbarn t

l
Öltn. Strand. Rtsselas. Tulltngsas och llredkalen anordna

I
tax ltngar t köksxastodltng

Nord. Södra Ühn. Strömsund har ayhdtt IS ar

Våning i Sn'ömsuml
ant 3 rturt och kök. jrtngfrulranrntare.

sertvringsrunr oelt hall Ityreslrdig
från I april. C-time

Ilånvåndelse pr telefon Strömsund 55.

På grund av oförutsedd nedslaktnlrtg

Per U. Holm. Tel. Strömsund 208.

Mjölkkor

önskas köpa 3 st prima djur.

t'0Rs\:sRst..Ast:T
om .snstïtstnsa skon.
rain sot.u.\rtaw \;\t>t-ts

Ilumltl ßumln: tullar utlñr lirutltlmu-I

Maskeradbal I Hauwken (LT) H. Baudltt ende jämte l mal l\'asaloppet

Ijinlgg (IW) 8 mur_\^_ _S'¿'r\'çr|'1|g lån jåmlc gick Imill tátrts \';L\'||0pp. namltgen llttrald líttttdtn

3 1"”-,¿_. Su.,-,,_¿¿çr.s' från llammerdal. snan 40 ar gammal men seg som la llan

hley SI tprrsltstan med uden ".-l'.tI2

\
'Û



(LT) Ungdontstrllf l Strömsund 6 3-l94l (ÖP) De nya sllktnantnen.
varanordnad i godtemplarltuset igårkväll. Somarrangörer K.m:t har godkänt slåktttamnet Ytfeldt för jordbntks-
stodo ett flertal av traktens ungdomsorganisationer såsom arbetama OlofUno Olsson och Karl Axel Olsson från Ala-
ABF. IFK. VF. SGU. SLU. mll. näs församling.
Programmet inleddes med sång av sex pojkar. varpå ett
halsningsanlörande hölls av Erik Norden. Vidare lörekom
deklamation av Gunnar Grahnström samt sång av Gunnar
ssiit-in med iieigc Engström vid pianot. rm oimtiiia "-17 ,"'“°'“"'l",
Km.|$$°n “mk över mm. -“ur sh" man sh" un? Femtio år fyller på tisdag urmakare N.S. Nilsson. Ström-

ccmsgisajr. tteasitiar v. rmiiumi hemma: om sm ms *“""-
'll Ost |öpro' "nsertia h 'isade bilderdårifrån. Dårcller

igång, 3%, 1:4” ,, gfdašm an \.m~_ komm S¿",.¿,, sjuttio iir ryiicf idag rm sim itøiicr. sit-mit sifømsima.

riktade några manande ord till ungdomen och utbringade
ett fyrfaldigt leve lör vått kan Sverige. Det angenäma% räknade rött god tillsluuiing. slöts med

5"" en missade imfmiici imisgsettcmiititisg i u-rom on
en vedbil skulle passen jintvågskorsningen. har det sig
inte battre in att bilen råkade komma i vägen lör en av
jlrtivågsbommarna som bröts krokig. Bilen befann sig min

Arbaet gå' lina" pt jamvitgsspsm. ds immmama tiiiities och iwm mic
med prima grejor miautmmsommmramaaciwaisssa. rommimmnae
Sågar och Yxor. Barkjårn sjalv saken till jlmvagsmyndiglieterna.

och Ttmmersaxar. Kåttingar
och BjömbindsIen.'l'imtnerltalltar
från landets lömimsta tillverkare.

STROMS .IERNI-IANDI-IL Öwlwtt M Ström mt
I Utgis- och inkomststaten för Ströms kommun l940 har i

T° ' N“"““'“'°P' 5"'-'"““"d amma bit»-ii siuimiiicmi. inimmsisiam siumic pa ia.
863.40l:96. och utgillerna har varit 8l8.738:0l. Årets
tmiiioømsimii uiiuiißs iasssfoss

Dufberget. Strömsund
KONDITORISERVERING :I-2 SW” f”:5'|:'|;";ß"""l"

årsmötei gs vi uristhote eti trömsiind.
ñp'p:?.::d;ßinm |92m;n"Q “_ Till styrelsen valdes Oskar Carlsson. Strömsund. R.

' ' ' ' ' Jonsson. Espnis. Bror Olofsson. Bredkålett. I-l. Mårtens-
son. Strömsund och Per U. I-lolm. Jonsgård. samtliga om-
valda. suppl. Karl Eriksson. Risselås. Per Olofsson. Berge.
P.O. Strömstedt. B0l'liS6l..löl1l Larsson. Låltgåsett Och Nils

im rueiaaspr s/3-i94i Nilsson. smtmsumi.
Sjuttiofem år fyller på söndag ânkefru Johanna Wertne. SIYNBGII “höll i IIPPÜIIB III W- ÜIIKÖPI 00 l0PPlIilI8$l
suismmmi. fruivamitAnniiaaa|iaimia=fi94oinrvaiss.viau=

beslöts uttala missnöje emot lantbniltsstytelsens åtgärd

Sjuttio år fyller på måndag f.d. stationsinspelttor Karl Ill ff-0-Itt l94| ißltc llldcll SJK- Sllååwlllillß IÖHIIIQSIGII

Lindén. U|l'iltsf0t"s. vid

(Or) Fomamjimmmimmmmta t stromsmi (Ort ttqniviiiagar i i/3-is-ti
har med benägen hjälp av lärarna i distriktets skolor under Provinsialllkaren Jacob Levin Krenzisky. Strömsund.
sista tiden varit sysselsatt medatt utreda möjligheterna att jordßstes den 2 ds på Mosaiska ßrsamlingens begrav-
under den solfattiga vintertiden ge skolbarnen skydds- ningsplatsi Malmö. Ett anslående minttestal höllsav rabbin
läkemedel i form av fiskleveroljor m.m. E. Berlinger. Till minnet av Krenzisky såndes genom
Det är främst D-viiaminrika preparat som erfordras och blomsterfonden från Strömsunds distrikt många bevis på
som vid löretagna prov visat goda resultat och givit bleka. den aktning han åtnjutit och tacksamhetsbetygelser lör det
aptitlösa och lör lörkylningssjukdomar lätt mottagligabam mångåriga trogna och uppolïtande arbete han nedlagt i
hälsan åter. sitt omfattande distrikt.



(LT) Ströms llusitioderlöreiilng l2 3-l9-ll (LT) Pruvlnslalllkarljlnsteit liidrages? IS 3-l9-ll
lirade på mandagskvällen den s.k. nordiska dagen. Medicinalstvtelsen har begärt länsstyrelsens vttrande om

Föreningen beslöt upplaga tva fadderbam. ett finskt och möjligheten att i besparingssylle indraga provinsial-

ett norskt. Vidare meddelas att löreningens medlemmar läkanjänsten i Strömsunds distnkt eller under nagon tid

stickat 230 par strumpor. vilka överlämnats att utdelas till lämna den ohesaii.

de inkallade. Som ombud i kvinnolöreningamas bered-

skapskommitte omvaldes fruartia Anna Levander och

Zulamith Johansson samt frk. Betty Nilsdotter. §|¿o|\~;,,m-kg | 5"-gm

F-sf ninnn-snlnnv “nan ßin* ßwdfns Iöwnlnasnsnnlf- sitaii t-t-nimiisms. snams- rniitsiwit-si)-iv-is: hundar en

Ål\l'l8 LC\ïll1dC|'. dßll llfdläkä hälâlßgcll. Slim Lllil ål' indragning undçf dçn knnjnjgndç fçmàfgpçnrxlçn ;|\ ||0

knni från Finland- Bsni' NI!-lnitsf milmdc Mn-ska och smssimior och roitsimior inom aisinint-i. avis ps garna av

rlllâkll dllílßf. ffll H. Ülaßå DOISKZ 0Cll Ellá Üllt 0Cll mjngkm b;||'n;|n|;||_ dç|5 på grund ;|\ dç bçgpangggak.

efter varje dikt sjöng Stina Körner till pianoackom- gunnigß di,-.;|;|g\-_

Plcmßß 3* ffk- ßšfk Sållß' P9 dc °|l| lålldtmß Man går i .stället in lör en centralisenng av skolväsendet

ll"l8°'“å|- D01 âmßlßsllh Pfllmmm 1"-llllßf-* mt-'Ö och därtned kommer ocksa frågan om upplörandet av ett

"DU Samla- Ü" ffl - - -“- skolhem i Strömsund i hrännpunkten.
l)e skolor som äro avsedda att indragas. äro smàskolorna

i Bredgards Iïgnahem och Västhvgden. Därjämte föreslas

l-|'ï0|G^ Pl-ÅTSER roitsitoioma i satt-liten in man och orm i i i inmi. ae

Blrrid. lagerßrestandare mindre roiiesiwioma i iicaningsnoitsit-ni i: i. .vium-n i vi.

|,,|,|\-ii ||||15|-,m||“,|0|,|.|- Renaianaei ioi. .ívlgiiaiien ni. Osit-rivalen im samt

\..rubr.“schen. sökes vån .|ct'l|\1Illlltl-\'åSlct'kält.°tl då! tmtlasl tvâ .sktilhartt fallit under

.Ierilvattnets skola.

"°d""'3' S"'ö"“"""° rar oaranas roiiesitoia ßmsias en min ii: iiii in iarsnama
Nordsvenska ,|m|f°,m_

Köpmantia AB
Jag urht-lar pd en img:-di i .v/u ulctt-r

.-il' tIt'l mh' ull tlritïl .vküntlvl för ltillgl'

Raslr oeli van brosslare
erlidller anställning genast.

Ani-isning tel. Strömsund I83.

(LT) Födelsedag l-l 3-l9-ll
Femtio år fyller pa söndag fni Maria Molander. Strömsund.

I-'ni .\l. är född i llaparanda. Hon genomgick därvarande

seminarium och anställdes l9l0 som lärarinna inom

Jukkasjärvi församling. Även inom Alanäs och Ströms

församlingar har hon tjänstgjort. men på grund av ohälsa

varit tvungen att lämna sitt skolarbete.

Il'l' '.lli”I'. kl
(op) Bondcßrbuma Is 3494' met/lill: :lill/:fn um
Alanis sockctilötening av bondelötbundet hade pá lördag '

årsmöte i Gubbhögen. varvid ars- och revisionsberättels-

enia godkändes samt ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse Födelsedag

valdes: Uno Mickelsson. (iubbhögen. ordf. Hugo Sunde- llandlanden och lantbrukaren Per Söderlund. llavsnäs.

man. Alanis. vice ordf. (iunno Lithander. Siljeasen. sekr. fyller pa söndag 75 ar. llan blev med tiden en av de främsta

och l.-lmst Palmqvist. llavsnâs. kassör Styrelsesuppleant jordbrukama i hela kommunen. \'id sidan av jordbruket har

Daniel Strand. Lillviken. Revisorer blevo \\'.A. Bergvall. han under 40 ars tid drivit speceriallär. Jubilaren deltar

Lillviken och Sven Svensson. Gubbltögen. ännu i det kommunala arbetet

ltl si. sömiiadskuniiiga damer Åka' (:f'd°'f“"
t-riaii.-f om.-aeiimi envisa- ii.-mars.-ie. '"“='“"=-““'“
.vism t~:fiit.«s.»n.Tt-i. tas. siramina Ö~*'°f*“"° "=“-*'15-*

Östersund IS 3 l9-ll

IQ



(l.T)Pruvlnslalllkart]lnstenlStröm 20 3-l9-ll
.\«ledicinalsiyrelsen som begärt utredning om ev. indra-
gande av proi-insialläkartjänsten i Strömsund har i detta

fall endast att rätta sig efter K.m:t som i bespanngssye
ifragasan indragning säger dr. lljertstrand. Det tillkommer

och jag ämnar pà det bestämdaste avstyra lörslaget om

indragning av lâkanjânsieii.

Ti|.t.|<ANNAc|vANtii: DANS
Aha., Hem;-if" .uordaaf Å Fülkå' "Ufs

lïiltskjutning mandag den 2-I mars löfdßf 4"' 33 milf* W- *M
fi in-mmm. iiaggiunas satin; mit -\Iu-'ik =i\* den iwiiiilär-i

exingslátter. Skottriktning mot Strand- *°|'~“"“fk='~“"°"\

liällbetgel. sarlör allmänheten tarnas SW|NG BROTHERS
heträda sagda omraden nämnda dag. fm" |¿mm,,_,g

bl.a. mig att avge yttrande i ärendet till länsstyrelsen

(LT)Ksiiiiioriias lieriedskapskommltté l Strönisiitid
höll på tisdagen årsmöte. Kommittén har under aret
anordnat arhetsaftnar. sjukvardskurser. luflskyddskurser
och löretagit ljus- och skrotinsamlingar. (ienom kommittén
im uiaeiais 12 iwsidiampor iiii benet-sme i socknen. F«»II«-H Hm I l '/"kv--f»
Till styrelse valdes: frii Zulamiih Johansson. \~. ordf. fni
Betty Nilsdotter. sekr. fm Anna Blom \-. sekr. fni Ruth (op) Dust."
'-""'"'“"“ '“*“ö'- M“'°“?"ï?““"*" "'°'° f'“°"“ sm iiefis.-n tum-niiefg. oim. im .ttiitiii i sm :tm im mas-sf.
Andersson och Seraa Lipkin. Ordf. kommer senare att nämns' sön-¿ m. mm mh sme,
UISCS.

Anders Tage Norlen. Lidsyöherg. har ai lidit. eller en kort

(OP) Näxñsen får väg? tids sjukdom. Den bongangne. som näniizrsi söries av mor
Byn Näsasen. helägen söder om Ringvattnet \-id Ströms och syskon. \-ar N år gammal.
Vatludal. är lör sina förbindelser med yeryärlden helt
llållviâßd lill all llktm Vlllllldalctl flm till lllllsand. Sedan "
angmnit pa stram vaiiuaai bitr-ii miaga im byn mit For10Vade
strängt isolerad och under vissa tider av äret kan trafik RUM Thllli
från Näsåsen endast lörsiggà genom fotvandring längs ßfillß RUdÜ5"
gängstigar till Ãspnäs och Ringvattnet. TU|Ü0t2$åS Üffdkälf
Vägens längd uppgår till I I .3 I0 meter och beräknas kosta

l77.0tl)kr.
iórirödctndng:
70 ar fyller i dag .\lârta linta Olsson. .-\la\~attnet.

Förlovade
(iunnar Olsson (LT) Strömsunds liantierkslöreiilng

Inga-Bntt llellgren höll pä lördag arssammantrñde. Till styrelse omyaldes
Strömsund Östersund platslagarmästare J.F. Nyström. ordf.. byggmästare ().

Mattsson \-_ ordf.. frisör K. llofyerherg. sekr. guldsmed S

(LT) S"-öm, b|b||o|¿k 22 _;_|q_|| Stllldlllg. lmàsöf Otlt frisör .-\. |'.fi|is$0n. Revisorer Sltfåd-I

det
Trettiofemarig framgangsrik verksamhet. ökad nyanskaff-

örsm kommunah på wncls |¿mdsh>.gd_ (|8l'mâSl8|'C Å. EÜRISSOII Oiïll lf. Üläéll.

9' Sprirens tur nu kommen an ransoneras.
Fyra liter på niarboken blir bara tre.

Lysnmg
R'°"?"' F'*"°" smumiui iom- ia mmuitmimm. 21 .i-mi

S"öm$u::l“"°*' M°'*'°'F rmt-msiaiiaiwen sitaii snön aisiniuei. dimma. mmm-
_' och hariiayardsstation samt epidemisiukstugan .\lunici-.

\ 'l=*°' ' 5"Ö"“""° “°“ ° °P"' '°"' paiiaitm-ii sitaii in imi um siutsiuge- .wii suttiiausnjans-
terna samt er. jämyägslâkartiänsien.
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(LT) .Sàngsnn dödad as hundar. 2' 3-Itt-ll (LT) Dödsflll 29 3- lt)-ll

lan as de sallss 11t.1 sangssanar. som Stromsund tor tre ar Per .-\nton Karlsson. Stamsele. Tasan. har as |1d1t 1 en alder

sedan mkopte t'1:t11 l u11d ocl1 som ackl1mat1ser:1t s1g my cket

\ al pa l.o\ on bles 11nder Ihrra \ eckan thjalrts en ax hundar

lan s\a11|1ona lag dod pa l~a11gs111ns ts med husudet

bortslttet. medan hanen snntnade omkrrng 1 saken .f\\ spar

1 snon kunde man se. att s\ a11en tydltgen l'all1t otïer tor ett

par kr1ngstro\ande hundar

(l.'l't llyllningnr JS R-lv-tl

Pa srn '0-arsdag 1 onsdags bles lage11hetsagare11 J S

Xlelander 1 Stromsund rtkltgen hy llad med telegram ocl1

presenter Iran slakt. \;1nner och bekanta .-\ngermanla1111111g

a\ 36 ar

(ÖP)(3uldhröllop Fl 3-W-tl
l'1rades1lordagsa\ tors l-intar \\'agen1us. lllr1kst'ors.ocl1

hans maka Natma. lïvdd ('har|1er

(OP) Kommunalt
Stroms sockens konnnunalfullmaktrge sammantradde pa

sondagen 'l'1|l ns ledamot 1 kommunall'ul|1nakt1ge utsags

.\l1kaeI Xtlsson. Strand

"Ü h*l'Ü°" l~“'“ 5' '““l!“ 4" U" Slfóm- “Sh N'-'\ '-'" 4“ *IS KommunallulImiikt1ge hade att taga stallntngnll forslag

vrsta som satte snta bopalar 1 llredgard Julnlaren ar e11

mscket ss mpansk man ocl1 omts ckt as alla

Va"

J,

_/:mus .\<|nru1'/ m /I l.|\/'ri Vt'/1IItrl1'I'

(l.'l')Ture Carlsson Strömsundvlšamnterna 28 3- lt)-ll
bles pa so11dage11t\;'1;1 1 det s k Dorotea-rennet pa sk1dor.

30 km. ocl1 stallde pa ttsdagen upp pa 3 mtl 1 de natronella

sktdtas lrngama 1 .-\sele. dar han bles tjarde man

om tnrattande as yrkesskolor 1 Strom Det l'ram|agda

stadgetïirslaget godkandes lfor skolans lbrsta \erk.sam-

hetsar W-l I - lt!-ll beraknas en drtttbalans pa to 20-I kr

(LT) Ilnndelsanstillda I Strömsund 2 -t- It)-ll
Drygt 20 anställda 1 Strömsunds pr1\ ata aITarer ha at1sh1t1t

stg t1ll S\ llandelsarbetarelïtrbundet och har sl11t1t as tal

med resp kopman och frmtor. |(o|lekt1\a\ talet. son1 lorutom

seds anl1ga bestämmelser om arbetsnd. o\ erttd. semester

och sjukas lomngar. tnnebar a\ ses arda lörbattnngar 1 form

as okade |o11er

Išopmannen ha \1sat stor tïvrstaelse tïrr de anstalldas kras

pa irbättrade anstallnrngstïirltal|ande11
lforhandl1ngama aro de lbrsta 1 lanet 1neI|a11 pro ata kopn1a11

och llandelsarbetarelïirbundet och pntglades as \1l;a och

samtlvrstand t'rin1 bada stdor llarttll btdrog 1 ej r111ga man

11otar1e Jarl lltalmarsson. som ledde t11rl1andl1ngama

(OP) I-Ildss ida (Alanis S -t- I *I-ll

l-in bagarstuga t1|lhor1g () ll. Sjodtn 1 .f\lanas ky rkb_\ ned-

brann 1 onsdags eftemnddag. llagarstugan hade \ ant 1 bmk

under Rimnddagen. och elden tros darlïir ha uppkommn

geno111 en spncka 1 muren

Kolllslon buss-sedlass norr om Strömsund
Nar bussen fran llas snas tdag pá morgonen s ar pa \ ag 111

ull Stromsund kollrderade den \ 1d .\lalml1o11. l I km fran

Strömsund. med en sedskguts, som med god fart kom

körande rn pa landsvägen fràn hoger s1da (“hauflï'1ren

obsers erade ej skjutsen . lïvrran kolhsronen s ar ounds 1kl1g.

llästen erhöll diirstd ett hart slag ax bussen och Iöll ned

död Bussen l°1ck 1 mdrutan splntrad. och as passagerama

erholl en dam mmdre skärsar as de krrngllygande skar-

soma \'edlasset kördes as 0 l-lr1kssonl'ran (irelsgard

(LT) Donationer I Strömsund 7 -t- It!-tl
I-'ramlrdne prox tnstalläkaren 1 Strom. med |1c Jacob Kreu-

nsks. har nllohka andamal donerat sammanlagt II 700 kr

5.000 kr. skall t1lIt'alla Jämtlands lans lakarsallskap samt Irka

mycket 1 hans tjänst anställdas Sttpendtefonden \1d Stroms

samrealskola samt Ströms folkbrbltotek har ocksa thag-

kommlls

~1



W,

1

l'imnl/ru Rvmlrunumni Rrmm m h /luIl\|Lrn_ umulml Im Iunu//rluln 1 .\'lrnm\mnI unnmu Jag .-Mr Ûrlnmrl lny: I m 1

/IH/«lln'l'l'l'u I'iI|_L'\ullu Sim-mic ln .hlrul )u,1..'u-, (iunnm I-.'u|uI: .lll fu h (iunn.-I Srllumlr Il .Mu lån:-_ Ulnm m h

I'[r:L_ lulur mun lirngl l..m_1_-\IInm| -IÅ-'

(LT) Sliklnamncn II 4- W-ll (l.'I') llandclsrvgislr 0 4- W-ll

Rcgcrrngcn har godkanl slaklnarnncl Rcnnhannnar Ibr lšnrgcrlianrdmwn amnarndkahandcl|ncd\cdundcrl'mna
l1c|n|nan~;|garc I-. .\l;'lr1cnwm u llallukcn ;a|nI«:l|u~|n|wh Iiardrmuns Ycdhandcl. Slrmn.~uml

~c\ um) ndnga hann

(ÖP) Födelsedag
80 ir |'§ llcr på mmlag hr Jnhan Xlanwm-I-(dm. (irclsgard.

(ÖP) Dodsflll Slru|xm||1d
Ulul |\¿I|'|\suIl. (iálfdß. Slftvlllstllld. llålf ;|\ lldll ,\ ill 70 är ßu på lm.\¿|¿|b, fru _,\"“¿| _\'¿|“|d¿' |,)dm_ (i"_.|\g¿-Int

gannnal. n;|rrna~l wnd ax luraldrar och hrodcr 5-mmmlml

(LT) Olg du under lek
(H 7 5"'°"“ k°'“"'""°"*ró"'“'"3 Nar cl! JU-lal pojkar | .-\lana.~cl haromdagcn arramwral en

?'_*"'“'“ d'“'"'“'F" h*'d*' P*'_“'"*_'*'3*°" :"“"'“'“° P3 *\'""“”h“"3 ~ k mdrankng. mlralïadc en ~\ aranad nl§ck.~l1andcI.~c med
l ull mcdlcmmxd \ aldc\ .\cral|a l.|plun. llan~ Jonwm. ( »kar en Pm*-M_1 | _¿_¿n!_,c ßmlc Jdumwn nudt. E] cn W' I cm

\la||nru~. Luna l.und och (mnlnld ( arlssun l-nllrnakupc “!_,¿“_ Q au han mm.¿c",¿m m¿N'_. |-_,N¿“ m H" ()m.Nm¿_\

h|c\u|m°dlcm-rádcl cnnl Karl Ulm wm. 1ar1|\:|gcn 'l'rv:d|c |¿“m.L.“ R", Hm'
d|\lr|l.lcl hade rnulc | \'agd;||cm skola den IF apnl lnll
|ncdIc|n-r:'1d \a|d<:\ l'ckI;| .\'\cn~~.un. lnl. S\ cnwvn och
_\ 'I |,“"“ (LI ) hrromwnds arbcnrlsomrnun och SDI l\

Hcl hcslnh an n|l~alla en gcrncmarn ~;ukhc~uk~l\n|n|n|llc.
\ar~ nppgnfl ~k;|ll \ara all på alla san uppmuntra dc

ll.'l'l Rlngnnnclsbonadcn S -I-W-ll medlemmar. ~un1r:'1ka| ur lör ~|ukdn|u Knnunnncnkmnan

lfrnhcmnnan l)|na l.c|;onl1ul'\ud 1 Slocklmlm. agarc ull hcsla a\ .-\ndcr.\ Jun§~un.(irv:la lšcrlnn. Pcllc I-.nk.\.~nn. Kann

den marklrga hrullupdmnadcn l'ran Rnlgmllncl n .-\lana~ Slrmmlcdl. llarrncl I-unav:ll\ och .~\nna Nlulandcr .\lulc|

wckcn. har u\ cr|;nnna| honadcn wm gin a nll |;m~rnu~cc| a\ ~luldc~ med lnn:m;nmnalcn

'\'l--



ÛNDULERA
er till PÅSK

.\)'a Damfriseringen
Svea Mårtensson

Tel. 3

Förlovade
(iöte Åström (iumor Roner

Stockholm Strömsund

Förlovade
I-.rtk Johansson Thylta .-\nder.ssott

llredkalen Ysskaflkalen
Påsk! llntl

\'em s-lll skinka en ny eller gammal

MANDOLIN
tlll en landstormslörliggnlng. Om möjligt

med reservstrângar.
Svar kan sändas till Zl 63ll6 Olsson

I-'iltpost 6-IS 72. l.ltt 0

Födelsedagar
85 ar fyllde den l2 ds iinkefru Krtsttna \\'tkstrom.
.-\la\attnet.

(ÖP) Ströms Sksttekrets
höll pá annandag påsk faltsktutntng t Tulltngsas l den

högre klassen startade 23 skyttar och t lägre klass 77

Rnullul
Högre klass' ll J..\l Jonsson. Ströms skg.. 2-l tr. 2) J

Persson. dio. 22 3) la. Persson. lzspnis. 2 I . 4) l'. \\'tk.strom.
Tulltngsas. 2 I. 5 t .l.ll. l-Lhrs. lås-pnås. 20

Lägre klass' I) ll. .\làrlen.s.son. Ströms skgr. 23 lr . 2) \'
lirtksson. l-Ispnäs. 2 l. 3) li. Persson. Ströms skg.. I9. 4) X.

\\'tlhelm.sson.d'o. IR 5)()_ Lar.sson.d:o. lll

Tredje dlstrlktet hade möte l Yagdalens skola

den I 3 apnl 'l'tl| medlemsrad saldes Tekla St ettsson. l-.rtk

S\ ensson och .-\ ll Persson

(l.T) \'ld llola folkhögskola IS -l- lß)-ll

har stnterkursett nu a\ .slutats Bland deltagande eIe\ er

ntarkas .-\nna l-lhrs och lrnk lírtksson. bada t't:ltt Strom

(l.T) OI) eksltindelse l Yagdalett l' 4- lt)-tl
lin ol_\ekshandelse tntralïade anttattdag påsk t Storo-

hodarna. Yagdalen. da 8-artge St ett (iosta Karlsson brot

högra armen. .sa att henptpoma stueko ut gettotn huden

Pojken hade sutttt och gunga! pa \ et en ttll ett handdraget

tröslu erk. da han plotsltgt föll ttll marken Pojken lïtrdes sa

snan stg gora lat ttll Östersunds lasarett

l-In bok om skogarttas folk as Gustas lledenslnd-lírll-esson
"lfr ett fallen skog" har kotttttut ut som ttr 3 t l- olket t lltlds
populara ettkronasserte och ar redan tryckt t IW) nun (.-\

(LT) Läkarna 23 -l- It)-ll
l'ro\tnstallakarttansten t Stromstttttl upphitlles under
takans ax dr Claes llallett

Ii-klu St.-rtsmrt met/ ruulrn Fn'tlrtÅ I ¿'rm'r_

" \'nrrLu/mtg I 'u_gtluIwtI:_i
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Slnmnlnllurumlrr lkvrtlslu/mIn'It. ullumlcl r .\'unm /.ultr:\mn, Ingml ßer_1'ltuIl. Kurtn lI7L\Im'm_ .Inn .llurte Ilulllk'I_\'.

Ku/su Ilunwm. Stgm- Tuu-luml malt líhltu l.uml\tróm ßukn' lnlcl It l.mneu .\lmt.\s|u|, Il:/du Tltnnrulrlwn. líslcr
.S'nmlm_t.:. ßcltglu \'unlluml. Slgrtr l.unlqt:\I. .-lslrul Tnutgtm. lI|_gcl»uq_» Ulumt. .-lslrul (iuhlt-_ (in-la .\'tI\ mn. .\'.\'.
.lnml .\'w:tum|_ .\' .\ _ lltltlu Ulwut, Sullt .llum-nuon. lirmu Km-n:n_g_ .lltirtu-Sltrm Strnntsh-lll, .ltlu SIn'in|_gren ot-lt

Slllltl ()IuI\ tull

ÖP) llsövnlrtg I Yágdalen glek perfekt
Ilems âmsmännen t Strömsund tàtckles kl " pa söndags-

tnorgotten ur sm slutnmer Det gtck lartn Išr.tll\erl\et pa

l.o\ön \ar yust sprangt t lullen a\ lïenden. som nagon

lmtme ltdtgare t trakten ax \'agdalen lyckats landsatta en

tnmdre ax delntng fran ll) gmaskm. I)et gallde att snarast

möjllgt mrtnga och oskadltggöra ftenden. eller om detta

mle \ ar mö_|hgt àlmmstone söka hundra honom att komma

mera ohägn ástad.

Det dröjde heller mte manga mmuter eller Iamtel. lönáin
en Iasthtl fullsatt as hems arnstnan t hogsla fart satte kurs
mot ljlnksfors. \'td Jämx ägs- och landss agshroama dar
satte hems ârnsmännen sk)-ndsammasl ut \akter och
skapade s.k. hrohmud Yägsparrar ordnades. spanmgs-
manskap och strtdspatruller sändes ul Det hela gtck sa

snabbt. att enden mtsslyekades hemäkttga sag hroama
llan tungades också att sträcka sapen. sedan han hlmt
krmgränd a\ handltngskralllga patruller. Som lön lör
modan hles det utsptsmng | Yagdalen. dar stromsunds-
lottoma ftngo \ tsa sm sktckltghel

\'ld Yan folkhögskola 26 4- N-I I

har hl a. antagtts ele\ en Ingnd Jacobsson. Strömsund

l sTRó.\tsL'.\'t>
har droskbtlsrrak tgengasl atempptagrts

ax IS.-\K .\l.-\TTSS( )\
lšeställntng pr. tel STRÖ.\ISL'\'I)

I-I-I eller I I3.

2-I

Ile] alla lllckor l Strömsund med omnejd!
Iförlaggntngen t Ilagede mhjuder I~'der ttll alla tlders
Yalborgsmissoaltort. Išahare Sang .\lustk I).-\\S
Obs! (iratts resa tur och retur med buss. sotn a\ gar

fríttt (iland llotell kl lll 00

Dans på

TOPPENS DANSBANA
I I-Lspnas den 30 aprtl kl. 9-I I

mledes med maghrasa. allsång och

fyrverkeri
smalt; REINHOLDS

(LT) Ströms scotttkàr 29 -l- l9-ll
har halt S:l (ieorgs-fest t Ströms kyrka. Iíller kárchefen (5

Sälluns hälsnmgstal låste I-Lrtk llolm en norsk dtkl och

ermrade samttdtgt om den nordtska gemenskapen. Ströms
mustkctrkel spelade \erk a\ (ineg och Schubert. llögttds-
talet holls ax resesekrelerare lngrld Persson. Östersund
(5 Sallnn sjöng därpå "l.öl'le". som hade lörfattals och

komponerats as Ilelge Iingström. \ tlken ackompanjerade
pa orgel Kollekt upptogs ttll ett fmskl fadderharn. .\Iârket
lör lönlänsltullt arbete os erlämnades ull llelge lingström.
som \ ant \erksam mom Ströms scoutkar ända sedan star-

ten Scoutema paraderade lör fanan. seoutlagen lästes

och t kör a\ lades scoutlöftet. Ttll stst sjöngs scoutsàngen



(ÖP) Konllrtnatlon l Strain n 5- l9-ll
||]gVa|d 843, Konfirmation ägde i lördags rum t Ströms kyrka. l den

pmmicmd_ AB. sm, för bctäckning hos vackra milda majallonen tagade de Stl flickorna med sm

H d Persson Gärdc larare komministerh. Sallvtn i taten fran socltcnstugan ull
aßar ' ' kyrkan. vilken dagarna till ara prytts av de unga sjalv a med

WL S"'Öm5Und 245 björklöv. tulpaner och narcisser.

Ströms Hästavelslörening

(ÖP) Begravning I-l S-IQ-ll
l Ströms gravkapell jordlästes pa söndagen iinkefru Slaria

. Löfström fran Lövherga och fru Karm Forssen. maka ull
(Fn. Bmmnk '_'s"6m“md 1 5494' lägenhetsägare J..-\. Forssen. llredkälen. Den gamla fran
I-.n bilkrock inträffade i onsdags pa Storgatan strax utanför _

Du kund. 'F la blmuhön åkamkudon-S _ Lov berga hade hall en lang heredelsetid. hon hade levt t

P _"m q g _ J' _* nam 83 ar Den unga makan fran llredkalen var inte fyllda
och en av postverkets bussar kolltderade. larten var ratt N då hm hc" 'um lkanmß båda"

lag. varlör skadorna mskränkte sig ull att posthussen fick ' 'g
ena sidan nagot uppnven och mindre skador uppstodo pa

lasthilens kolangare. Kollisionen kan betecknas som ren (LT) Tllllllllli ßlßlllf Pllll- Üfïll-'f *fil-'ll
olyckshändelse. I-'örhyrd mark fick ej längre disponeras Tullmgsas

idrottslöremng har i skrivelse ull distnktsfotbollslörhundet
meddelat. att föreningen ej kan fortsätta sitt deltagande i

vara i smiimiut '\'°'“' *"'""°"'
hälsades pa sedv anltgt sätt med sang av kyrkokören under

ledning av kantor D.Fr. Xordfors. l-'lera hundra personer FÖDD
voro samlade pá torget. och det kändes som en fläkt av lin dukug pojke

var. sa länge sangen varade. trots att kvällen var ganska Nelly och l-Irik Hagberg

kylig. Kyrkoherde Löfv enmark hyllade varen i en pmlog. lödd Lindberg
red. Walter Fridlund talade. och ett fyrfaldigt leve Strömsund den lb maj l9-ll
uthringades lör varen.

_
(LT) .\'_vkterhetskursen l Strömsund avslutad
pa söndagen. Det fasta deltagarantalet har varit l98.

(LT) .lordflstnlng Samtliga föreläsningar ha hallns inför fullsatta lokaler.

l Ströms kyrka jordfästes t fredags stollet av fru Natma Samkv äm var pa söndagskv ällen anordnat i (ET-lokalen.

\\'agenius.makatill lörvaltareliinar \\'ageniustL'lriksl'ors. varv td Ströms kyrkokör hidrog med sang. Kyrkoherde

Ströms kyrkokör under kantor .\'ordfors ledning sjöng. Löfvenmark kaserade om “Ström och supseden lör ltltlar
(iunnar Löfvenmark ßrrättadejotdlästningen samt ut lörde Rektor .\lattesson tackade alla medhjälpare i denna

begravningsmässa. kurs. varpa samkvämet avslöts med umson sang.

(itxllt-ntplurhim-I I Slnïntmml

:S



(OP) Begravning
l-'ru .-'tnna l-llisabet Pettersson yordlästes pä söndagen 1

Ströms kyrka. \'id graven nedlades en stor mängd kransar
och blommor.

Gpntnastlkuppv-lsnlng l Strömsund
(iymnastikuppvismng hölls 1 lördags med elevema v1d

Ströms samrealskola. da en pojktrupp o. en lltcktrupp ur
klasserna 2-l v1sade stna lärdtgheter. Pojkarna mtägade
under mustk och med fana 1 spetsen och presterade sedan
överlag en trevlig och väl genomlörd uppv-1sn1ng. där
särsktlt hoppen senterades av publtken. l~'l1ckomas upp-
vtsntng var också den av god kvalttet. men här var det
rörelsemas mjukhet som frapperade. lippvtsntngen leddes
av gvmnastikdirektörl-1. Frykberg.

Clrkelkaffet
fort farande ltka drygt
ßlà cirkeln ' kg l:75

Bruna ctrkeln ' kg 2: l 5

(iröna ctrkeln " kg 2:45

(LT) l Strömsund
gtngo 1 gar 75 deltagare 1 ganglandskampen Svenge-
Ftnland l lltllsand v ar deltagarantalet 27. enastående gott
med hänsyn t1ll platsens storlek.

(LT) Födelsedagar 2-l 5-19-ll
Pa söndag fyller banarbetaren Oscar Jönsson. Ulnksfors.
50 ar

9

Fr v_Ir17n1r1' lmlvl .lIurumm' Körner. Brmu I'1~r1um.
Gum-ur .lIdrI1't|.v.vm1_ .-lltlm-Slmu If/ällgrr-I1. l)11_gn1ur

Sumlell. Inc: Jñnvmrt. (31:11,-l_gcIIwrg ßukn- I1-1/1-I Karm
.$°Irñn|slc't/I. tm Såtlr'I'It|I|1l. lltgrltl Jtlt'nh.v.vmt. fivrlnul
Lumllt. .llurgu Trunglus. lllllrlls Rum. .lluj-Brut
T/uïrnlmul. Era Jammn-Jum'l11'm1. Srgm' .S'1-vmvmt

((LT) Traflkolyeka l Strömsund 23 5-I9-ll
lin olyckshändelse. som lätt kunnat lä allvarltgare löljder
1nträlTade. enligt vad LT 1nhämtat. 1 onsdags fm v1d halv

Dödsfall
l~'ru Sara Franstska Joseftna Gustafsson. lödd Karlsson.
Fumnäsel. Ãspnäs. har avl1d1t 8-l ar gammal

Dödsfall
Sockerbagaren .I .-\. Jonsson. Strömsund. har av l1d1t 1 s1tt

83 :e lev nadsàr.

ll-t1den efter Ulrtksforsvägen strax 1nt1ll smaskolan 1 _\.m_¿,l_rMgun, Juha" mlgm, Jmmm, med Im
Strömsund. l-in sexartg pojke. Ola \\'1kström. son t1ll
kvarnägaren .\l. \\'1kström. Strömsund blev därv1d pakörd
av en droskbtl fràn L'lr1ksfors. vtlken lördes av .-\r1ur

.\làtLsson. Yägkassans b1I stod parkerad pà höger stda av
vägen. Bakom btlen lekte lör ttlllället nagra skolgossar. Dä
.\lànsson med sm b1l 1 ganska lag hasttghet passerade
platsen rusade plötsltgt ()la ut pa vägbanan och träffades
av btlens högra stänkskärm och blev hängande 1 klädema
under btlens kardanasel. Han lördes omedelbart ttll
sjukstugan. vilken han emellertid ek lämna eller erhallen
läkarvard.

K\'lCK.\lA.\'S K0.\'SER\'I-IR
Ãro goda och lättlagade
litmärkta att ha 1 reserv.

KALD()L.\/l.-\R 25 poäng
burk 400 gr l:50
K.-\L()PS 25 poäng
burk 430 gr I:70

K()!\'SL'.\l STRÖMSL'.\'l)

Sn1abrukarnalStrön1
btldade 1 torsdags en smäbrukslörentngl-Itt 20-tal med-
lemmar anslöto stg omedelbart och t1ll styrelse valdes: ordf.
.-\br. Ljungberg. .\'1kolaus Rosth och John Svensson.
Strömsund.

LYS!\'l.\'G
Pelle Alv ebo

Stina .\lattsson

.-\lavattnet Ãspnäs

LYS.\'I.\'G
Thord lílardt
Suna Olsson

Strömsund (iällö
\'1gse|1ov-im den 111 jun. 111.11
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rön I-'0m~:t.st:n,\<; zs s-mt (LT) nruntmtugsøtym r tmjotmg
80 är fyller i morgon skomakaren link Jonsson. Tulltngsäs. Skogsarhetaren link llellström från Llds_|öberg påträffades

lörut bosatt I Öhn. Strömsund. pà onsdag e.m. drunknad t Ögelströmmen mellan Svantng-

en och (iärdnäs. llellslröm hade pa måndagen bcgrvu sug

“_-U \-|.|¿¿,,|¿°|“ | suñm från sm bostad t L|ds_|öbcrg för att ska | Ögelströntnten.

väntas lä god start. Förberedelserna lör arbetet börjar ta

allt fastare former. Skolans stadgar och arbetsprogram ha

godkänts saväl av kommun som stat och man har nu bara (OP) |)6d;f;|| rs rs. |9.t|
att vänta vä =ßmäImr==f "II hur-'«°m= uvvlwf >'rkss- rm .-om som t|,uns~t»«g. man Jrmsson. stfams-una tm
SkO|CSl)'l'ClSCIlS Ofd-3l'8l'ldC lflgL°IljÖl' “I J0l'l3IlSS0l'l. ;|\~||d|| i _\^||| 9013 |ç\'n;|d_ç;\|'_ n|1|1;|§| _s,Ö|']d ;|\ bam Qçh

barnbam.

STRÖ.\lSU.\'DS FISKI-IALL
. T,-|_ | 35 . Folkskolest)-relsen har ull vaktmästare v td Ströms folk-

öppms |,-,,.¿¿,gcn ¿,_.n 3| ma] skolor utsett \aktmäst. Per Persson. Strömsund.

tlhngstaftonl
l-'tsk uppköpes trll högsta dagspnser. l

\' \\'tklund

MONARK CYKLAR
.-\rets nya modeller ttll låga pnser

och lördelakttga villkor
Roos Cykel & Sportaffär
Telefon Ill. Strömsund

KÖP I-IR

HUSQVARNA CYKEL
med fjädrande framgalïel "Pelle /ni vlwlhm-Å1-n" lä-Ile' I”.-rwm 1 urin-lv mn/
a\ arets patentserte hos vlmlunv wrlrr/»plug

Ströms Jemhandel
Telefon “Namnanrop"

Ström-“md rm .tor-ansmtng
lin högtrdlrg begravntngsakt lörrättades r söndags r Ströms

kyrka da stoflen eller hemmansägare Jöns Jönsson.

°' . , Stamsele och fru lšeda Palmqutst. Strömsund. v rgdes ttll
Fq' lt” ade den ststa vtlan. Kyrkoherde Löfvenmark lörrättade

Sw" [MW _|ordlästntngama. lštstorna bums ull gamla kvrkogarden
.-\|rta Carlsson där de gr» _\.am.s_

Strömsund. ptngstdagen l9-ll

Strömsunds SDIJK
(ÖP) Konllrtnntlon 3 6- I9-ll hade ett \äIbesökt möte den l2 ma; r godtemplarlokalen.

ägde t lördags rum r Ströms kyrka. Det var 5-t av lörsam- .\lötet öppnades a\ ordf. Lennart Schöqx rst. .\lötet belöt

lmgens ynglmgar. som da konfmnerades. Konfrrmandlärare att hemtaga ett antal SSL' cvkelv tmplar. Dagens lt)-mun.

har \ant kyrkoadj. Torsten Åström. Pâ söndagen hegtngo talare var lšann Strömstedt. .\lötet ax slutades med ser\ e-

de unga sun första nattvardsgäng, ljtom konftrrnanderna nng. frágespontävltng. sang och dans

delrogo närmare ett S0-tal andra natlvards-gäster. Kyrkan
var nästan fullsan.

FÖRLOI 'NINGSRINGA R
l8 och 23 karat r lörstklasstgt

(OP) Begravning 4 Ö-194' utförande med fn grav)-r
Annandagen Jordtästes | kapellet änkefru Sara Sefastsson Rmgm¿" gmm på hcgämn
fràn Funtnäset. .-\spnäs. och fru Klara llolmqvrst. hustru R_ 3, §_ _q|m||||,¿, 11-. 3, (;u|d,m“|,.||1|-
ttll sulfttarb. .-\nders Petter llolmqvtst | \'allen. lilrtksfors. 5"-5m“m¿_ -M go

Kyrkoherde Löfvenmark var offrctant.
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nu

Ra'ul<'\mm-n I .\'Irnmxuml /um IV-Il
.S'lm'mlr Irdn ninxlvr ß;n'rn |'lÅluml. Jmmx U/nl _/m|xxnn_ Lrmmrl Truu_|,f||:x /'uul R:'u|||lw|j;_ S1 rn-I-.'r:Å Ruxr:|Iw:g_

Tage' .lIxirh'I|xxm|_ ,lIuIx _/m'ulvxx|m_ \:/\- .-liv .Iunxxnn .\'uIumlr Iran mrnlrl' .llurlunnc Knrllrlt lngrul I'cxm|_

I'.'\ u Jum'ln'nn_ S|gru' S1 vuxxm|_ I lugnmr Sum/cl/_ .lnnu Jnnxmn

(l.'l') I Samrnlslsolan I Strömsund (LT) Födelsedag I-l lx- W-ll

xar del I-I elex er wm | gar klarade xm realexamen Da Sjuumfemar fyllerpasöndag fm \lana Slríuu. Slríumund

elexema eller examen »kulle marsehera ut muues de ax

lunmmde anlmnga och anllwn anler »um med sma blom-
xlerlxx a.~|ar lhrwkle »my elxa de alla pugkama och sex llnck-

nlíl
(l.'l') Ströms \'am|dals Iurlsllörenlng lt» lx- I *H I

hade pa wndagen mole pa (irand llnlell | Slrnnmnlld lau

(ÖP) Sk°|” *|'""'"3 Ü s"öm “hg xln anlal lumler ha gjør! lïxrflzigmngar um mójhglaelema
Slrums l'nllx.xlxolor ax »lutade Idag lißanel med e\amen liller au |~¿-I mm “,"“mNugm._ hc|.,m.||ga |-ah“¿_§mgm. 1, th | “ch
leklmluxlummama samlades xkulhamen x|d Slmm.xund.x wlungcn hc_\.|“| an gcmmw"mwmcnngumm¿m||g¿ng_

“Uh x““ 'kcm f“"**k“|“"' mföm* KFM- där dc" bÖ¥"'*“'l-5' en pa dylnlaa sn\:'|.s|ugnr lör au kunna ullmolexga fmmxlalld
arxax slulnmgen hull» och dar ox erlarare l'\' 'lux eland ,m\M.m¿,| fm" w,.,,_|cnm, mk,
utdelade premner ull elex ema 1 ax gangsklassema.

l)en x k .x1ulxka-xxeprenuema. mm mö;l|gg|<xn.~ gennm

kummunall anslag. ulllïillo | ax gangsklassema l1\l;ande

elexer ll l'erwxn. llredgard. R .-\dele \\'|k.~.|mm. (iarde.
.-\lxe Balm. Naxxnlxen. och Kau Sx enwm. d o I-'oljande Deganulas daglälrönuund
elex et erhóllu hokpremner K (i lídsledl. Slnimsund. Sx ene De gamla» dag Ilrades pà xnndagen 1 Slrnmsund ibm med

Knmer. d n. Il I: Runne. do. Sture Tl1ur.d*n. ll .-\ \'|k|und. lxngmaxsxa 1 kyrkan och »edan med xamkx am lör de gamla I

Jnnxgard. .-\slnd .-\braham.\'.~on. l-.gna hem. Inga-llnll nnwnmkxflsarl Prednkan lnullxnlxxrkan ax kyrlxulxerdeü

lrrnkxxun. Bredgard. .-\nne-Slane lznkxxun. d n. Ru! l.n|'xenmark l-.fler hngma«~.~an xardeleu lumdralalax de

l-.nl.»nn. (iarde. .-\nna ll l~'nrsherg.Slrón\sund. .\lar§ gamla. man mouugu nallxarden l)areIler hlex del samlmg

llemm|ng»un. d.o. (i. Sulx eng l'er.\.~.on. d o. .-\nder.\ l.ul'. | xuxnwxxuxskyrlaan. dar de ux er 200 dellagama hal.~.ade.\

.\'a>x|ken. lllrger llennksson. d'o. John-I-.nlx .-\nder\.~un. xallxumna Sedan muxulxcnrkeln underhallu med nagra

Tullmgsas. och Marx .-\nden-mn. Xaxx :ken nmmkslxeken. sen erades kaffe och smurgaxar
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(OP) Sjukstagan l Ström skall byggas om l8'6- l94l
Sjukhusdirektionens ordförande. bankdirektör Olofsson. Förlovrlde 25/6-l94l
Strömsund. meddelar att det inte gäller någon större eller Ame Hansson Julia Lindberg
mer omfattande om- eller tillbyggnad. Den aktuella lill- Erikslund Strömsund
byggnaden gäller inrättande av nödvändiga lokaler för en

röntgenavdelning vid sjukstugan. utrymme för en särskild
BB-avdelning samt en ändamälsenligare mottagningsav-
delning. där municipalläkane kommer att ha sina mot- Förlovade
tagningar. Ombyggnadsarbetet kan i allra bästa fall tänkas En Eriksson Sigrid Olofsson
komma att päbörjas t höst eller landstrngssammanträdet. Ham | Tumngsás

Obllgatorlsk sltogsvärrl förskolbaraen l Ström (LT) Mltlsommarflrandet l Strömsund 2616-l94l

Tre dagars undervisning i ämnet pä värterrninens program. inleddes med resandet av och dans kring midsornmarstäng-

Lektionema förläggas tillskogssärdsstyrelsens plantskola en. Pa eftermiddagen samlades man i kyrkan där man

iNäsviken. lyssnade pä en konser1 som gavs av prof. l-lans Lamnert
och violinisten Göran Olsson-Föllinger.

Strömsuatllsolerataväskvädret I96-l94l (Qp) |;o,“||,§., |,|-“.“||“|-|-.|,,|
Omfllldf *ÜÜÜ PÛ "~'|°f°"' Wh lclcßnfdlllßf- E" En tragisk händelse inträffade pä midsommaraflonen i

valdaaml aalwidsf dras vid 7-Iidaa va aaadas am- fram remisser. aa en nns brann ned nu grunden nen aan-in
över Strömstrakten och ställde till en hel del oreda för säsäl sm, M “mh mgmisgof pg hu- |,,c|;,_
krastationersom telefonstationer. Samhället blev praktiskt Om hmm, |°,1,,m¿,n M8 ,||¿,|c, “mm 5 skogm dryg;
taget isolerat. De delarav Ströms socken som tarsin elkrafl | km swcmm |(¿,-m5,,|_ pg mugomn u",|5cg|, 75.¿,-58,

ffå I-ÖVÖHS WWW* Ü Wßüll b|°\'° “Wi Wñm- Ü *Skill torparen Gabriel Mattsson att gnistor frän skorstenen
B°"°m llßlßl |°d'll"8$"5' ßmñfd SÜKÜUBÛW Ü "W anlänt späntaket. Den gamle försökte ta sig upp pä taket

“'Ul$f°"ml°"°f- för att släcka elden. men som han inte hade någon annan

hjälp än den hans aldriga hustru kunde ge hann elden fä

.. läste i stugan. som snart var övertänd. De gamla maste da

F0"l0W|de inntnnsigpannrtaansin tosommenctat-ngnspntntrang
Ake Andersson sig sä snabbt. att de endast kunde fä ut nägra mindre saker.

Sonja Nilsson Den gamle mannen blev svart bränd i ansiktet och pä
Strömsund Ulriksfors händerna.

De gamla förlorade allt vad de ägde och sta nu alldeles
utblottade. oförmögna att av egen krall samla ihop till ett

nytt bo.

TYSKLAND HAR GÅTT TILL ANFALL
MOT S0\'.II-IT I-'olbtl

Vid ärets första DM-match i fotboll pä midsommardagen
klarade sig IFK Östersund med nöd och näppe undan

Öllllflß WN! Wßlß ÖWI' 2 lß' nederlag mot Strömsunds-Kamraterna pä Tingtalla. Resul-

D var dwst I000 varsamt sam denna vackra sommar- mm blev inn; en ßrtangnang nat-gjnn i- 1. ent Fridell
ßödß 015" “PP P5 TÜÜBWÜÜ föl' Û" 5053500 SWÖN- slet som en varg och rev alldeles sönder spelet för den

aaadaavalsa- Åka Odmark- MP- sa* Sia asaa hammawblik asmsnndskn innennnn. man Rum Nyberg na »mm-
a aaallist idfaafaiaaa- aärhanvatfadja löfaök svinsada backen nn trappan i ramnm. Gnnnn Pnnnqt-in actnnc-
sig över nekordhöjden 2 meter. möttes han av storrnande mk fmmggngg-i|;| img|q_
osationer och ett fyrfaldigt leve lördagens man. Man kunde

se vanligen korrekta herrar kliva upp pä bänken och villa
med hatten. l-löjdhoppet överskuggade resten av spelen .\lldsotnrrnrfh'ndet 26 6-l94l
även om publiken hade väntat med spänning pä ISOO Pa midsommarafton varen fest anordnad pä skolgärdeni
metersloppct. Där vann Gunder l-lägg pä 3.58. och Nils Lövlkfga. Ett stort antal bybor hade samlats kring maj-
Ollander.M.l>..komtreapä4.09.2. stängen och fingo först lyssna till ett föredrag av kom-

minister Sällvin. körsäng under ledning av lärarinnan Vera

Eliasson och uppläsning av folkskollärare llörnfcldt. Eller
Mymdllng längdans kring stången blev det servering samt auktion

a Mnnmn. den-in nam och med namn. nu ann va sadaakaf- Ear yaaflisafa Iakaf avalaladssdaa wvlisa
"_ p,_-ßsøm 1-,| 24¿_ gu-gmsum festen med ett leve för fosterlandet samt ”Du gamla. du

fria”.
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u mm: För mldaommareklperingenl
hl \\\l\( UISømmar --»~-- --1»«»-UIQ:-lf I \f| I "TW Ip
50533 \||;g l).1m\ akne. llmduku. hhuppungs nskm. .\uump--1.

& llcthkpuvh-I. Slnpw. Snn1nuxb§\u| Im.-s lïwmånlugl |

STRÖMSUNDS VÅRUHUS
Toklon 79 Horn- I Dumoluponng Toldon 79. 1,_.|,_.f,,,, .|;

SÉÜIIQSÛQTIIIIIIIICÛ bßtåede \ 'D .Hun “
-I-fun..-\|.;1 urin.. \\| \1ñ|umn\ lwnulnmn; mh mp-am;

.. , Du :III links nn! I luft.uilmn I.-n mh L.-m-u I |lm_ fun: -mh \¿n~,-nn 1 gm -nam; ull
,_m,_ ,____, \. m.|\a.\\m.u:. tu. nu Ring 63

lm |RI\\\n\\ Iuln- \Il I |I - urànwnl -
\,,_.__ , M ..,, mn:|m.u\.stn0\m\u

Llccnsfrla ilIlrlsxlu-:os|<,u>... - ß
c,\.\||>|.\'c,\|mK|.,\|z... W" m' m' """'-"
M' Ill! Sh: ,,>g Nordfors Bokhandel

j_ 7- -T0|-4|- mszsm-uu

(//É///Å/'Ä//-/'
.'.;\_-:.\_j~:

'\lI0\l\l \0

|,«
fä;

Strömsunds Fàrghandel *'°' “°'“°'

UDDEN STRÖMSUND
"~ 'Z . Q. DANS på nya ulcbanan
\ - X \'|d regn momhus

Wldsommanllon 9-2
Slldsommardagen 8-I2,-,m.,.,,...|--Ü... W.-.k:cHARL1:s HI-:LMERS

Hub och tumcyuu "my". ha Sn-|ng1<\-ancll från Krnmfors
Lpplmdandc båda kvallama“ÛW .W a\ slcppdamörcn och sångare

Telefon Strömsund 111. STEN WALDUS

10



TRE RUM OCH KÖK

I-Öfdß 34 MÜÜERN DANS Strömsund eller Strömsunds omedelbara närhet
SÖHÜS 543 MÛÜER-V 005 ÜÅMMÅL ÛÅ-V5 Svar till llottningsfaktor Martini.

Musik: INGEMUNDS KAPELL Fß°|=44-Slfömd

l | Från I okt. ev. tldlgamönsltas hyra

(LT) \'lGDl-I 8 7-l0-ll
Per.-\lbertE 'k. .Bredkâl h.\l G' ~ .

(on Gduqd' mb°“°d°'m" "aha 28 6494' Tullingsás. vi :iii fónänadínsticsöndaargfiišltröïrtiïiizïia8 8*Jämtland-Härjedalens l-othollslörbund har auktorrserat av pm0ßa¿junk| “_ _\¿m,dqu¿s|_

b|.a. Sven Nyberg. Ulriksfors och G. Wilhelmsson. Ström-
sund

soø-to-tt

FÖRLÛVADE
(iunnar Bäckström

Cissr Blomberg
Haverövallen (iärdnäsbyn

Lysning
Gunnar Löfvenmark
Dagmar Östenberg

Strömsund
Vrgsel t Revsunds kyrka den l3 jult

(ÖP) Kyrkont från Ström 2 7-I9-ll
Pa lördagen ägde konrmatton ntm t Ströms kyrka . da 33

av samrealskolans ungdomar jämte ett l0-tal andra kon-
firrnerades av kyrkoherde Gunnar Löfvenmark.

Få' $Ö“d°8“*°">ß"'°“ i U'f“=§f°ß W P* löfdß °-'“- P.-r.4/fw mn .trmgumu frrtmn "n-//.- 0.-/1 rm-ra "
anordnad en sommarfest. vilken på grund av regnet maste
hållas inomhus hos skogsinspektor llolmen. Eller traktering
och lekar auackade komminister Sållvin söndagsskol-
lårarinnoma Brrgit Bergek och Bojan Persson. VÛÉ
Lördagen lörut hade en Irknande fest anordnats lör Hßdl- Ålfkßiflhmlmf- Sllñmmd 005 ffñkß El-*Il WN-
sanaagssuotumcn i Na»-tm. nartøtts resten t mentor Bofsw- Vissslß ßffädsß i söndags i Bfswßß
Gntndströms gård. Lärarna lör denna söndagsskola voro kïfk 1* k°mmÜ"l$W Ü'-'fm TWWÖW-
Svea Moberg och kommrnister Sällvin.

(LT) VIGDE 4 7-I9-ll
Agronom Yngve Gustafsson. Uppsala. och fröken Gertntd

R¿.|mrdd¿|“:.||d¿. | |5:, unbbmingnhp CIOIICI' lill ingenjör Elias V. I0l'talt$$0l'l. Slfömstllld.

ra too m musa ej mmm an ss msn. och i hajatwpp °°l\ Mn mlw- Visßßln ßffämdß i löfdßsß i Ströms *sm
mm* 20 man Sega” cm. ua. “mått mâslmm yngre av brudens konrmationslñrare komminister (i. Sâllvin.

broder Birger Odmark pa resultatet I 70 em.

L YSNING
Sven Wikström

rön om t vtrtturtm 3 149-tt BW, Bcæck
Den unga dam i grå dräkt. som steg av taget i U-fors 0,|cmm¿ 5"-ömsumg
midsornmardagsaonen. önskar jag gärna brevvâxla med. Vgssd 5 5"-gm; gyrg, |7 wgus |9.||
Svar till “l~lalmhatt". Ö.-Prns exp.
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ton st-omtager t tsmjts to 1. 1 sm lön so-ttmsunas sczt'-mtetutng
har hälltts under ttden 2-8 jult med scouter fran (iäxsjo. hade pä onsdagen ksartalsmöte. Tall styrelse valdes Sven-

Ström och llammcrdal. Lägerchef \ar(iunnar Sällttn och link Lösenberg ordf.. samt Dagmar ()lofsson. .\larta

bland de ö\ rlgatre ledama fanns link llolm frän Ström. l Jönsson. Börje Sandström och .-\nna Lövenberg. .\lan

dessa ransoncrtngsttder \ar det mte lätt att räkna ul. beslöt att arrangera godtemplar-l).\l t fri idrott.

anskaffa och fördela lägemtaten ull 40 pojkar. men det

llela seckan hade scoutema full sysselsattntng med lekar. K m | har amma' glawndmg uu amäggmng M kdugmr

lämngar' mauagmng mh had' “d M mama”. hl-:hál upp' med 500 kr. ttll Jonas (). llägglund Jan sand. Lös berga.
trädde särsktlt "roltghetsmtntstern" Yngse Jönsson frän

Strömsund ull allmän glädje
(LT) Ströms sockens krlstldsnimnd 22 7- IQ-ll

hade pä mandagsaflonen sammanträde för att diskutera

Junlorligret lïulllngsas IS "- lll-ll en kampanj för ttlls-aratagandet as har. \'td sammanträdet

ayslutadestsöndags. \'td högmässan och nattsardsgängen dtskuterades frågan om anordnandet as- gemensamma

1 Ströms kyrka deltogo ett stort antal unga och äldre. och härplockmngsresor. I kommttten för detta ändamål tmaldes

ud eermiddagcns möte I Tulltngsas mtsstonshus hade som ordförande smaskollärartnnan fru lda Lögdherg och

samlats ös er 300 personer. som \tce ordförande fm Scrafta l.tpkrn.

lör) tcyrtnrtmm-ms I sn-om 2.1 1.t«>-tt

hade pä söndagen ärsmöte. Ttll styrelse saldes I-ink llolm
ordf. (iunnar Sällstn. \_ ordf .-\nders Ronne. sekr.. Lars

\\'assdaltl. kassör och .-\nders T:'tq\ tst. htbltotekarte.

DANS I BREDKALEN
nt.0FSTRO.\ls' fnul-1
lördag den 29 jult kl *I-l
.\fus|k: Rl-'.l.\'ll()|.l)S

Arntngörer Tullmgsas IF

,-Ilrml ./nllrllhsnll, ./ÜI'\'\tlIlt/. St^t'tI I"ur\ tån, SII'ÜII|\|lI|<l_ nr/I (LT) \'§"||d.k||5 vggkfg |||f[§||gd 28 2. | 04]

.llunvlingcllm-luum|_ TulIm_guI\_ suikurrnuluncm-r /H0 m;'N,- m|||w|-||,_¿cn pan,-jjsdgc' l-n uppgr för tumr-
junum-r 1 Tullnrgsus

llyllnlngar

förcntngens lšatfärdema ha trängts undan as- husstraftken.

Dödsfall
Kyrkoherde (iunnar Löfs enmark. Strömsund. ttllbnngade I en aldcr as lb ar as led t onsdags .\far1tn lírtksson. Södra

sm 60-ärsdag hos en dotter och mag t llamosand. där Öhn. Strömsund

kyrkohcrdens famtlj \ar mangrant samlad Ttdtgt pa

morgonen hyllades juhtlaren a\ famtljemedlemmama . och

pä cflermtddagen ös erlämnade en representant lör Ströms- rom*
homa en testad adress. upptagande mellan 000 och 'V00 I-'nS()\

namn samt en stor penmngsumma Pâ aftonen döpte -\|*'fl.!Wlß'°\'llÜ|*'Ü¿N*ml°

jubtlaren en dotterdotter f- “°“'“

I)u_gnmr och (íunuur l.nI\ vnnmrk

32

Strömsund den 29 jult l9-ll

(OP) Födelsedagar 30 7- W-ll
Strömsunds äldsta mnes anare. änkefru .-\nna .\larta
l.oman. fyller pä fredag 90 är.

(LT) Drunknlugsolycka l Roa.l.'lrlksfors 3! 7-lll-ll
l-in tragtsk olyckshändelse tnträlïade nd tretiden t onsdags

eflermtddag. I-in lo-artg fltcka. (iullan lirtksson fran
llrtksfors. rakade under hadmng t sällskap med nagra

kamrater komma ut pa för djupt satten och drunkna. Den

hortgangna flickan sar dotter ttll fahriksarhetaren Jöns

línkssnll. lf|f'lkSf0f'S



Få-,,0va¿¿ Forlovade
. .. lohan Melander\alter Nilsson
Maj Jarl Märta Olofsson

5 I _ _ Strömsund

S dm3UuM94' Ostersundden l2 aug. I9-ll

omrzawruntouvanu Förlovade
utföres repar-atloaen fortast. blst och sm, ,\||m Lungin

Nllltwtßmwmtw ßlßll Mana vanan otssnn
CI-Zl-ILINDIZRS RADIOSERVICE Strömsund

ULRIKSFORS
Telefon: Strömsund 283

(LT) llyllnlngar -l 8-l94l Ef
F.d. hemmansâgare Olof Lööf. Ãlghallen. Strömsund.
ryttan pa sanningen so af nen uni- inna nnteanrng nam Mm °°" ^“"'” '°°“°_“
trppvaktad med blommor och presenter fran sina släktingar. S"ñms“"d dm ' ' "sus" 'NI
vinner och bekanta.

I-'örsöksaltogen
2:2 gmi“sl“busa i "avgå pa Ströms marker är en mönsterskog med vâlvâxta. raka

baja* mcdmgsmon N | spelade Dem» ' hm och resliga furor. vilket ledamöter i Ströms kommunal-
M vioün och on". fm Lmy Eriksson busa* dcmgama fullmäktige kunde konstatera viden exkursion nyligen.

välkomna. Dñreer talade folkskollararinnan fru Sigrid
Palrnq\1'st över ämnet "Fosterlands- och hembygdskñrlek".
och ltemvimschefen K.G. Asp talade om lottaverk- Åtkt Û|'b9t$|ö$Û Ü Stföm lltgifde
samhetens stora betydelse lör hetttvirllet i hlndelse av ett vid mångdsgkigf [rg
krig. Deklarnation utfördes av larannnan fru Svea Näslund.

hemvlmsman Erik Larsson tackade lör det intresse som
visats från deltagarnas sida. och som avslutning sjöngs “Uk '2 3194'
-Du gamla ¿u fm-_ Bokhallare Natanael Svensson. I-ltllsand och _froken

Ingeborg Mårtensson. Naser. Strömsund. dotter till lant-

bntkare Sven Månensson och hans maka. lödd Eriksson.

(LT) Hïulll' 5 3' W" Vigseln ägde ntm pa söndagen i Ströms kyrka.
Den 27 juli fyllde fröken Emma Johansson-Flint.
Strömsund. 60 ar och blev med anledning därav löremal
lör hyllningar. presenter och telegram. Vid festligheterna
pa Frrtsningsnnnens tnknt brev rrnn ynertigm nyttan av "Ill""'*"*"' '°4'°'m '8 *"°*"
Q son som beh samhm med “I sm." peminssummt anordnar Ströms Yrkesskolor följande kurser avsedda för

Tar nattns av kapten t. Ana.-man vid Ft-atsntngsnnnen =N'_*'d'° S°'“ "!'"°°'*"_8== FW! *'*““"8- Yf*°$'*“”'
och kyrkoadjunh 1-_ ¿$u.¿m_ vivntng. he_mslö_|dskurs_t sntckert- och metallarbeten.

lârlingskurs t sömnad. larltngskurs lör kontorsanstallda och

H I I I kursimaskinskrinting.

50 lr fyller idag akeriigare Erik Emanuel Jonsson.

l-lavsnls.
50 ar fyller på torsdagen fru Sanna Andersson. maka till (I-T) Dötliflll I9 34941
|,mbf_ Jonas ^m|,,-;§°n_ 1'u||in8$¿,_ Förvaltaren i Ströms trâvantbolag. Axel Nyman. har avlidit

i en álder av 53 år. Nyman. som var lödd i Staningen. har

5"-gm, pmhbf 9/3_|q4| sedan hösten l924 varit bolagets skogslörvaltare med

sttntnt-emyfntsnn tm tannnnnt najuntnen wa snnnmt- rflqcßßç i Swtinsß- På mm vw' wm hm fader

strntnn i snoni rtt. unna. min Hntnm Levander nn vm "draw mmhßdr-
rektor och lirare i svenska spraket vid Ströms skolor lör
yrkesundervisning. Vidare har SO förklarat löljande
personer behöriga till lararbefanningar vid nämnda skola. E|lkni'qIptItl
nämligen vävlârarinnan Karin Nilsson. sötnmerskan Margit För tiden l- l 5 aug. upptages l fall av paratyfus. 2 fall av

lacobsson och kassören Carl Glaas. misslingen och 2 fall av kikhosta.
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(Ln F°'b°" I I-In dotter

Fru Katanna ()l|\-ta Persson. Yágdalen. har a\-ltdtt. 68 ar

FODDI-I

Karm och (iustas ßergx all
f. Nilsson

Strömsund den 2-I aug l9-ll

(LT) Prmlnslallilurtjinsten l Ströms 27 8-19-ll
dtstrtkt sokes a\ prounsralläkarna J. lšellander. Suraham-
mar. Knut Bennet. Kusmark. li Bengtsson. Skutskär och
stadsläkaren l-Lrtc l-lncsson. .-\mal samt a\ ytterltgare 26

(LT) Dödsfall 20 8-lt)-ll läkare

pnml' (LT) Birltonscnerlng 29 8-l9-tl

det lutar ditat. Det här sag rnte att ha \'|rgo t drtfl. säger han.

Pa tntuatn av Ströms bärploekmngskommttte var pa

unnnkcu sh" mr I \^."ud.' |()f§dJ.lgk\ Û" ff?-ÖIÛ anÛfdnJ| | .\'J|'n|'ÜïIl§kOlanS ßmllngå'

__\_ß \-"lm “mm dc' nmölh _' an mcmwmga lmmwm sal. dar skolkokslararrnnan fru .-\rboren-t)lol'.-cson under-

tmcn statt .-a|,a.~. xapwn .-xnfatuor .Åström han-anar an *"'-*W ' '“'“*““ °"“l= *“ 'W “°" "“*'°'-

och nu har den legat upplagd ända sedan sommaren N36 Tfiltiilt l Slfößtlllå
| analtten pà bättre uder. I och med att bensrntmporten \'|d den a\ .\ll|l-' anordnade traftkdagen | Strömsund

strgptes trodde bolaget till en början. att en ny var skulle ättttältleß äff-llld Urrmifkilmhvl ål dv )'t\t;N C)'R|I§k'ft\2I

runda; [ör hmrmkçn, mm g;~ng;;_-um; snabb; cmrè mo.-dc, Pa kxallen \ar möte anordnat pa torget. varefter de 200

att buss- och h|I|ral'|kcn kundg uppråtthállas | crfordçflrg mölesdellagama lågade ltll (iodlemplttrhttsel. där ftlm

utstrâckmng. Och folk aker hellre buss än båt. vtßadeß

S S l 'irgn vid kajen I Slnïntstlnrl. Ûll våmlvr .ws Julmh I'.'«Ie-\t:ml\ hllu puuug;-mrhaI_ mm lnalilrvnulv uråckun
f.-4/\rlÅc'It-Slråntwtlltrl. lur m'/I I't'lur

¿..-'”f_-.
.

0 -n

3-l

¿¶\1 I



(OP) Skolsinlk 30 ii- iii-it Födelsedagar
(ienom beslut av Ströms folkskolestyrelse den 2l augusti S0 ar fyller pa tisdag lantbr. llennk Strömberg. llednings-

1 ar indrogs skolan i Näsvikens by. och de skolpliktiga llokälen. Strömsund. Fönitom arbetet med jordbruket liar
bamen hänvisades till skolan i Strömsund. Näsviksboma Strömberg drivit aflärs- och slakterirörelse samt skogs-
är mycket missnöida med detta beslut och ha vägrat sända rörelse.

sina bam ull Strömsund. \'id inskrivningen infunno sig

torde ligga 1 de besvärligheter. som äro lörknippade med
att transportera hamen över lärgesundet. liamen maste

endast 4 av 'li skolpliktiga bam. Orsak till skolstreiken _ _!

lörst ga till lärian och lör manga utgör detta en sträcka pa

över 2 km. .-\tt frakta 36 skolbam pa lärjan utan tillsyn fràn
äldre har också sina risker. Skolstyrelsen har haft bamens
malsmån samlade till ett sammanträde. där fran skol-
styrelsens sida framhölls de lölider som komma att uppsta.

om inte givna direktiv blir lölida. linligt vad som meddelas.
komma berörda malstnän att ingivna en klagoskn till högre

myndigheter.

/Ii-nrili .S'Iri'inilu'I1:. längs: I is lillmniniunv niril hrhnr

Födelsedagar
50 ar fyller pa fredag apotekaren llugo lloge. Strömsund.
Jubilaren är lödd 1 .-\skini.s socken. (iötcborgs och Bohus
län. avlade studentexamen l9l9 och tog N23 apoiekare-
examen. Sedan N39 är han innehav are av privilegiet pa

apoteket 1 Strömsund.

.\'åvi ih-ni slmlliuv
llylliiliigar
l-'ru Olga Pålsson. Strömsund. blev pa sin titt-arsdag

°' uppvaktad av stvrelsen lör \'iia llandets lokalavd. som
FÖR,-Old-4 DE överlämnade en mässiiigsuma. Dessutom öv erláiniiiades

Anton Johansson en större penningsumma fran 60-aringens vänner Senare

Maj (ïghlindcf pa dagen infann sig kyrkoherde (iunnar Löfv enniark som
Järbvn L-||.ik$fm.S höll tal till den Jubilerande grannen och lörsamlingsboii

(OP) Begravtiliigar 2 9- lll-ll _

_ A- (OP) Polls hämtade skolbarnen l .\isvlken 5 9-lt!-ll
I Stmms giai kapell iordlästes pa .sondag lörre arrendatom i I II d LN M ha \ Ik “\
Jöiis()lofsson.\'ed1eön. fru Katarina()liv-ia Persson. hustru :mä drama " cs' P 1.9 menu' 'là“ lm' fl la""m_b_^ I 'AP ¿$0n'\.á'da| _- ka hv hk .somenprotestmotskoliiidragningeniNasvikeiisbyvagrai

W- i-vßi-vltfs ~ _. . _

son. Bredkälen samt gossebamet Sten llarry Lundin. son mfaàlzim "|L'\k?hn "S'm_n_\fmd' fï'hà“_:'l:m.ßmnd"
till arb. I-Ink Johan Lundin Samtliga de bortgangna hade mnf' k m:.rk" mf” “ïallfc en 'Fl få
ägnats en riklig blomstergärd. och manga anhöriga och Mum* M _. un .'-"m ar n N w' 'n U N _; 0 5 "Y “Mrdfh\l(i ld.eddl vrkstlld trs-_, -_ o ..r.1s ronun m ear.~e':a espao
hemma mn M0 \ 'd wQ'chq'“dcn' dagen den första åtgärden enligt lagens löresknfler. i det

barnen hämtades av polisman och lördes till skolan Därest

(|_'|') _\||mi¿-||,.||5|m-, i 5"-5m,|,m| löräldrama ei frivilligt sända hamen till skolan. blir nasia

.\ledicina|styrelsen tillstyrker hos regeringen anställandet ålßäfd 0" Göm 0" h5"\ä5“Ü='|*' U" |5"-\'*'}'f\'|*°"- “lm \ 'Ü
av en mum,_-|p;,||5|¿an, , 5"-ñmsumg, v ite lörelägger löräldrama att sända bamen till skolan.

lliälper inte heller detta blir det bamav ardsnämndens sak

att ta hand om hamen. \'i hoppas emellertid lörklarar lir
(LT) Apotekarna (irönlund. att det icke skall behöva ga sa langt. utan att

Xledicinalsisrelsen har beviljat apoiekare l-l. l-loge ledighet löräldrama skola böria inse. att det är klokast att rätta sig

fràn skötseln av apoteket 1 Ström 3- l 7 sept. med fami. kand. efter gällande lag och lörordning och frivilligt sända hamen
I-Inca .\lattsson som vikarie till skolan.
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(LT) Födelsedagar IS 9-l9~ll
_Fö"_°Wde 75 år fyller pa söndag ânkefru Karolina Mårtensson.

Svante Lindquist Mary Rodtn L-¿¿cn_ S".ömsund_

Strömsund den 6 sept. l9-ll

s11tö.\tL

mc säga N: “gg m landstormsutbildntngen inom Ströms
landstorrnslörening under innevarande

0 verksamhetsår torde anmäla sig till förening-

«-» W--0 I _

i Skalet. Kirrnöset. hade på lördagslörrniddagen tillsam- sep cm 5m.c|scn
mans med sin bror och en av sina kamrater begivit sig ut i
skogen lör att jaga. Då de skulle sitta sig ner pa en tuva lör
att vila. gick skottet i Jonssons gevär av och trâlïade denne

i sidan av magen. Den skadade fördes till lasarettet i L YSNIwa
Östersund. dir han till löljd av skadorna avled under natten Ake : '

Ü" '°“d°8' Anm-Mana Eriksson
Vigsel iStockholmden l I okt. 19-tl

(ön stwtsmtm t smittat tittat- tamiyntmi
Nösvikens skolham utebliva fortfarande fran skolan och
'lïïkolstyrelsez halr"n|u sett st'g nöåsåktïl oversând: "_-n ,|k“.¿,.¿|.¿,. |¿.9_|94|

'“@'"" ' S* °" ' â"“'Y'° *°" SW” °'“? Mcatctmtstyntsen tw ttttactat tamtsttng t iamttmts tan

ß'*'d"""' *'“?'*' °"“"'“ ß"°'*88““d° '" “d "** *“' “'° tz zoo mitt uimsming av atstfiuisianapotiktinitma ut.
SW” '”“'°“ "" *'*°'“"- t~t«te.stmmsumt och itammmtat.

(ÖP) Födelsedag
tcymtmtc Nttamfsaattnatnaaanryttawaf. :¿';T|:ö:'°:;:f::':r:1"§smgäsdcpá°mda8m mtåsigllšåfs

kyrka. da stoilet av köprnan Valdemar Roos vigdes till sista

vilan. Fru Stina Kömer sjöng "Min själ längtar och
trängtar”. Kyrkoherde Löfvenmark höll en gripande
dödsbetraktelse och förrättadejordlöstningen. För att hylla
den avlidnes minne höll samtliga aflärsmân i Strömsund
sina aflörer stängda. då sorgetaget på väg till kyrkan
passerade lörbi.

(ÖP) Födelsedagar 27 9-I9-ll
60 ar fyller i dag skogsinspektor lí.F. Rönnberg. Ström-
sund. tidigare iïåsjö.

it.Ti\1ga«.- 29 9-to-tt
Lantbr. Erik Johansson. Bredkälen. och fröken Tylia
Andersson. Yxskallkälen. dotter till hr Linus Andersson

och hans maka. Vigseln lörrâttades i Ströms kyrka t

söndags av kyrkoherde G. Löfvenmark.

'.s~'3 :xw-/-.-ïf'-"
Strömsunds lokalavdelning av ABF

.vilranor Söderlind är initiatirmgan- till hade pa fredagen årsmöte. Till styrelsen valdes: ordf.

bildandet at-Ströms Hemhggitrjön-ning 19060;-Ii hl.-r Lennart Schöqvist. Strömsund. sekr. Sixten Ohlson.
dess/örsta unljömndv. Ulriksfors. kassör Bengt Andersson. Ulriksfors. v.ordf

Oscar Bergner. Strömsund och v-.sekr. Ake Andersson.
Strömsund. Övriga ledamöter i styrelsen blevo: Gunhild

Födelsedagar Karlsson. Gunnar Sâllvin. Erik Norden och Sigfrid Larsson.

S0 år fyller den l2 sept. slaktaren Per Nilsen. Bredgard. samtliga han Strömsund. Revisorer blevo: lohan Melander

Strömsund. och David Engström. Strömsund.
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(LT) Ströms y rkcsskolor (ÖP) I.) snlttg

Û\ crlararen l'\\' lu\eI.tntl och l'olk~kollararen f\\el tor ltandelshttradcl T lladar l)ahllo\\. Stromsttnd och

Logdherg t Strotnutntl anhalla hm ~kolo\ ent) rel~en otn atlI1r~httradet .\lat1ha .\l Jonwtn. Strotmttttd. dotter ull
hchortghel att an~ta|la~ ~om larare t ~\ en~ka språket re~p hegra\t1t|tgsentreprenor Petrus Jomson och hans maka

handehrakntng t den larltng~kur\ titr konlotxanslallda. wtn \'|g\el ager rum t Strom.~ kyrka den *I nm etnhcr W-I I

;tnordna~ \ td Stro|n~ ~kolor lïtr yrkesttndcn nntng under

arhet_~aret W-I I --ll' Skola) re|~ett nll~t§ rker

tl.T).lordstnlngar I ln-lv-tl
I söndag» Jordtštstes t Strotn~ kyrka den genom olycks-

handelse omkotnne Kjell I- has Jonwtn. Skalet

(ÖP) Ström
l-^o|k§kolec\pedtttonen halle~ oppen tmlagar och onsdagar

_ Ii
kl I -l-\. ~amt lordagar kl I I-I 3 lzfter den I okt och! \ nn"/pan., "I"/1,,/),,/,//,,.. ,,,-/, rtldrmjttttttutt,
tralïat. o\ erlararen t tjamten - tel I 59 - endast t l'olk~kole-

_l
expedtttonen under man angtt na ltder

Strom.~ t'olk.~ktt|e.~tyreI.~e (LT) Trníllsbllignrrßrtmlngcn l Strömsund uppdclns.
Jämtlands län» Trakhtlagareorgantsatton hade 1 söndags

kallat samlhga trakutox are tnom Stroms. .'\lanas och

l"m_~t\tkens .socknar ull sammantrade 'l'tll ledamoter t

(LT) Fastl2h°'“m~r
h "L IW' styrelsen tïtr Strom.~und.~ Lasttratïkbtlagareíörentng utsa-

Kovman lm» \\'cw-#1. ll:tll\Ikcn. har lörvill .-In kalë- gm attenttgamauttttfrtd Strömstedt. Ström»-und. Sten .\t

|'J.\llght.'lll\l|¿Ill Il I |. "¿l||t.'ll5 |_. l|;l|l\lkL°.|l|| ff!! .\lJ¿l Pçf_\_\0|1_ R;|m~,ç|ç_ Ragnar \9n_|èçn_ S||'0m_\~und_ Karl

ß-ft:~'f-=m- llßlh M" Jtsnwn. stftmttna om 't .-xmut ta. .-tum» suppt Jm,
Persson. 'l"ulltngs~às. I-dun l.ars.~on. lltllsand och link
.-\ndem»on. Strand Ttll .~t\-rclv: lïtr Strttnmtnds drosk-

agaretïtrentng utsåg» ( )|le llalltn. Stromsund. R I-.rtk.-ston.

(ÖP) Som t.-ln llaf.\na.~. .-\ .\làn_~..~on. l.'lnksl'ors.() .\lànen.\wt1.(iaddede

\'|d Falu lan:-lasaretts ~)uk,~koter.\kt.-.skola har hl.a antagna och S\ en Sjodtn. .-\lana.~et med Isak .\latts>on. Strttntsund

.-\da ()lotK~on. \'a_~.tgarden. Tulltng.~a.~ och (i .-\nder.~wn som »uppl
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Stockholm

(LT) Barkborreii blrjarsrt I Ströms re\ir20 l0-I9-ll
FöfI0WÜ0 Jägmästare l. Brun. Strömsund. omtalar att i Ströms revir

Folke Larsson Berra Fridell fortfarande förekommer härjningar av den vanliga bark-
Strömsund borren. ehuru i mindre omfattning än förr om varen. dock

Strömsund den ll okt. I9-ll med undantag av kronoparken I-ide. där insekten fon-
fararide är stationär och åstadkommer större eller mindre
skadegörelse genom avtorkning av den gamla övermogna

Vi de granskogen. lnga medel synas lämpliga. Foreered avverk-
g ning av de gamla graribestanden är därför oundviklrg förFrithiof lloof Anna Mattsson - _, - _ -Strömsund den H om IN' att e_| alltför stora ekonomiska värden skolagåtill spillo.

(LT) Skatten I Ström bllr tolv kronor l3 IO-I9-ll Dl$tr'lltl$\^etIrlnll'en Zl l0-I9-ll
Kommunalnämnden i Ström har haft sammanträde för Fl. S. .\lartenssoniStrömsund söker distriktsveterinärtjärist
upprättande av förslag till stat för l9-12. Den föreslagna ißollnäs distrikt.
staten slutar pa 9l0.326:79
slagits till l I :37. Skulle nu k

kr. och skattekronan har löre-
yrkan fasthalla vid tidigare ars

skattekrona. som varit 67 öre. sa blir skatten för Ströms ll-T) FM'-'|"ÜÛll" 23 '0'|9'"
\.¿¿|“,mm,m¿c |2 kt P, §k¿m,,|¿mm_ 75 ar fyllde i gar hr A. lzdin. Näsviken. Strömsund.

(LT) Godkänt släktnamn
K. mzi har godkänt .\'vback

(OP) Tlll rriunlelpalläkartjlnsten l Strömsund
C gg,-am siämmmn 5,, iâgcn. ha l8 sökande anmält sig. Strömsunds hälsovardsriämrid

hetsägaren Per Gustav Jönsson. Svaningen jämte hustru bchadl-”ldc 'W Smmlfätk' På '°Nl1|8l dl' Sölidf-'-\°

och tva omyndiga bam. kvalifikationer och beslöt att hos municipalriäniiiden löresla
de sökande i följande ordning. Claes llällen. Strömsund

Gimui- och .lluj .\fi-Ixrrlre

tförordi. Aron Aronsson. llalmstad samt l-lrik Eriksson.
.-\.sele.

Begnnilngar: 2-l l0-l9-ll
l Ströms kyrka jordfästes pä söndagen f. byggnads-
snickaren Anders Persson fran (iärde och trotjänarinnan
Kristina Jönsson. Strömsund. Kyrkoherde (iunnar Löf-
venmark törrättade jordtästningen

(LT) Födelsedagar 25 l0-I9-ll
50 ar fyller pà söndag fru .-\nna Ryman. Strömsund.

Lysning 25 io-io-ii
Olle Näslin

(iudrun Persson
Bruntlo Ringvattnet

med hamen Gen/ och Leifi'

(LT)Tågtnflkenö\erStröntsund I7 l0-|9-ll
öka: _oav::iiitet. Nya väntsalen färdig i Strömsunds Godtemphrhuset. Strömsund
Jam agss on

Måndag den 27 okt. kl. 8.l5 e.m.
PREMIÄR

Dagens Melodi
lo" \ I' mßhll l s"5"f""'d För lzsta gången i Strömsund
Landsfiskal Yngve Hallberg
av allmänheten vidtagna mörkläggningsatgärderna. Sma
fel förekommo visserligen här och där. men ingen hade UI-'LA BILLQUIST
uniktlaiii att söka tölja bestä
voro på torsdagskvällen i ak
voro särskilda kontrollanter tillsatta i var och en av de Kapellmästare: Jack Ronalds
mera avlägsna byama för att övervaka att mörkläggnings- Höstens stora stjämevenemang
bestämmelsema efterlevdes
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Jubllar l Strömsund (LT) Ökad anslutning tlll sjukkassan

I 65-anngamas led ungar pa söndagen en u Strömsund mom Strömsund. linlugt vad Länstudntngen erfar tar den

mycket aktad och känd person. uämhandlaren link (iustaf socualdemokratuska ungdomsklubben u Strömsund ett

Lundholm.L som är lödd t Stockholm kom tull Strömsund ar betydande unuuuatut lör att öka anslutnungen ull suukkassan

l90l där han u dec. stanade egen tänuhandel under funna unom Ströms kommun. L'pptakten u agutatuoncn skall bcsta

Ströms .lemhandel och fem ar dareller kunde han ytta un u ett offentlugt möte. tull tulket platsens ungdomsorganusa-

aflären t egna fastugheter llan har under oltka penoder tuoncr och lör ötrtgt alla ungdomar komma att unbjudas.

haft uppdrag som ordf. eller ledamot u ett flertal kommunala Äten äldre lar gut ett us närtara. \'ud detta möte bltr det bl.a.

organ och nämnder. Brandt äsendet har tant ett at I. s lïiredrag om suukkasserörelsens uppguft. Ströms suukkassa

största untressen. Redan NO-l blet han utsedd tull t brand- räknar lör närvarande ett medlemsantal pa e:a l .-800. alltsa

chef och unnehade detta uppdrag tull l9l l da han utsags omknng 2tr'.at kommunens hela befolknungssulfra

tull brandchef. llan har uppgton en synnerlugen noggrann

och detaljerad brandstadga. med munutuösa bestämmelser

lör alla mans görande och latande. Denna handlednung har

kommut tull ant ändnung at en at andra mundre buandkarcr t (ÖPl Pråmiltcppnlng at- t-ed 29 ltu- I9-l I

Jämu|;md_ Da det gällde anskatïa bmndbul och mouorspruu; pa Ströms \'attudal. I sylle att btdraga tull en lösnung at de

at brandkaren mötte han han motstand fran manga hall. L allt mer omfattande transponproblem. som dyka upp. har

löretogda helt enkelt en fm ullug unsamlung lör egen raknung ett at de stora skogsbolagen. nännare bestämt Kungs-

och skänkte sedan pengama tull munuctpets brandt asende garden-.\lancherg. beslutat föra fram sun ved fran skogama

lör tnköp at brandmatenalcma. utefter Ströms \'attudal till Järnt-ägskajen t Strömsund

lnom dett frut ulltga skytterorelsen har han t erkat med ston genom skeppnung pa pramar. Pramskeppnungen at t eden

untresse. L'nder aren l9U2- l*Il2 tar han ordf. u Stronus tager sun hönan nästa tar. da de tre stora pramar. som f.n

skyttegulles styrelse. Nar Strömsunds udrottsforenung äro under byggnad t Strömsund. bltr klara att tagas t bruk.

buldades tar han dess ordf under aren l9tl2- Wtl* llan l)e strömsundsbor. som hall suna t-ägar lörbu det protuso-

utt erkade ocksa dels anslag och dels ett lan tull ll' K t ulket ruska tarteu pa Yattudalens strand har hafl tulllällc ta de

guorde det möjlugt lör lïtrentngen att slutira arbetet pa stora pramanta u nännare skärskadande. Deras lastnungs-

udrottsplatsen Tungt alla u Strömsund. llan blet at en ll-“Ks lönnaga är ocksa imponerande Är teden ton och fun kan

heders|edamou.l..blet landsstonnsomradesbelälhat are för man lasta unte mundre än 300 kbm pa pramen. .\lenungen är

Ströms lantlsstomtsomrade nr 6-lb ar l9l S. landstommsbatal- att dessa pramar llottar ned t-eden fran Bagede tull jämtägs-

uonscluef ltllrs-l92tt och land-tstomtskapten 1927 Juubularen kajen u Strömsund. där sedan Branslekommussuonen tar

är omtyckt u t uda kretsar. kanske mest därför att man alltud hand om t-eden och dtstribuerar den ut öt er landet. l törsta

har kunnat luta pa hans ord och att han fullguort suna hand at ser Kungsgarden-.\lanehcrg att forsla ner l0_t)00

uppdrag med ett aldng st-uktande untresse kbm fran hyggena utefter Vattudalen.
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(LT) .lordllstnlngar 3 I IO- I 9-ll (OP) Skogskyrkogård planens I Strömsund ti I I- I9-ll
l Strörns gravkapell jordlästes på söndagen lägerthetsägare Kyrkol'ulli'näktige i Ström planerar anläggande av en

Jonas Rickard Bergström från Strand. Pastorsadjunkt (iösta pietetsfull och i ny stil hållen skogskyrkogård omedelbart

Nordqwist höll grilletal samt Iörrättade jordlästningen. intill den nya kyrkogården

FÖR'-ÛVÅDE rooetscoacam
Thu" MW" F-"'l=f~*°“ \'°"'°f 'W-'~_*° F. iaijmanm-ii tank Kaiiswn. ungen. sifamsimu. ry-iitic i

^sM-' N°f<lh Ma Plmw-'I gaf 15 af. ie. iufi.-wii. som af ram i iisiiv-im. iw aiii
llßßä I "°\' “'41 se-aan wow iiii bion iamigm dagar si.-am stan iaqmiiiwii

över Strömssundet. I ur och skur. ibland både natt och

LT çuñ hmmrm | I '_ W" dag. har han forslat folk och fordon över sundet. Den gamle

( L M S lö 'mannen är wnnerli en vital lör sinaår
Skolöverstyrelsen har fastställt lörslag till reglemente lör Ü 5' 3 ' '

Ströms skoldistrikt samt läroplan lör folkskoloma inom
distriktet. Samtidigt har lölkskolestyrelsen anmodats. att i

god tid löre utgången av läsåret I943-l-l taga under (OP)Ströms kommunfullmäktige IO ll-|9-ll
ytterligare övervägande dels huruvida Bredkälens och Skatten i Ström blir l2:20. Frågan om inköp av tomt lör
Vågdalens folkskolorböra l'r.o.m. läsåret I9-I-I-45 resp. I945- ett blivande skolhem i Strömsund l°ick sin lösning. Full-
-l6.anordnasenligtiredje B-lörrneniundervisningsplanen mäktige beslöto sig lör inköp av en tomt i omedelbar
lörrikets folkskolor. dels vid vilken tidpunkt Vedjeöns och anslutning till det nuvarande skolområdet. .\'äsviksborna
Risede mindre folkskolor kunna indragas. hade hos länsstyrelsen anhållit att Ströms skoldistrikt måtte

åläggas att anställa ordningsman på lörjan vid skolbamens
överfart från och till skolan och vidare att anordna
skolskjutsar och bambespisning. I den lörklaring hänill
som fullmäktige hade att avge framhöllo de i likhet med
tidigare folkskolestyrelsen att behov av en ordningsman
på lärjan icke kunde synas löreligga. .-\\ slag yrkades
likaledes på begäran om skolskjutsar och barnbespisning.

Bl-ZGR.-\\'.\'lSGAR
Till den sista vilan vigdes i går söndag i Ströms kyrka
Arne Sandemo. Lövberga. OlTiciant var kyrkoherde
Löl'\erimark.

Riserle skola

iöririmimimf is ii-io-ii
l' -I . ' ' .E . ' .

«<>-»»~«----=»--»S--«~ --«~-- ï.?:::..:,.!°;.'::;';:.:':.*.ï.i':':.:'..:.“...".°"'..
Den i Strömsund under hösten startade lärlings- och hk ks na G ' ' 'I I . _. . _

Y"*f”'“°'““' "°" mm' ' '°“°' “'°'“ °“°““'“'° M °“ *°d siiiia gmæumiïnmm upålåiailïiål im
höna" med 56 acw" ßrdchdc på 4 tum' mh den har sig ett stort antal vänner vilket också säkert skall komma
visat sig fylla ett verkligt behov. tm PM i ldscdagcn

FÖRLOVADE
Andas -I-gqvisl sarah Erikssøn (ÖP) lllilllllíßfßfllll I-Û l li- l 94'

Suömsum Rwsjå löreslår i skrivelse till I-Iusrnoderslöreningarnas nkslör-
bund. att llickor. som arbetat 3-S år inom jordbruket. skulle
vid gillermål få 500 till l000 kmnorsom bosättningsbidrag

sedan de ådagalagt sådant intresse lör sitt arbete på en

B5'1's“'|""'5"'h"'-°-m-¿'"'"°*' '9'"Ö“°m5" lantgård. att hushållningssällskapet anser sig kunna
Roos Cykel & Sportaflär och kommer att fortsätta "mha ¿¿m_

rörelsen under firma
SANDSTRÖMS CYKEL & SPORTAFFÃR.

5"Ö'“$“"d (ÖP) Vägbygge Sporrsjöuls-Tlxan
Länsstyrelsen har uppgjort arbetsplan lör anläggning av

(LT) Tlll rnuulelpallökare I Strömsund 5 I I-l94I ödebygdsväg från Sporisjönäs över Storhöjden till lands-

l'r.o.m. l dec. I9-ll valde municipalfullmäktige i går vägen Strömsund-Ramsele vid Täxan. Väglöretaget avser

enhälligt i.l'. provinsialläkare Claes Hällen. Strömsund. en väg med 3.5 m bredd och 7.9 I 7 m längd.

-I)



(ÖP) Imdngirdshrnnd I l*lrIksI'ors (LT) Prmlnsiallilurna
I-.n Iadugàrd~hr.md ulhrul \ nd 2-uden nallen mn! lurxdagen Tull prm |n»|aIl;|k;|re 1 Slmm~und~ drslnkl har K m I utnamm

hm llrhrllwnrhelzrrell I-.InI'S\ enwm Truls den ~en;| nmmen prm m~|;|l|ak;|ren| $umh;unrn;|r.\ dnslnkl J I' liellander

upp|;n:kIe~ branden »om lur \;|r :n en he\;|k|nng~po~l u

narhelen. \||Lenn|nedelh;|r1 ~Ing lnnn l'lnk~I'nr\ hr.|mIl.;Ir

anlande man ull p|;|l~en men m:"|~|e nnnkla ng pil au wka (LT) (5) mnnsillsledarkurs I Strömsund I' I I- W-Il

hundra eldem ~pndn|ng lrím den hell o\er1:|nd;| hnlugílrden Repre.\en|;m|er l'r;In lurarna 1 Xurra J;nnlI;md~ .~;nn|I|g;r

ull narhel;n_:na h) ggnader. \ rlkel nekul I) ekade~ Ire kor ~kuld|~|r|l.| mm på lurdngen samlade 1 Slrunmmd ull en

och en gm hann man uebil radda. men sàxul ladugård 1.:)|n|u~l|kIedarIn|r\Ihru\|nng;|rrIl~|k~Iml;|m«vl|kakl;|\~er
som en med den~.1mm;| ~;nnm;mh) ggd h;|k~|ug.| hlex Den Iivmanppu~n|ngen~I\nlle 3 el\I;|~~en~ I'u|k~l.nIeh;|rn

|¿'1g0nu|~m\ ;|\enwm heI.| |mIer\I\mdqn_ mm |1.r\;|r;|de~ |"r:1n Slrum~und under ledmng ;|\ I;|r;|r|nn;m lien)
på l;|dug:Ird.~~I\ul|en l)à .rgaren lande ling! Iï1r\;|kr:n gm \||~duller l);|reI'Ier Iivljde g§|nn;|.~ukn\nrngnr ;|\ fulh-

han en ~§nner||gen k;|nnh.|r IhrIu~| ~kul;|n~ -I e k|;|~~ med I;rr:|rmn;|n (irela \;|r\;n mm ledare

Smn lred_|e och ~|~|a nummer pi! uppx |~mng~prugr:|m|ne|

kom l'oIk.~lwll;|r:|re l);|n|e| \urdI'urs med 5 e kI;|~~en~ hum

S.-nnll|g.'| |\l;|~~er \knue ng nn ekel bra

Förluvade
R", B,-mh (LT) Strömsund hade yglarm I en timme
. ' . Del frrullrga luflskyddel 1 S|rnm_-und hade pà ~und;|gen

(und Buglm -m andra mnmg Repre~enl;mIer I'r;1n I;nn~-lyrelsen med

Slfölfl-*und dc" 'S "N ß'mbß'f VN' l;|nd~|m\d|ne 'limlen lrnferen | ~pe|~en \urnn.1r\;|r;|mIe
l,.~|mI~Im\ dmgen gm Iïnl hel) g ill n\ nmgen och he|un;|de

-;|r\luI| IuI'l~k)dd~gn|ppem;|~ m;|bh;1 ueh he_~|u|~;un|na

illgzurder

I-'rilsningsarméns klr I Strömsund firar sin 30-lrslubileum 22-2-I nm.

ßluml .lem mm Iimr »len 3”-uI'|_g'u luren wr I: ulmmlr lvl u I'uulu\ ()I\mu mn/ /nnlru "ln
mlrmlr lvl rl ßrml Im/\:\I_ -lmm ()lnI\mn_ -Im/en Im/\|\l_ I~,'n|nm I"ImI_ l*.*r|L _/mrnnn, /Ir/gu I,'I:_;'\Irm||

o
I 0

-Il



(LT) .Iordßsttiltigar IK ll-l9-ll (OP) Norrländskt l Uppsala
En gripande sorgeakt ägde rum i Ströms kyrka. da stoflet Norrlands nation t Uppsala har till hedersledaniot kallat
efter sesarige Bo Gunnar Sällvin vigdes till graveris ro. författaren (iustav llcdenvind-Eriksson.
l)en vita kistan inbars i kyrkan av den avlidnes kamrater
inom Ströms scoutorganisatton. Kyrkoherde (iunnar
l.öfvenmark lörtåttadejordlästntngen. Församlingen sjöng OSKARSBAL à FOLKETS HUS l Ulrlksfors
”Härlig är jorden". varefter kistan grav-sattes pa gamla kyr- Lördagen den 29 nov. kl. 9 e m. Modern dans.
kogarden. Söndagen den 30 nov. kl 8 e m. Blandad dans

HILMER HEMLINS Swingband fran .\lörsil
strtinimtietnriinnininn :o t i-tott mot lör rätta takten-
hade möte i söndags. Bland annat upptogs studiefrágan
till behandling. Oscar Malmros fick t uppdrag att söka ordna (op) ,\|“|, kommun

b°kW' fm" S"Üm5 f°“*blb“°'°k "" $k°&'-§k°-l°"“~* l"“¿"“m- Sedan tillökning av vapen skett. antages ytterligare nagra
Möt Nluwdß md ßàßs- in-nnftntsinan innnt .-vianas nt-nnanrtnnnniae. rnnnniaritit

ansökan tillhandahalles av undertecknad.

(LT) Strömsunds SDIJK (Ü Ü- MP
hade möte den I3 nov under ordf. L Sjökvist. Skräddar- "@m\"5\$0mfå<l=°>'b\°f-
mästare Algot Eliasson höll ett föredrag om "De erkända
sjukkassorna. deras verksamhet och betydelse”. En dis-
tnnstnn nm "vnrtaf tttnit mötet bana et sent etter den t0Pt Tondaimoppa
fastställda mötestiden“ inleddes av (iunnar (irahnström. Luflbevakerskor och landsiorrnsmän serverade i gar kväll

torsdagssoppa lör omkring 300 personer som trängdes
väldeliga kring "matbordet" pa Strömshorg. Med tanke pà

FÖÜÜUNIIIN' de jämlörelsevis sma möjligheter till ordentlig kokning och
65 år fyller pa lördagen lärarinnan llelga Jacobsson. (gm , 5\-ng; rådande 5,-11,,-im-n ck man \-am n5_|¿ 3" hm,
|-Ölbcfßl Slföm- sa pass manga och goda ärtor som nu var fallet. llovmästa-

ren. värnpliktige Sundström. hade god hjälp av servttören
Dusan Skogman samt hr Åström och fru Warteruason. vilka skötte

i en sitter nt- sv nr nt-tea den tv tis rztttng rnenttni “W ""*“““"**'“' =“°°'“'“8°“ f"“- °'=" °" '"° ='1“"l=“"**'
Tm|¿s$°n_R¿$sc|¿s_U|ñk$f°ß_ och spelande ntssor svarade lör det smavarma. lifler

kabaren var dans anordnad. Netto! gar till beredande av
julglädje i lörläggntngarna.

(OP) Stnåskolllrarliittorna 26 I l-I9-ll
Nona .lämtlandskretsen av Sveriges Smaskollärarinne-
förbund bildades i Strömsund den 22 nov. Till styrelse "_13 50;-|m-_ ,||-up, ta", och |-5,",-|, ;||| lut".
Wld 'da Lößdbß- °"df- Sam Tfxhmmf- flf- E|\'lW Livsmedelskommtssionen upplyser att man torde kunna
Eriksson. kassör. Suppleanter Anna-Greta llellzen och Ida |-ärm, maj en gg socka c||,_-f si,-up cite, m5j|gg,,, “gsm
H°“fik$$°“- R°\'Ü5°f°l”- Emma I-584558 095 -“WN B|°m- mindre. Det blir även en julklapp i form av extra tilldelning

av risgryn. troligen I 4 kg. Extra kaffe till Lucia och jul har
redan utlovats. men det blir endast I 4 kg. l fraga om
apelsiner och andra sydfrukter âr det tveksamt om de hinna
fram före jul. beroende pa transportsvariglietema ute i

Europa.

Många byar kring Strömsund
äro utan el-ljus. Elektrifiering är planerad ßr I 5 byar norr
och väster om Strömsund. Kostnadema bli ganska dryga.
och som det mest är smábrukare inom dessa områden
hoppas man pa största möjliga statsbidrag. Fran den
nuvarande krahledningen vid Ohn-sundet skulle den nya

. _ kraftledningen ga över Södra Ohn till Bredkälen och vidare
Lårarinnemöte i Iügdalen I94I till lledningsllokälen. varifrån en gren skulle dragas vidare

Stående fr i- .lfäna Eijde. .\'.\'. Sam Texhammat: Karin till Flykälen och den andra över Ãlgltallen till Öjaren. Fran
.-llreho. Emma Jönsson. Marta Olsson. Ida Lögilbetg. Ãlgltallen skulle humdledningen ga vidare till Kårrnäset.
Hilma .lIattsvon. Greta .Vår-sjö. Emma Lögalhetg. Sittande: Renálandet och Bonåset med en lörgrening till Vedjeöti.
Eli-im Eriksson. Britta Koming. .«tnna-Greta HeIl:én. Betr_i- Hillsarid och Draganâs. F.n. har 70 procent av befolkningen
Srensson. Signe Lundström. .-Inna Persson. Ehha i Ströms kommun tillgång till el-ljus fran krastationer i

Lundström Strömsund. Lövberga. Svaningen och Alanäset.

Q



Genom en nyupplörd krañledning från Strand till kol- (ÖP) Ströms SLU-avdelning 3- l2-l94l
ugnsanläggningama i Klövsand kommer också Alavatt- hade i lördags skördefest med prisutdelning i köks-

nets by lämpligt till för elektriliering. När dessa planer växtodling lör skolbam. l-'esten inleddes med hälsnings-

genornlörts. kommcrendast ornktingällpersorieriavsides anförande av Olle Lindgren. Ohn. Skolllickan Ragnhild

belägna byar i Ströms kommun att sakna tillgång till el-ljus. Lindberg läste "l(olargossen°' av E.G. Geijer. skolllickorna

Kommunen blir till betydligt över 90 procent elektrifierad. Anna-Lisa Rosenberg och Gun Matiesson sjöngo en sang.

och slöjdlärarinnan fröken Karin Nilsson. Strömsund. höll
löredrag om linodling. Oversikten över köksväxtodlings-

I-'örsvarsplikt är tystnadsplikt av-timma i sommar i mm sme oim. ruiiiiigsas och

Alavattnet visar att den gemensamma skörden av rödbetor

och morötter uppgått till I l00 kg. ett gott bidrag i dessa

ransoneringstider.

s'|1tö.v|stJ!\'n

tG°d..m.I'iIIhf.l'1.°š2fS1.28d«. <0PisTR0MSß0R<.=
Torsdagen den 4 december kl 8-l2

Militärkabaren

“Flata Spelar Opp“
si1tö.\tstJ.\'n ßr andra sss

Frukt 0ç|1 yüßgk Ûlflßlâd. löfblifd. ßmytld
Ãppkn qçh Pimn, gfg ggngf Efltl' Cilbüfttl DANS

-'tkaI. Lök. röd h _
.

M°=;““'¿_'Wbm_ m;°m§“cL“_ nu iNGEMuNDs ORKESTER

Pepparrot m.m. i parti och minut.
Strömsunds Blomsterhandel

.lohanries Sjöblom |'W|-ÅNWGÅR
1'¿|_ gu-gmsmd |29_ “gm u-5¿¿¿|-den Fni Emma Olofsson i Gärdnäs. vilken på söndagen fyllde

Sånblevuiiderchgeiis lopp föremål lörrnångaochhjärtliga
hyllningar

Samtal med kommunfullmäktiges ordf. handels-
föreståndare Torsten Carlsson
Man lärriog säga.att Strörns kommun hinillsanmärknings- (Op) |_«||p Pam, 4 |2.|9.;|

bra kim! sis widß kfßi- fmmhllsf hm Csw Hein aim nam eller min «.-riuiiier piais ut-ri io ut-:_ att

i frågan om de allmänna utsiktema inför det kommande ßfcgg mmm ¿¿,-imgmf §,|;m,_ 13-, 5|¿|-e pc,-som-, mg

året. Främsta anledningen härtill har varit den goda hm, om 3 och 4 5,-_ Mj5||minB av fyr, go,-_ ej amm

fbstillsåss “Is i Slwsam- där bewlisi Slisil iaaugarawbm. Lamppgin aiismm. Hänt-mig im
någorlunda i proportion till den allmänna prishöjningen. _|_0_ _|5n,,°|,_ |-|i||$¿|,¿

Och utsikterna att lä skogsarbete under den kommande
vintem är onekligen också lovande. På sistone har det

t.o.m. dykt upp vissa utsikter att fabriken i Ulriksfors (L-n skänkte" | “,¿ har 5 |2_|94|

2L".II.'Iï.'.?!'°...Il'2fl'..íiï!,ï“L'I7°..f,ï.T“..'ï.ï.“..2"I,°.."',;f°,,š1I W W, °=“ W,If "°'=°“ MW,,* ,SW'°- S°'“

nymmdc wnßs' °°h y'k°“k°h"° mc" du Ü pmw påbörjadeïïrlördag asgo: skäriilšïngr-ål:-Tri:
som kommunen säkert får igen i dubbelt måtto. umuh¿°n“.¿cs_ Kñphmm nr mycket g°¿_ och mm'

""|°"°.'“?'“ df 92:' '°°?'.:L':!':'°":f°f' “§:':°'1': uppgicitiiiisso iir. Miami it. ayium meamitmmea

vi ock'sså“k?rli:i'it etrg-:ti stybske. på ltäznzadozäller :isch sms och "nål-zmikræmgïülïip' P: F 8
_ verkade Anders vist goc musi . esten

ß"°'*'l'3'"d°' '“ °“ $k°“'°'“' *dm '°"" 'nköpß W var ovanligt välbesökt. och behållningen kommer att

iudm a' användas lör missionsverksamheten inom länet.

tm .imirsmiag
isuams gnmpeii jmiriisies pa mmm r. imibmimn
oiorwiuiin fran steam Aqurat oiciam mkyritoime Från djungeln till jazzen
GWW WWW* med LEOS swiiigimi

Ulriksfors löreningshus

I Tystnad täpper splonens bästa källor. '-°“'- 4- 6 "°°- 'W "'- °°'
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(On sitme rt.Ti Armitsmisiattiiiii; i siromsuiid o 12-to-ti
Tullingsas skyttelörening hade t söndags anordnat Närmare 275 personer har besökt utställningen!-Itt
lältskjutning med deltagande av Ströms Skyitekrets och dussintal amatörkonstnärer bidrog med l25 tavlor jämte
Ströms Hemväm. skulpturer och pennteckningar. Bland konstnärerna

Ilögn- L-lasse-:i märktes \\'alter livstedt. (iaxsiö. med stilrena. men nagot
ll Pelle Persson. I-Lspnäs Skf 26 tr dystra verk.\'tdare bör nämnas "Skidsparet" av lírik
2) ll. Larsson. dzo 25 tr Persson. Tullingsas. .-\vel Perssons “.\lotiv fran
3) J..\l. Jonsson: Ströms Skf 25 tr Strömsund" och "Rendödare" samt "Stigbergsgatan" av
-ll S. Burltolm. dzo 24 tr Ingemar Norrman. .-\ven P..-\. Linde. Näsviken och \\^.

Jansson. Strömsund hade uppmärksammade saker.
I-53"' '^'l“~“"" Ltställntngens kanske mest konstnärliga verk v ar en relief

Ü 35"* 0'**°“~ T“"i"3-“'¿F“ 5-kf 24 " icement av link .-\brahamsson. föreställande vägarbetare.
2' P°"° °'°h“"~“°"- d3° 33 " Flera verkligt lyckade skulpturer i saväl gips som trä hade
3' 5“'"'° ~\¿°"*1“"'5m' di” 23 " utlöns av Bertil Olofsson I lïrik Jamtel. Flera skolklasser
'Ü J°"°* P':"'“*°"- 5"Ö"“ Skr 33 " med lärare besökte utställningen.

Rt'kI_1'IÅ'lu.t.wIt 1

I) I-Irik Olofsson. Tullingsas Skf l9tr
\

He'ntt°åI'It_sHtl.v.vt'It

li (i. Linde. Ströms Skf l8 tr

(ÖP) .Iapanerna ga till angrepp l Stllla I-Iavet.
.-\ttfallet mot Pearl Harbour var mycket häftigt.

rön su-time Leiietuf s iz- mt
höll pa söndagen en festlighet lör de irtkallade familiema
i godtemplarlokalen i Strömsund. litt l00-tal av de
inkallades hustntr och mödrar voro inbjudna och därjämte
var festen besökt av ytterligare tnemot IOO-talet personer.
Lottakarens ordförande. fru Britta Körning. hälsade
välkommen och efter ett par allmogelatar till fiol och piano
spelade av hrr .\'estor Löfström och (ieorg .Mårtensson
höll major J. Pousette ett löredrag om l9l0-talets Persien.

dess “md och rum' Ena kaírcmsmn 'öl-'dc en 'cam-mås' Bern/ ()lnI_v.vmt lfrikJuntlrl .tItii'nrli'läIigsI l.t: Itllsunrmuns
"I slot' 5k°g°“$ fam""'""örd M-ammar" från Suñmsund med kursliuniruler i Le-nu Börje-ssmu sktrlplttrvlulu t
med fru Signe Tuveland och herr Fridolf Forsberg samt _S-,m_¿.,m,m_

fröken ('lary Stendahl i de bärande rollerna. Som
avslutning pá kvällen höllo lottoma fanparad och "l)u
gamla. du fria” sjöngs unisont. (OP) S"°°m5""d5b°r

Torr biörkved. barr- och
blandved till salu.

(LT) “IW Birger Bardosson. Strömsund
Polismannen Gunnar Schöön och fröken Karin Andersson. T,-|_ 135
Strömsund. vigdes i söndags i Ströms kyrka av kyrkoherde

Gunn" Löfwnmk' (ÖP) Bröderna Ollander ater l Strömsund l3 12-l9-ll
Bröderna Nisse och Jonms Ollander. tva av Strömsunds

kunnigaste idrottsmän. som pa sistone varit bosattaim vid ringer i sirømmd '““““ _ _ _

av-damdesenaitiegemaiengsendeieitisidn metienenbitisi ' S'°°'*"°_"“ °°" f*“'f" fö' “:"{.“'° '“' °'°"'_°f"*_'°° “"
h has sk \_ S' nd L “_ lädemebv gden och kommer i vinter att lörstarka IFK

oc en 't jutspå agen römsu - övberga. ast- S _ qm'd__*k.d|_ \.__ _ lama, N
skjutsenskörsvenansagsensamvallandetillolyekanoch uçmmlg' åmilcëü hc'n']dI *E ' °\
dömdes tiarßr titt is dagsböter d i=so. ttseien. en sit. °°
aekordshäst dödades vid kollisionen och svaranden lör-šill kronan betala ersättning lör hästens värde (on ¿u|:n“', '_-Mb” 'S |2_ IN'

' ' .Vlarkägarna inom Västbygdetis skilleslag ämna i är icke
tolerera att obehöriga taga granar pa skogsskiflena. lindast

Bättre tlga - ln llla tala... mot sknftligt tillstand lär granar tagas. .-\nnat tillvägagångs-
ty ryktet viser och väser och skadar. sätt betraktas som stöld.

Brumünm-n
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rör) .tutremmtmmttng t strömma
kommer ät en t ar att äga rum ull lönnan lör det fatttgat NYÅ DÅMFRISERI/\'GE1\' och
Ströms lörsamltng, jïd. 'Barbie " ruksmga

rekonrrrrendrras

(LT) I-lemmn hos hamstraren
llur star det trl|"

Inneluvare[ru Sr-en .lldnermon
Tel 2. Srrönrsund

Jo tack. utmärkt. .\len häromdagen höll det pa att handa
en olycka När jag skulle ner t källaren med 5 kg smor. (07) 05555"
_§nuhh|adc Jag “\ ef ka'c_\ackcn_ “ch hade Jag |n|c fa" -\.§k|n|$|cn PC' !'.nk$$0Ü. Lö\ Ön. L~|nk3f0f'§. haf J\ hd" |

[ag | gkujkan gym hängcf | |ak¿~| hade Jag gta" nu CU à|dÜ|' il\ XS àf. "an .\Öl']C§ äåläl iI\ mka Ollh CH SOU.

huvudet t äggladan.

Mllltärtreneheoat
(LT) Ströms kyrkliga arbetskrets IS l2- l9-ll har äter tnkommit t pnser mellan
hade t lördags anordnat julmässa pa godtemplarlokalen. 832- och l28:-kr med och utan
Försäljntng och kalTeser\ ertng pagtck hela dagen under ytterfoder.
In ltg ttllslutmng. och pa ktällen talade amanuensen t td .\lllISS0ll 8: Olmm
Nordrska museet. N. Ttlander. om "Luc|al°trandet genom Tel 79. Strömsund
ttderna". \'tdare upplördes en tahla . "Svenska ln shtlder t

arta a\-delmngar" lšehallmngen. 800 kr.. gar ttll sälgorande
ändamål. (LT)50ÅR l7 ll'-I'-I-ll

fyller r morgon skräddarmñstare llans l-Ink Jonsson.
Strömsund. Juhtlaren är lödd t Laxsjö lörsamltng och känd

“_-|-) ||;||,“¿, |°"¿u,. |~. |3_|o_|| som en mycket sktckltg yfkesman. J. är tttgt anlttad t

hade r söndags anordnat Luetafest. I-"esten borjade med kf'"““""“|° \'5“'- §¿'|""d“ 5' 3- |'~'*l*'"'°' *Mål ' |“'""'l_"“a|'
mas-ttunawhattmng. t mn..-f sttstmmm mt-at man mt Mmm' wm t fvlltmkltsv- 1 R>fk<>ml “sh I I=>fkfuI|m=~l=Itt=~'
äng gm; “gm _,t_1g,,,-,p,_.| Sedan |7,,-,_¿|,|c_\- |m,,¿¿,,-|,,.|cn samttpenstons- och taxenngsnämnden. Som nämndeman

samt en del rnsamlade paket Lärannnan fröken St alm mfl- -*""""°|\^3|'- 'mm k°°P°"0'|°“°"-ßfhfïmmuf
berättade nagra l.uctalegender. varefter l.ueta med .stna “Sh "mm h"“'\'°fk-“mfïlnlß hi" JU|'"|"°" "nd" fw"-*
tämor tagade rn r salen och framirde nagra sanger. fuck |“PP “C555 Mdllll 9" hf-*"åß'"Ü° afhflf-
man styrka sag med absolut olïirfalskat kaffe De mlluttta
medlen skall am ändas trll julpaket at tnkallade fran byn.

Alanlsets Röda konkret:
hade i lördags anordnat Luetafest t .-\lanäsets folkskola.

(OP) Ströms sjttkstttga Itt II-W-ll Trots den httande kylan hade rätt manga tnfunntt stg.
Sledternalstyrelsen har medgtut sjuksköterskan ud .-\lanäs sangkör och en hamkörtnledde festen. Lucta med
Ströms sjukstuga. Frrda .\larta Johansson. ratt att ts târnor sjöng och deklamerade. l-Iller kalïepattsen utdelades
ktarsta | tjänst ett nns lör trädgardsodltng ttll skolgossen John .-\hlk\-rst.

.llnln min .-llunåt
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I vakta oeltsåpötlla tunga. I Sum

(LT) Ströms lloasulnentförelllag Jämn"
hade i söndags samkvämsmöte i Havsnâs under god _ . . .

nllsllnnlng rllnlnnn "l din nnlnnsmn"nell ”l lannnrlln" J“a'c'fn“b;';:s“|:?°d'|"f'§:': â'aw__n"'i'i 'MmF”
visades. varefter allörschefTorsten Carlsson. Strömsund. E I 3 kr
höll föredrag. Vidare bjöds på musik samt kafïesenering. '

Förlovade
lör) rtllplngplnnnr pa lapmn l sn-olnsnnll sm Olofsson vinn, nmlßnn
Strömsunds municipalfullmåktige höllo pa torsdagskvällen Nämen Tullinggp
sammanträde varvid till ordförande resp. v. ordf. för l942
omvaldes Yngve Hallberg och G. Skogman. Den beramade ..
brandstationstomten var denna gang åter på tapeten. då Forlovade
ssljmn ßnanlaramlnllngen lnnnnlllninlencrbjnasnap GM Bxstföm Mbßl SIm°§=°
nn sanlllallnl slnllln la lnlløpn rnnnnn lrnlgn pa nnlllnng I-idsß Hilßd
3900kvm fören prisav l:7S perkvln.ett förslag fullmäktige
nnllalllgr nnlngn. Owlannnslm F.c.lz. Lang;-en lanlnnrln (OP) Ni' *lat lllst för bwbmsMrStfövlfl'-'
dåreer en orientering om möjligheterna att i Strömsund H05 lßdfßkki 5350' “SSW Ü1- lmßlißl Cl' 551-38
him, en kgpins och om ¿¿,-mc¿ ¿|ß|jm¿, smdsphncgm. till våg från Hallviken till Ulriksfors. Man vill hårigenom
ring åstadkomma en sig för genomfartstrafiken. som skulle bli

enklare och billigare ån att bekosta uppförandet av en bro
över Strömssundet. Egentligen är det icke någon ny fråga

lön rllanlmlngnf 22 lz-ml ::"4°'**å:'š'1§1:"'s:':'=c"É*e"ï'¿'\!§f""'|§':|Fn';“'- RW" '°'?'“°°
- - - _ arande . encreutz uppglort ett

80" Wu" ' 'hg mm3'“'g“"°" 'MI N°'d"“ WMm' :anlag nll nr; llalll-mn-ulnlrsfnfs. men ragbyggn lm
av olika anledningar inte kommit att bli aktuellt förrän i

LEDIGA PLATSER d°“" “W-
T 'å ka fl l\ P“'.'_:::: ”Lärt s':“m'd“ Fra Strömsund upptöelter ell papperslapp på

'°"' W' """" till llmillnn:
(N" mr Nhhn) Anm" :öm 'md Ãsel. T:-son: trodde det var en

a as-P ' ' '
'f.:.':°.'::.*.ï".::'::....:':';. -=--f----~--=

(LT) 60 år
om H 1. i sm, 23, | 2494' fyller i dag fru Ada l-lolm. Jonsgård. Strömsund. l~lon

fått betçdläšeftlllll årend.: vid kommunalfullmåktiges nn' Verksam 'mm ohka dlsömïhs' och kytkhp
snmmnnnsdnlsnønllsonangmfrnnnallanac nl- :anlag ß'°“"'$“ 'Sm-
till reglemente samt anstâllnings- och avlönings- - (op,
förhållanden för en hemsyster. Taxan för anlitande av _ Forlovade
nnnsysrnnjalp rmnalla.-still l lnpnang lar runlljnnlna 5"* S""""“" “""' °"““'°'“
inlrnnlnnnansorlolnpnaf. löflnllnlnngnlpppn sooonll S"°'“*“““
5000kr2:50och förinlrornstragareö\1:r5000krlill 3:50per

W- Förlovade
Egon Carlsson Kerstin Rullne

(L-n Hmhtdshk M. smb Strömsund Stockholm

Ströms Hembygdsförening har utkommit med sin nionde Dm 2612 IM'
årgång av hembygdsboken. Den har en vacker utsryrsel
och flera goda pennor medverka till att göra skriften -
låsvlrd. Redigeringen har som tidigare skötts av rektor Gusuw Mfïílovaåí I
Alfred Mattesson. vilket borgar föratt publikationen är av msn"
uslnslng=l.urinn=nsll=lllnnntlnnssnnilllarnrnn1lnll@s- Y“'“"“'°“ ¿'ï°"““""
sten över Ströms gamla kyrka och ”Glimtar från Ström i Den 24/'Z I
gammeltiden” samt Karin Nilssons kåseri om Bunis-Elin. 6” .I
en llemslöjdskvinna frán l800-talet. De flesta bildema i . .

pnbllllallnnnn nn pa en ßlnslnllgr san nrlans av rnlpgnr 2'"ñ°' °° “|_'°'“d'g°“ f“' K"“'“" S""“°"' B"'"“"°“°
Edvin Eriksson. Strömsund.

70 år 30/l2-l94I
D' nu ”N” hum _ fyller på nyårsdagen Anders Persson. Södra Öhn. Ström-
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Folkmängd N42 Folkmängd l942
Alanäs Ström

Folkrnängd vid ärets början: l02l män. 863 kvinnor. Ströms församling: Folkmängd vid årets början 3500 män.

surnma l884. Födda: l8 män. I9 kvinnor. lnflyttade: I9 3246 kvinnor. summa 6836. Födda: 46 män. 45 kvinnor.
män. 37 kvinnor. Döda: l3 män. l2 kvinnor. Utflyttade lnllyttade: ll0 män. l4$ kvinnor. Döda: 46 män. 29 k\1'nnor.

24min. 57kvirnror. Vrdäreßslut: l02l män.856kvimor. Utynade: l25 män. I73 kvinnor. Folkmängd vidäretsslut:
sttmma I877. Minskning 7. lngängna äktenskap: I3. 3575 män. 3234 kvinnor. summa 6809. Minskning: 27.

upplösta genom döden: 6. Äldsta invänare: torparänkan lngängna äktenskap: 45. ttpplösta 24. Strömsunds municip:
Brita Erika Petterssoni l~larrsjön: löddden 3 jan. l854 Folkmängd vid ärets slut: SI9 män. 502 kvinnor. summa

l08l invänare.

Den Mn rarlooch grarnrnofon välrända

HULA-KVARTEWEN <°P_>r=-'fl-r--rr M:-_
“swing ii med t-tina". en anar pa Hawaii E" ""“ °°" '““l'*'“° “".°°°°'f"“'“ 'i'§Ö'°“"“*I“'5"“'“3Bm ^|mBa_ Folk” Hus sömt nu med skyltarna och Damer skulle halsas med

M 3 tm (Mama den allra största tillfredsställelse. såväl as allmänheten som

av alla samhällets gärdsägare och butrkstnnehavare. som
nu fä ägna sig ät en ganska omfattande välgörenhet i

Slrñmlnrlrlrbrtarlrßlrll mora. tiansu.-nu-.
harhamöte. Dagemprogramsltöttesavskräddarmästare
Algot Eliasson. som redogjorde lör Mellersta Norrlands

IV I" Fn' sam

om meatemsnp man i mig. ar. Dinner bjud Alger æ'°:"ß,,¿°°g°m¿e"'f:',¿°',,,m"'d'¿n8¿“: S'""' °" '° S'
Eliasson alla möresdeltagare pä bio.

- (un swtimstuitatsrrttir
Fm"-°V^°*3_ rottsuottsmenviaamrutmsrotxsuota ettaoiietwrios

1°*°'* 1'F°"“°" $"8 B"!"*'*°" t<.m=r man rzirnymiiiig im mm titmwig ijaiisi saa-mi.
Gunnel Rernhammar Dagny Tjärnströrn

suomsuiia mttviueii suømma
Nyärsallon (LT) Vägarbetena 7 I-l942

- _ Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreslar K:mt medge

Haimn-iastmgaisuirmn omaiettim pawijwtieiamca
__ tarumiiig av aa-uygasvageii som orm-R-iiatsnaei mi

F0"l0V0de en tummar :omid av sz ooo ur. Gmiiatamamiiiig af
Ingemar Norrman Anders Persson orrankomtig med kamin; till omfattande i-eairansponer
Karin Löfström Ingeborg Svedbergh med rygg;-g tagbilu

Strömund Borgvattnet Bonäset
Nyårsafton

(OP) Ströms SGU-avdelnlngs 9 I- l942
teateramatörer gävo under trettondagshelgcn under-

ölär hällning för patienterna på sanatorict. Sångerna och
fyllerimorgonsmäskollärarinnan fröken l-lilda Lindholm. sketchema mottogos med starkt bifall och efter under-

Ulriksfors. hällningens slut anackades de agerande unga amatörema
av sjukstugans läkare och syster.

(LT) POIISIIIIIIGI 3/I-I942
Att under vakans uppehälla ljärdingsmannatjänsten i (LT) GÜÜÜF” s'D'U'K F"°'M"""

har ß rd |' ' J B. d' hdß *Il sjlll IDÖIC. 'Û lly llldllllllll' \1lllll0 llllfädél
S:,¿,m,,d_ '° M” "° “”°'"'"'“ °'“ ° "" klubb-ii. t tiibtioietisffagm moderna-S. in en mt act

böcker beställts och väntas komma snart. Böcker har
erhållits frän Kooperativa. Till revisiorer valdes Anders

Nyh”-.|n. | 5"-gm, |¿y,h Daniel Hallin och Ture Samuelsson.

var besökt av drygt 400 personer. Psalmsäng. växelsäng
rnellan lirurgen och kyrkokören samt bön och textläsning IOGT konferens
lörekorn. Kyrkoherde G. Löfvenmark poängterade i sitt tal IOGT har under trettondagshelgen hah konferens i Sikas.

betydelsen av att nyärsrandet skerundervärdiga former. Ordf. i antituberkulosltommittèn Sven Modigh. Ström-
Somdetserutivärldenärdetvarkenrättellervärdigt.att sund. berättade. att frandistriktetharunderdengängna
det nya äret skall festas och dansas in . sade talaren. sommaren tre bam sänts till en koloni. som ägs av SGU.
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(L'l')60år 9 I-I9-12 Födelsedagar
Sextio år fyller på lördagen ingenjören vid Holms Elverk 60 år fyllerpå onsdagen lägenhetsâgaten Månen Mattsson.
Elias W. Johansson. Strömsund. .l. är född i Rarnsele. Efter Kärrnäset. Strömsund

s'“d'°' "Ü K"$""°ham"s Pmkmk' ska' °°h Hâmösands 50 år fyller idag innehavarinnan av Nya Hotellet i
tekniska elementarskola praktiserade han i Amerika. Slwmsum fm Anm Swnsson Fm Swmsøn Ü. mk' ¿

TY**'='“' °°" B'='8*°" *'“““ 'W '*°'“ “" 5'“'*'“*““<'- snomsnno oen inn efter tnoisens rninaiie on egen nano
skött hotellrörelsen. Fni Svensson är en duktig husmor
som satt gästernas trcmad i fränista rummet.

(LT) QÜWÜÜÜ Ü'Uf" JÜWÜÛUÛ "Ön" *WWW S0 år fyller fru Signe Carlsson. Strömsund.
l Strömsund började man på måndagen att bygga en
SHMRC. S0m klmf In “GTI SIÖISII 0Ch sm “FM
"“*'°' "°PP'*"8"°' P* 4° '“- °*'°'“°“ ”WW” P* _“°' *-'*- nor non sesrnoten. aonoeiofoonoets nt-ti. toitie nu snneise:
V""'°'2°'ç '“"'PP! 2 '““ W' _5'T°““““'1 °“?' RW-"“° M. Lindberg. onn. iviis st-ensson. sn-ond. i.M. Jonsson.
vägen. l vinter blir givetvis inga schakiningsarbeten Bmw N°|.¿|un¿_ Ohm Ana” Ramberg S“.¿msun¿_

“"" °'f°"*°"'2~'1*“'"'“ß*'8°'*"'°_*' *"f'°°" S“'““*- 5°'“ su: voioe nii siyneise: s. svensson. smntt i. /tneisson.
'“'*_"° W °°?“' “"°'°" *W *'“°ß*"“P- °““'“" 'l°"“°"- o;o. Anno Mans nseisson tro. anno ionosson rniitngsas
U'"'“f°'?- *""“°" °°'“* 5' °" *“' *W *°'“ '“°*' '“"' ß' oiie Lindgren. onn. ions Pehrsson. ittsseits. P. sins.
b°°k°"S""k°ms" Ãspnäs. RE. Strömstedt. Bonäset. Kerstin Alvebo.

Alavattnet.

llsaltls SDUK (ÖP) Födelsedagar I4 I-l942
höll årsmöte den 4 jan. Sång nr 5 i Tidens sångbok sjöngs. 70 är fyller Nils Eriksson (Svärd). Bredgård. Strömsund.
'lill styrelse valdes: Sixten Bäckström. ordf Georg Hanitnar.
sekr. Olle Mikaelsson. kassör. Kvällens program vidtog |:,.¿|,.|.ø.|.“,¿,. | s“.5m,“¿
'md r'53°sP°"- SMG- “'|°"“i"$ 'W b5°k°'- "PP|â5“i"3 'W har haft årsfest. 'lillslutningen var mycket stor. Löjtnanten
MW* |=fi8='Yf“= SW' '<=ff°$°f“=fi"8- isnrnnsonasian-n noiioan oeitinnieenieon nnooinsmnei.

26 premier jämte en bibel delades ut till söndagsskolcbarn.
Därpå följde Solstråleinvigning med fem nya solstrålar som

s"'5"5“'|Û"”Tu"C"'|"°' ÜÜÜ" | °"'b"° medlemmar i den förut pnska ansenliga skaran. Kårchcfcii
Vid Örebro Pasßdß =l=idtävIins_m=d 380MM °=h 35 tanten tznitsson ioeisoeie ioftitinnne iof nn ae ssnoe sine
lag segrade i elitklassen Thure ( arlsson. Strömsund. bam ti" 5-¿|$n¿,,g,am,¿,,_

Eldwådetiadl Hawals
(ÖP) I Strömsund l0 l- l942 En garagebyggnad tillhörande Erik Emanuel Jonsson hade
höll man på fredagseermiddagen en julfest förde finska fattat eld. Förbipasserade upptäckte dock branden och
småningama som samlats på Grand Hotell. Sedan barnen eller en stunds arbete kunde elden släekas. Locket på en
trakterats med choklad och bullar fingo de roa sig med av de tre bilarnas aggregat hade lämnatsöppet och anlänt
ringlekar kring granen och finska jullekar. Så kom en taket.
jultomte och delade ut julklappar och minnessaker. varpå
barnen ånyo fingo förlusta sig ett tag och svalkade sig |1¿|||0g||jlgf|;gf|e||;|;|;gßf|h;g|;||||;\-ilgrgg
sedan nied saft och kakor. En liten flicka sjöng några finska Flytta fram kvâllsnyhetertia en timma uppmanar läkare.
sånger och så var det snart tid för de I6 småttingama att
gå och till sängs. Festligheten. som tillkommit på (LT) sGU_.\_¿ | Suñmn-d hr du 'Qube wa
'“"""' 'Y d'*"' °*“'.°°" l' S'3“° 9É".“°“' '“'°° b'-“~ iionsio reienins. onir. sten Modig, Regnintei iseiin. Aiee
ß“'°'*° "ß"* $°“°"' '““'“"“ß P* f'“""'ß"°'°“* “F Fspniefit. Mann onttiiot-. under Doniiot-_ et-en icnng.

Erik Näslund. Börje Sandström. Sixten Fjällgren. Med-
lemsantalet är f.n. 80. Efter mötet undcrhöll amatörklubben

“hihi "ø"i"p“'P"." med sketcher bl.a. med en av Harald Telenius skriven
Sammanträde i Alanäs inför vaitendomstolen om
dammbygget. Vid sammanträdet framfördes flottningsför- åmbuck på du gångna am'
eningens ansökan om tillstånd att uppföra en damm- .

byggnad i riasjons niiopp t syiie en t rissjon eniaiio “""f$'D'å°|{ " '“
tillräcklig vattenmängd för flonningens genomförande i

_ . _ . . hos Sandtröms Cykel- & Sportaflär
den nedanför rinnande Flåsjöån. som vanligtvis är relativt““mrmig_ ret. snornsnnei i i i

(ni nen nya in-stisiitiningen i sioeitiioini. G*°=""°°" Mä
Aftoatldaliigea beräknas starta laoiii kort. Ü""'""'Fu" ° WWÛÜPÜW
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.llmllñndsk preelslonsxara på xirldsmarknaden l-.n annan typ ax matthand. som gar ut fran x ar fahnk ar ett

Det Sundemanska stalmalthandet fran .-\lanas exponeras ek. laltmatthand som ttllxerkas t langder om 20. 25 och 50

pa tre konttnenter. Det xar nog mera slumpen som gtorde meter. Det anxands mest ax lantmätare. Konsten ar att ftnna

att matlhandsfahnken hlex ull. sager herr llugo Sundentan pa hur uppmarkntngen. dx s tnetsntngen ax meter. decttneter

\'t höll pà med all tumma ttmmer ute pa Flasjon och det xar och cenltmetersmarkena skall göras. |)et ar en sak som x t

ell ganska hesx arltgt arbete all utvra fran den bal xt hade ar ensamma otn t x art land .\lynt och Justertngsx erket ha

ltll en dag htllade xt pa att ul langdema funntt del Sundemanska matthandet hade lampltgast och

fran máttstocken pa en stalxx tre och sedan gtck tumntngs- ltlllïxrlttltgast och darlïxr kronas ocksa matthanden. nar de

arbetet undan x arre Damted löddes ocksa tanken all hoqa aro fardtga .-\x en utomlands kanner man ull matthands-

ttllxerkntngen ax tumntngsmatlhand ax slalxxtre och NI-I fahrtken "Korrekt" Sålunda kan herr Sundeman sentor

startade Jag eller en del espertmenl olTlctellt fahnkattonen heratla all (iotehorgs Yerklygslager dtslrthuerar .-\lanas-

\'t ttllx erka ohka modeller ax matthand. beroende pa xad de matthanden runt hela x arlden. Först skoglanden I-'tnland

skola anxändas tull. sager hr .-\lfred Sundeman .-\ldsta och Xorgeochxtdareltll lktnmark llšanadahadeltkaledes

modellen och den som fortfarande star stg år den lör funntt en god marknad och anda langt nert.-\fnka anx åtnder

tumntngsmattbanden. Den utgöres ax en mycket smtdtg man de sx enska ntalthanden. Den Sundemanska slakten

stalxxtre. sammansatt ax -ll' lradar och lörsedd med arhetarolörtrutel xtxhre med att lörhattra sma produkter

stlkesskälm. x tlket gor den ptakltskt taget okänshg lör Salunda har man genom egna expertment kommtl pà

temperalun axltngar. och pa denna xxtre flnnes sedan lör metoden lör elsntng ax stàlmalthanden. sa nu lar man

xarje halx - och helfot faslpressade masstngsmarken med sx enska matlhand dar stlïror och streck åtro etsade eller

tnslansade follal sx ensk metod

Xuirxn-rt' IW] "I-'mm för knltkltrntrlx " pd SIrñn|sI\m_¶ 1 Slríintxtultl
.lletlxrluntle I illlt-r Frulltnul. Frttlnll I-hr-xI=rI_x'. Swn Jxlriint. Sallt- .llaru-nxxmt, (iummr (imlntxlríint. Iílxu S/ttlltml.

Bcrtgl Ili-xlm. lit-rtgl Btlrlulríint. ('Itm' Slvmlultl. " l.uttlt-mm:

I-'ODEl.SF.D.\(l-\R (OP) Nyànrex-Q lätrörnsund lo I-N42
70 år fyller pa söndag Jons Andersson t Sx amngen. I Strömsund hade man pa torsdagskx allen premtar pa

Strömsund. lokalrexyn "Fram lör konkurrens". skrtxen ax \'aller

6” Ü. f\.||c|. ünsdagcn |agcnhc|_\.ág¿“.'_. J _\| “àncn““n_ Ffldllld. RL'\')1'l mllligä mål |l\ lig! blfšl" Olih ill'l'lJIÖl'\.'l'I\¿I.

B|.cdg¿;r¿_ 5-uömsund främst splnnstdan. hade all heder ax stna prestattoner

_ . ' W

Förlm-ning lön om n-txttttg. gx rnmtstttxut t strömma 2- t- tfn:
hardenna vecka tagtt sm horjan. Den manllga gymnasltk-

' '” 'm _“ " ° ' °"“““ axdelntngen med lojtnanl lrykherg som ledare sorterar

¶"'""”""d under ldrottslörentngen Kamraterna medan damemas

dagöxnlngar ledes ax folkskollärannnan .-\nna Persson.

Förlm-ning Txa pmnlendenoa
Ragnar Ruud .-\stnd Karlsson Pärla .-\-B. Stamhoksnr 2752 och Leonora B. Stamhoksnr

Uppsala Strömsund 3020. den senare synltgt dräkttg eller lngx ald 843. ttll salu

St|-ömsund dm Is pnuan 1942 jämte ett htngstlöl fallet u. Leonora och e. lngx ald. llerr
.\larten Palm. Strand Strömsund. Tel Strandkltppan *

. t -W



(ÖP) Strömsund får tjärfabrlk (LT) Änka l Ström fast för liembrännlng 29 I-l942
En tjärfabrik är det senaste industriella tillskottet för I-In Zl-årig yngling. som nu är inkallad till militärtjänst
Ströntsund. Dess tillverkningskapacitet blir 200 ton tjära och bosatt i samma by som änkan stod åtalad inför
pr år. och den l maj räknar man med att kunna starta l-lammerdalstinget för olaga brännvinstillverkning. Man
tillverkningen. llalvannan kilometer utanför Strömsunds hade nämligen redan tidigare i änkans hem hittat en fla.ska.
samhälle utefter vägen mot Lilriksfors började man för som innehållit jäsning och som troddes tillhöra ynglingen.
någon tid sedan arbeten på uppförandet av en tjärfabnk Denna gång hade polisen fätt kännedom om ynglingens
för llolms Skogsförvaltnings räkning. Den påbörjade permission. och dagen före hans hemkomst gjordes ett
fabriken maste för att bolaget skall komma i åtnjutande av besök i änkarvs stuga. Hon stod då i färd med att diska.
statsgaranti vara färdtgden I maj och till den tiden torde men då polisen gjorde sin entre. rusade hon ut med
det inte heller vara svårt att få bvggnationerna klara. vid diskvannet. Polisen iviv lade emellertid starkt på kvinnarts
utvinningen av tjära kommer vi att använda oss av en sanningsenlighet i det fallet och tog ifrån henne krukan.
vagnsreiortanläggning. säger bolagets representant. herr Det befanrtsdå att krttkan innehöll jäsning. som iordning-
Holm. De med sönderkluvna stubbar lastade vagnarna ställts för vtiglingens hemkomst. l stugan hittade man
köras inien stor ugn. i vilken sedan värmen släppspå för vidare brev skrivna av vnglingen till änkan. där hon
fullt. På l0-l2 timmar räknar man med att ha en sådan vagri uppmanades att iordningställa jäsning. till dess han kom
färdigkolad samtidigt som man utvunnit ungefär 8 kbm hem på permission. Såväl dessa brev som den beslagtagna
tjära. som från retoitanläggningen genom ledningar föres jäsningen komma givetvis att utgöra goda bevis inför det
direkt till tjärbrunnen. Medan en vagn genomgår en sådan kommande tinget.
procedur. lastar man en andra. och när tiden är inne fä
vagnarna byta plats. Med detta förfarande gör man en rätt
avsevärd tidsvinst mot om man använder sig av en (op) Bnmun. | Suñmmm 30 |_|942
stationär tjärugn. Den kvantitet råkol. som uivinnes. |ama¿es vid 3_|¿¿cn M |°ß¿assk\.â||cn lm Edsuñms

SIÖISI8 8l'l\'âlld8|'|188\' mekaniska verkstad' där man °bsc“.cmI an dd mbnnn

dm' slags k°|° mm im' 55' an a'“'å"da Ü" 5"'“3“5f°'d°"' taket invid skorstenen. Verkstadsägaren var på väg ut till
arbetslokalen från det intilliggande bostadshuset för an

nnhünwi [hum fullborda ett arbete. som man under dagen ej hunnit utföra

i Lat-buga iiaiis i lördags en iwmiiinmd iui- och gäng:“'å'm°:d:::n"::¿>':';::¶:;:¿Pf::â;“:f:'T::§
| _ _. 2 . _ .fin andsafion till vilken ett l 5 tal personer infunnit sig wchdcs med elden-

Festen var delvis avsedd till förrnån för Finlands bam men
var även ämnad som julfest för traktens befolkning.
Komminister Gunnar Sällvin höll föredrag och vidare
medverkade byns skolbam med sång och en IS-årig flicka (ÖP) Tredje kallvlntern l Jämtland 3l I-l9-12
sjöng en sång. som hon själv diktat. Därefler förekom .Vledeltemperaturen l dec. - 3l jan. l5.l minusgrader mot
servering och auktion. l3.l i fjol. l3.8 för två år sedan och 8.0 normalt. Siffrorna

gäller i Östersund där medeltemperaturen under andra
|.-ÖDDE hälfen av januari i år uppgick till minus 26.3 grader.

En pojke
(iunborg och Gustav Persson

f- Bsfißlfëm tim viga: 2 2-is-iz
5"'°m$l"\d dc” 2713003" 1943 Maskinförare Folke Larsson. Stockholm och fröken Berra

'\»l

.l Iulramu Pcrsmn med hamen Sten

50

in lt .Sit n Lril

Fridell. dotter till kopparslagare R.G. Fridell och hans
framlidna maka. Strömsund. Vigseln förrättades på söndag
iStrömskv1'ka.

(LT) Kommunalt l Ström
Kommunalfullmäktige sammanträdde på söndagen. varvid
bland annat behandlades frågan om skolbamsbespisning
under innevarande år. Plan fördenna bespisriing. som skulle
beröra Strömsund och Ulriksfors samt en del av nära-
liggande byar. uppgjordes av folkskolestyrelsen i början
av september i fjol. Fullmäktige fann frågan vara av så vital
betydelse för kommunen att den beslöt tillstyrka skol-
styrelsens plan.
Vägingenjöretisi länet förslag om väg llallviken-Ulrtlcsfors.
vars förverkligande säkerligen skulle ställa det projekterade
brobygget över Strömsundet i bakgrunden. var uppe till
debatt.



(ÖP) Födelsedagar -I 2- N-ll' 75 år
60 ar fyller I dag änkefm lnnellus Spjut. Strömsund fy ller pa .~öndagen fru Johanna ('arls-son. Slamsele. 'l'a\an.

Jubllaren år lödd I llodo lïirsamllng | Norge. lfru ('arl~.~on ar hordlg frán \"ange|.~h). I-'1all.~;o socken

(LT) 260 barn l Slróms skolor besplsas 7/3. | 943

Den ax follazllmlev'-|yrel.~en uppgyorda planen ar my ckel

Ingående och omfallar 26 ~m:"|- och folkskolor. a\ \ nlken 9 L\ -5-"ng
ar represenlerade I de anmalmngar »om mkommu fran '
malsmännen. xommumlfullmauugl- mac ror uu»|mm.~he- Hßml LHISSOH
:_pnsn|ngen slälll lftïlxlg llrkulíl .~k'ols|yre|»en§ ïrlošande Ragnhi|d S\-Que,-On
or \anerm|nen oc 8 _ 00 -r or osllernunen 9 _ - .-

.\lalsedel lïir 3-xeclsorspenod har uppgjons ax .~.kolkok.~- Hmsand Nordcro
lårannnan fru lllrgu Arhoren-I llolkson. enllgl \ ulkel lïvnlag

medelpnset per poruon uppgår ull 55 öre. .\laIsedeln upplar

en omväxlande och nänngsnla kost. lleträlïande ramonem-

de \ aror komma sådana au anskaíïas dels pà hamen» egel llffllllllllßlllllill-'ll WU' llfßlllßllßlilfll
mnmn,,nng,,|“,n “ch ,|,_.|, lm-,,,m M |,\ §mc¿c|_,k,,mm,,. (ienom heslul I Kungl. l.an|maler|slyrcl.~en den ” fehnnan

»sonen sarslull ullärdad l|cen.~ lör dyllkl andamàl Prelmu- 3' W43 ll-“'*'¿'||*-l*'«* l'}'"1"“"ß°' "°'""'"l!*|“l|ß°"
nån har anal lecknals med Seraa Lupkm. Strömsund. och

Vendela L'ddh. Ulnksfors. angáende löreslàndarlnnesysl-
lan ud slzolharnsbespnsnlngen I resp Slrömsund och (LT) Födelsedagar *I 2-I0-ll'
L'lnksl'or.~. Pa de l1es|ao\ ngaoner har man l§ckal.~ Iäull 'S år fyller pa u~dagen omhud.~mau (' .-\ Jonvmn.

stånd mallndsnnackordenngar I pm ala hushåll. Slronnund

llcmsysler (ÖP) \'ld kommunalslimma Mlanis
Tall hemsysler mom S|rom~ kommun \ aldes ngar froken I gar \ aldes ull namndeman med 47 rosler l 'no .\l|eke|s.~on.

.-\nna lihrs. I-'.,~pna.~ (iuhhhogen

.Sk-mliu l.:/rkm. \LnIIu:rnln-\pmm' I .Sïrmmuml /mn \Iur/.-n I ßupmllu/n-llvI_ Nm.-I

.$'Idcmlr I I \ÅnlmdIlul\lulrül/cl .-hlrnl Jummn-I"|u|wIl| .S'I«h'mlr I II lu'mrnuIun ßrllr \'IlulnIIrr-.S1 rmuul
Hluml /ul/Larm: Igrllklinm I \ .lnlm-I-.'r:Å ".lul'llr " ()lnl\ mn I lr Snlrn Ilnlmql nl och .-hmr .\':I\cn

ßluml /In Lnrnu Iullur u l 'n mum' ()l\ um- llugnunnn och ßrul l.umlm-.lldrlcnwm

SI



Lvming (LT) Eldsvada l Strömsund I3 2-l9-ll
Enk åh Enkswn I-In eldsvada. som lätt kunnat lä allvarliga löljder. inträlïadc
Sigrid Olumn vid ll-tiden i dag pa lömiiddagen i Lundholms fastighet

Hammerdal Tunmg pa kvarteret Biörken vid Besvärsgatan i Strömsund. lluset.
där elden utbröt. var ett iv-avanings trähus och inrymde

(ó|,"_-rick “ö|d'S",¿mmad I-, ,_|9_u lörutom tvenne aflïirslokaler. ett skrädderi och en
Lambr- “mr “ohndcnsumpàmdagsmmgßmn “rm vulkaniceringsverkstad. samt även fyra a fem

v-ag temat med .-ii halm. ti.-ide immmii im sammnev ag.-ri.

dahanfnnattl tvarsatnttattha tvin-dslä -1' ' 1' ' '"n ._

av en bïint. Xärmšïolander ltltàl-kv ällssidan ïdcg-itä: dm* ade" ßmnaka' ra" hydandc Skador' på Såväl
återvände lör att hämta sin höbunt var den lörsvunnen. fm'gh°'°n 'mmd°'n"cM°nd°“"|höngh°'“' Fasnghm
dock ej qmk.N_\.¿_w qmpL_kanâm||gm'hNämdnktmng var Isivt-'ara v-attenskidorivrsakadesuïàdde

och landsfiskalen hv-ser gott hopp om att kunna lagga "mc En c* " ml" cm' W" “ C “W “mcm J °'
vantama pa tjuven. ' ßßâkmdc'

Ü-T* °“ *f im ooasnii iv 2-io-i:
f)'"'-'f 55% måfldïlll ff" -'\"S“-“U WN- 5"5m-*""d- Änkefru Brita Knstina llansson. f I-iriksson. Strömsund.

avled i lördags 76 ar gammal. Den avlidna sörjes närmast
(op) 55 M. av bam. bambam och bambamsbam

fyller pá söndag f. barnmorskan L'lrika Byström. Ström-
sund. llon är lödd i lläggdanger l-iller examen pa Södra
bambarasiiusei i siocuimim ii.-ii tim trim mmriimnae i "_°"'É'“""'*"'
.-\.-om iiamaeina under nagra ar iv.-ii tom mi 3 iiii stram. *'-" "°¥"'¶"P ="f"°"°P'““'“'“¥ "“"~*" I” “““"°¥"-'“ ' S"°'“'
¿¿$".¿k| där hm mr Mim ¿" wlan M luck med pcnsmn dalvann lzstelli lördes till sista vilan. Pa lörtniddagen

holls mote knng kistan. .\loiet inleddes med sang vareer
körens faniunkare holl en kortare anförande till den avlidnas

I minne. Strängmusikkáren sjöng sedan nagra sånger varpa
Karsten linksson talade. Sorgetaget marscherade sedan
till kyrkogården

(ÖP) Begravnlngar 25 2-IQ-82
I Ströms gravkapell Jordlästes pa söndagen lödorads-
tagaren Olof Zakrisson l.öf fran Ãlghallen. arb. .-\sel
llägglund fran Strömsund. lägenhetsägaren Jakob .\lartin
Eriksson fran Strand samt Ulla .-'vnna-.\lana. dotter till link
och Thylia .lohansson i liredkälen. Jordlästningen lör-
räiiades av kyrkoherden Gunnar Löfvenmark. I-Itt ston antal
anhönga och vänner till de bortgangna hade slutit upp.

(LT) Dötßflll 23 2- I9-l2
Ãnkefru Ingeborg Julius. l-Ignahem. Strömsund. har avlidit
i sitt 85:e levnadsår

OlufZuÅ'ri.v.mI|-.\'Ü.v vlrñnl
(LT) Dötßflll 2 3- I9-52

(LT) Dödsfall 20 2-l9-t2 l)irekiör John Robert Scherman. Strömsund av-led i

I sitt tt8:de levnadsår avled i söndags Olof Zakrisson fredags. Schennan var lödd i Stockholm l87-l. lll år
.\'äsström. Ringvattnet. Den bortgångne. som var född och gammal kom han till Strömsund och stanade redan da en
uppväxt pasamma ort.därhan nu avlidit. lörsöi-ide sig i sin frisersalong. Denna innehade han ända till N36. Redan
kralls dagar som bonde. \'id sidan därav sysslade han även nagot ar löre sekelskiflet övertog han bokhandlare
med hantverk och var bl.a. under manga ar gev äissmed. Nordfors tryckeri. som han lörst drev som eget företag till
Gevär och skytte var lör övrigt Z. största intresse.Z. l9l7dàdetombildadestillbolagundernamnet Schermans
värvades vid Jämtlands lältjägarecorps i sin ungdom och tryckeriaktiebolag För tva ar sedan övenogs tryckeriet
blev kvar i kronans kläder i atta ar. Z. var på sin tid en stor av Sixten Fiällgren Dessutom etablerade sig den driflige
älgjägareochharlälli sammanlagt 300älgar. llanvariyngre mannen som innehav are av en cigarr- och tidningsaflär.
dagar en kraflkarl och hade kvar mycket av sin spänst ljnder en penod innehade han ocksa en siukvarcls- och
långt in ialderdomen. Sa sent som i juli i ljol var han vid full lärghandel. l)ir. Scherrnan var även ledamot av kommunal-
vigör. fullmäktige. hälsov ardsnämnd och municipalfullmäktige.
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Sllår
.. fyller pa fredag biogralägaren FridolfForsberg. Strömsund.

F”"l'”"d°' idbitami ar rddd i ns-ja. Af iøzi kom Forsberg im
Pink Iilfröm S°l\'='Is -\lb~'=“~*°" siramsund och av-amg An-id otssdiis i siramsdnd hagen
llißmff- \'°di«=<">ß den imiidiidn. itu» .anade im i itdmpsiijoiisitap med

DW l ”W” N43 skrâddarmästare Algot Eliasson Strömsunds Bio och

dessutom inköpte han N38 godtemplarhuset i Vilhelmina.

Vidf där han bedriver egen biografrörelse.
Lanthr. lírik l-Ili Eriksson. llammerdal och fröken Sigrid
Olofsson. Tullingsás. dotter till framlidne nämndeman lirik -- ,

Olofsson och hans eflerlemnde maka. Vigseln lörrättades F(,)rl0\ ade
i iardags i sdndmiis it;-rita av domprost sam Pennan. ^'“!=“ 5“"**'“ '“8“'1_ 5_°*l°f*"°'“
Damn" gat- iimdi.-ns moder middag pa iidicti Kmdsi iaf "Y'<ä'°“ l-""“f°'*
de närmaste släktingama.

Lysning
Vigfle Per Lindqv-isi Frida witsiam

P" F-_"k S°d°'§'°" Vallen. Strömsund Östersund
Elsie Sandquisi

Jönköping Strömsund
(ÖP) 60 år l3 3-I9-82

fyller i morgon fni llanna André. Strömsund

FÖDDE

E" "“'““ß "°"“'ï (LT) Fodeiudapr zi 3-iii-iz
T°m 'xh P°':"°|m 50 år fyller pa söndag innehavaren av Nya Bageriei i

J°“$gá'd'S'mms“':d Strömsund. bagarmästare Viktor Lundqvist. l-lfter
W' '° W” '°"- aiisdiiiniiig i dutta bag;-fier iisdc i.. img.-fi och itdrefamisc

b|.a. i Åsele och Fagervik. Sedan jubilaren kom till Ström-

(LT) Födelsedagar ll 3-l9-l2 sund har han vant medlem i hantverkslöreningen. Han

60ar fyllerpa fredag ânkefru Brita Elisabet Nilsson. Egna tillhör även Ströms kyrkobrödrakar och lutherska
llem. Strömsund. missionsförsamlingen.
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(LT) Födelsedagar angbatar 1 Ströms \'anudaI .-\r No-t fuck han anställnmg
60 ar fyller pa mandag maskmtsten ud Strömsunds som st an are ud Naldens akdonsfabnk men átenände
\'atten\erk. .-\lfred I.öj_:dberj_: llan tar född t Xlansasen. Nmt ull Strömsund och började arbeta pa sm fars
Sunne. men har bott t Strömsund sedan han \ar ' ar I smtdess erkstad Da Strömsunds \atten\ erk stod tärdtgt
början a\ I900-talet genomgtck l. 'lekntska aftonskolan t omkrtng NI 5. anstalldes Lojzdberg där som masktntst. en
Stockholm och hade därefter plats som masktntst pà oltka befattmng som han fortfarande tnnehar

.llmknml Alfred l.t'i_g'tlIwrg

WW

(OP) t-:a 'rs-mn :I :_1942___”.-w . I .~

75 ar fyller pa ttsdag akaren l.ars .lohan Persson I? ar född
' "' t Stljeàsen. .-\Ianäs. dar han fack börja gora rätt lör stg som

\ allpojke lör att sedan komma t jordbruks- och skogsarbete.
.m~ \'|d 25 ars alder ftck han anstallntng hos K J. Karlssons

I da\arande espressb)-ra. som I! eller ett lt)-tal ar ö\ertog.
Ända fram ull jäms agens ttllkomst skötte P. om \aru-

"* transportema från Östersund ttll Ilammerdal. Strömsund.
Föllnnge. Borgs attnet och Ilede. en rörelse som när den
\ar som mest omfattande sysselsatte ett dusstntal hästar.
För persontraftken norrut fran Östersund ordnade P med
den första snabba lörbtndelsen. d.\.s. man kunde komma
fran staden ull Strömsund pa en dag. \ ulket möjltggjordes
genom att P hade uts :lade hästar uppställda för ombsten
I Ilaggenas och Hammerdal .\len en tt) ttd brot un mom
kommuntkattonssäsendet. och P sar mte sen att ratta sug

därefter .-\r l9I2 anskalïade han en tsacyltndng kedje-
dm en llutck. med \ tlken det var tnojljgt att uppnå en sa

s\ mdlande hasttghet som 3 á -I mal t tummen Som en a\
lanets forsta korkortsmnehaxare akte P konungshgt
omknng I Ianet

(LT) Hyllnlngar I -I-I9-II
Pa sm 50-arsdag fuck sågs erkstnspektor Konrad (irund-
strom. Nass tken. motta omfattande h_\~lln|ngar Pa aonen
\ar en festltghet anordnad t jubtlarens hem. \ar\|d en
subskrtberad pennmggasa ös erlåmnades a\ länsskog-
saktare I'. Jacobsson

SI

bi í-

Tt- sdgt-z'|'kum/n'kInn'n ml
.\'å_n-:kvm dngsdg. Konrad
(irumlxlrónt. I urhrh' /X)

lfrätlgdnlelt



__ (l.T)0lycka under tlmrnerkörnlng vid Ojaren 7 4-N42
F""l0\'ml¿' lin son ttll lantbntkare ll. N. Stromberg frán Öjaren. Bror

Knut Sy ahnberg Strömberg. rakade under ttmmerkömtng pa torsdags-
-\nIt--\|:trt Ntlswn morgonen 7-K km fran hemmet ut for en oly ekshândelse

SIONINH Slföl-*vild med den påföljden att ena fotledens bada benptpor bröts
Uf" 4 Jllfll 1942 as. Den lorolyckade l'tck ltgga en halvumme. tnnan hans

rop hördes a\ nagra skogs-arbetare t närheten. \ tlka tran-
sporterade den skadade pa slade ull en \ ag. \ arefter en btl

Fó~,.h".ud¿, lärde honom ttll sjukhuset t Strömsund

( iabnel Andersson *

.\taj .-\hr|m BOSIBER ÖVER H.-\PAR.-\.\'D.-\
Tulltngsàs llennmgskalen Främmande flygplan ha illt bomber

1 llaparanda. .M den httulls gjorda ut-
- -- r - uttt.n stans »cum ttmmutamtng '“'"'“*“'_ \"“:'_f:' fl' n:::'_b°"'“ “""

mac t tafaags ars,-ammantntue mt sly-feta talats- tu-f " - “ " 1'

Johansson. (iubbhögen. ordf. I-I () l-lrtksson. (iubbhögett.
\. ordf. Lars Olsson. (iubbhogen. Jöns Persson. Rtng-
vattnet och Ture Palmqust. |la\snäs. Reusorer L' FU|'l0VUl,f-'
.\ltckelsson. (iubbhögen och K .-\ Berglund. duo lfnder llolger Frednksson
ljolàret hade htngsten Lagge nr IUI 3 betäckt 55 ston och Bojan Larsson
tnkomsten fran samma hast utgjorde B65 kr Storàsen S\ antngen

(__LT) Dödsfall 2 -l- I9-II
.-\nkel'ru Stgnd Andersson. Stamsele. har ax ltdtt 7l ar FOI'/0l'(It/L'

Synen Ulm- llennksson

tm roaetuamf -\1=1=<>Is«>n

70 år fyller t dag fru .-\nna Jönsson. maka ttll ombudsman "lm-104 TU* ï'""*"
(Ü .-\. Jönsson. Strömsund

(LT) Födelsedagar 2 -l-I9-l2
Fä/°I()j'u(I¿1 50 år fyller t dag folkskollâmren Stgge lznksson. Yàgdalen.
|,-“wc |_md|x.,.g Urtksfors I-Z ar lïidd t Östersund och aylade år l9I2

“Ngn _|“han__M,n studentexamen ud Östersunds h.a. lâroserk. I-iller att t

"m._\.n¿,_~. N Om” Striingnísham lagt folkskollåraneexamen ble\ I-L folkskol-
_S-t,m.|c den 4 4 N42 lärare t Rtngsta. l.tt. ar l9l 7 och flyttade ett ttotal år senare

ttll Vágdalen. där han alltjämt är \ erksam.

Rub;-rt Scltt-rntmt ml un T-Iur|l_ "utgm-rt url: ntvtl un /ru ullumlt' pd nmlurltuwn Om tltrrltlíir .\'cI|rrnmn.\
Irtmliillv kan man lüm (I.-n _” man
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(LT) Femtio är Strönnkpfkobröder l5.4-l942
Överläraren i Ströms skoldistrikt Per Wilhelm Tuveland. hade i söndags sitt mänadsmöte hos hr Anders Andteé i
Strömsund ingick pä annandag pask i sin andra hallsekel. Bredgard. Som gäst deltog lältpastor Gunnar Smedberg.
Jubilaren. som är född i Längäsen i Ströms socken. blev vilken lämnade en mycket intressant skildring av en
eller av-lagd folkskollärareexameri l9l8 i Luleå l925 vald till niilitärprästs arbete. Sarnmankornsten avslutades med börl
folkskollärare vid Strörmtlnds folkskola. är han sedan I934 av karens ordf. skogslörvaltare Erik Holm.
därjämte är överlärare i Ströms skoldistrikt. Under tre
terminer idkade han studier vid Lunds Privata elcmentar-lällll. lfhltmllil. ktllli (LT) J“rdß“.|npr
0C|'l bl0l0§l. FÖI' \'ldll'E lllblldlllflg hill' lll' Tll\'Cl8lld ßfgll | snön” gfavkapc" jordsles på söndagen Jöns

SN4i°f°=°f U- I- i N°f8°- Dmf-TY=*l=“4 Sßlmil °°l' otnr Nastintnat rnln sianisaia. tcninniinisiei saliv-in natt
ltalien samt attskultet'at vid undervisningen iett flertal gñgm| och |3".¿m¿¿ jordfäsmingcm Kung, mghggs
folkskolor. T. har under årens lopp erhållit åtskilliga b|_ “_ fm Skogs, och nomingmrwmmßwunaß a\.¿c|_

k°mm“m|a ßm°°“d°"PPd"3- J"b""°" 5' “M “lm °" ning i Täsan samt frän vänner och kooperatöier inom 8:e
skicklig ytkesman ochärtack valedettaoch sina personliga dismkm
goda egenskaper allmänt värderad.

(ör) sni-lalaanialintma lo«'4-tm tt.1'i as ai- lv f-i-1942
Strömsunds arbetarkommtln har vid ärsmöte till styrelse fyller pä lördag kyrkovaktmästaren och lägenlielsägarcn
valt: L. Schöquisl. ordf.. Karl Olofsson. kassör. Ida RM. Hagström. Alanäset.
Lögdberg. sekr.. Sigfrid Larsson. v. ord. och I. Melander. v.

sekr. Revisorer. Axel Lögdberg. Oscar Malmros och E. Em.
Eriksson. Emil Löv. som i manga är varit ordförande (Op) E. |“,|“-.”,|¿.,-, |g.~4.|942
undanbad sig bestämt äterval. Han valdes nu enhälligt till ß, ,m5m,|0n°m, im pga" 5 glrömsund dem, ,-,_.c|,,_

hdcmmßæ- Kursens överlcdare och instruktör har varit fru Hulda
Östlund frän Östersund och närmast henne har slätt ordf.

“__-n |.-g|.|w.|.p,. i Ströms lottakär. fru Britta Koming. Intressanta och
1-jgmammnnihamngynisgn 558 Engsuñm Smckhoim givande löredrag har hällits för kursdeltagarna. och

och Vitakorssystern Sonja Eriksson. Svaningen. Päskaon l""'°$$°' bmld *km 'W “fil 'MU-
l942.

rört lilatanipan uplnamae lt.f4.l942 (ÖP) Nfßflll 2°_4f'_°4_2
N mas ene'-mi¿¿|¿8 im'¿¿¿ en °|yc|m i |.|¿||\.ikcn_ Fru Sofia Olsson. I-.gna'Hcm. Strömsund. ltaravltdll l sttt

iania za-angwbnnmnsmia Nniawtlinrntnïnllingsß ”=° ldßåf- H0" Sönß närmast av bm-
blev illa bränd. N. hade tänt en bläslampa löran värma tipp
motorn till en väghyvel. då bläslampan plötsligt ex-
ploderade. och Nordström flck brinnande bensin pa H

. . pilalnpr
"*"°°"" °°" ' '“*"“"' °°“ *'“'°"““ M '“>'°'“°' M" rnt otgn Pennan. Tnttingsas. stnstnsnna. blev pa sin so-
brännskador. särskilt pä händerna. och han fördes genast mas "mn hyumt N mom” mm en 7048' Panna
""*1"'““'9"' ' 5"°"“““"- intijnanapatintraijnbilmns nnn.

L Dödaolyekaßtröillsaad illaada l3«4-l942
:E32-igisli aaasnlyctnt tnnstrnan-ia a-iiafrpa ntanangs- (ÖV) SW' °“l°""“" "'°" '!W'""""!'l" WWlmgamisuñnum 54_¿ñp_|°hm RM m"¿||sammms Skall Ångermanälvens flottntngslörenlng genom att
md fyn mm pcßumi md met, an 'om kd mn en anlägga flottledsdamm över Fläsiön fä spoltera det
Gmniuswkm |i||b¿8 'Nim md s|¿p\.¿gn_ M. “sou torrläggningsarbete. som tidigare bedrivits vid sjöns

anlaaning filma: min lninnns i taani nwlian iintttnun natt ?“:""°'- '-°-mçdmlïlåsfïißbidftrß? 'gm “W 8°' sig f-“-
slâ V. så ton si än ut' nemdcs lll yßglflll \'l Sj ll OC lll I. Ill Vllll VCl'°

ha: ,i|f:;?,m8,n M W M8,-f,mk°m,1',n""m,,n'E du aninsinlan niin: npplalvn tiaignnl beslut ni- Nnntiygaans

oninnf laettanaef lntnaa tm tinnnsim aaasrntln. lleni- ""'“°°'“S'°' °°" °8'"' 'l°""_"'ß*ß'°“'!'8°"= "“°'“!'-
niannigm kan men i neta nnlnan taltiana natt nnnyaln K°"¶"}°"*°"“'“PP“'““*“'“t_!"" “*“"-P"'°°'='“_°"°"'°
person och olyckan har väckt lörstämning i de vidaste °"'5-'|'3' °“ °" ß u'5'""3 Pa d' -'°'db"“k V'
k'us.'._ Hancn hustru och en |'lI\'I. fy \'l ß likll lfld I" d Vlldlillkl llllfkflll ll"

största delen blila brukningsodugliga. skriver gästgivaren
J. N. Blank i Lövberga pä strandränsägarnas vägnar.

(OP) Färjetraflkea över Strömssaadet Denna uppdämning nna vi sä mycket mer olörklarlig.
började i onsdags. dä isen över Ströms Vanudal visat sig som vi län nedlägga en ganska omfanaride arbete med
börja svikta. torrläggning och tidigare t.o.m. lätt statsbidrag därtill.
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( l.T) Bråltlgt l Strömsund För att hälla ordning på eventuella brakmakare har man v id

En del uppträden med slagsmål och t.o.m. knivskäming i danstillställningari Strömsund tillsatt extra ordningsvakter.

samband med fylleri ha uitderden .senas1e tiden lörekommit och därtill har den civila polismyndigheten begärt lör-
i Strömsund. Det âr vissa mest tilltälligt boende element stärkningar av- statspolisen

från knngliggande byar. som särskilt på lördagarna åka in Pa militän hall svarar man lör ordningshallningen med
till Strömsund för att festa upp sin goda veckolörtjänst. p;iii-ullei-_ vars uppträdande inte precis kan sägas passa in
Då man lör ordningens skull började vägra dessa speciella pa vanliga civila och lugna förhållanden. I lördags t. es.

löfašrlmff *Pm “Ü h°l°||l"°*5k°ll- hlllíldf ds' På 0" fl! lyckades en värnpliktig utanlör en danslokal smita från en
par dagar löre veckoslutet beställa hotellrum. och sedan v isiterande dagotïieei-_ vilken i enlighet med sin insimkiion
var det givetvis sv-att att vägra hotellgästerna deras ranson sköt ett vamingsskott med sin pistol lör att hejda den

vid mållidm- Vid åmilllllälllltgitl' Svttltrs' Pâ livållv-'tt ha llyende. som likväl slank undan i mörkret och folkv imlet.
dessa lördagsfirare givetvis uppenbarat sig. och de ha I-in annan officer avlossade två skott t luften lör att tillkalla
sedan inte heller dragit sig för att slänga glosor och glåpord oi-dningspainillen lör att få tag pd ett par andra värnpliktiga.
åt de militära ordningspatruller. som vant ute lör att se till som voro ute utan permission. För militären blev det straff-
Oltllltgtfl I Sltmllållcl. . energi; dagen efter,

*P

\.\ /

ab

\-/
B;-n~tl.sIt^up.vmltlult-r under Ihinirjwkntltg i stnïnim-rrängen. Emir Sv-ens mn. lïigtlult-n. finns met/ i plttmneli

(LT) Ströitisundsvigen stltigs 22 4- l9-l2
Den utomordentligt stränga vinterti har vant besvärlig pa Lvsn
många omraden och även våra vägar har lätt känna av "mhz" Pmwn
kylan. Tjälen kom ju ovanligt hastigt i år och på småvägar cam Lmßon
och bivägar kan det givetvis bli tal om v issa sättningar. “ämm ' Hmmm
men av rapporterna till oss att döma. tycks det bara vara ' '

vågen vid Strömsund som tagit allvarligare skada. Och
den vägen kommer att avstângas nu under den värsta

. _- . . (LT) Födelsedagar
"d°"' säg" “ “g'"'~*' ^“' u'"°°' ss af ryiiei na nanang Anna Larsson. Liiiiininvt-n. tiarsnas.

Trallldörbtid
Länsstyrelsen har i kungörelse i dagens tidning meddelat 6” ¿', 27 _¿_|9_|2

lörbud mot all automobiltrafik på landsvägen Gisselas- . _ . _
_\_äs\_ikcn inom I 'am Is Yägdmñkt Fötbudd gm" fyller idag sommerskan fru Karin Svensson. Stromsund.

tills vidare. Trakanter hänvisas under tiden att begagna
vägen över Yxskallkälen och Bredkälen.

(LT)Avd.8av Jlttttlaiids sniåbrnkareßrlitind l Strömsund
hade den 26 dennes årsmöte på Strömsborg. Till .styrelse

ióri riitieimiiigiir 2-i -i-is-iz itn nästkommande vt-nrsnnviveisai t-niees: nnir. .ninnnnnv

Lantbr. Nils Olsson. Vedjeön. Strömsund fyller pa lördag Ljungberg. sekt. Nikolaus Rost och kassör Johan Svensson.

65 år. Revisorer". llilding Texmo och Per Berg.
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(LT) 80 är 29/4-I9-12
fyller i dag lörre handl. OlofLinrktröm. Lidsjöberg. L. är
inlödd alanäsbo och har under en läng löljd av är drivit
aflärsrörelse i Lidsjöberg samt var under sin kras dagar
mycket anlitad inom det komrnunala.

(OP) Begravning» 28/4-1942
l Ströms kyrkajordlästcs pä söndagen systrarna 76-äriga
änkefru Lisbet Erson från Tullingsäs och 83-åriga Karin
Karlsson frän Strömsund samt den genom olyckshändelse
hastigt bortryckte byggnadssnickare Zakarias Persson.
Strömsund. Jordlästningama lörrättades av komminister
Gunnar Sällvin.

Dötlsfal 30/4- l942
Fm Frida Nordlund. ßdd Lindqvist. Orm. suomsumt. har
avlidit3-lärgammal. I-lonsötjesnännastavrnakeochbam.

65 är
fyllerden I maj fru Augusta Carolina Frykberg. Strömsund

öllär
fyller den 3 maj fru Maria Viktoria Bmn. l'. Svensson.
Strömsund.

60 är
fyllerden 3 maj arbetaren Karl Nilsson. Hillsand.

S0 är
fyller den I maj srnäbrukaren Nikolaus Rost. Bredgärd.
Strömsund.

(LT) Kvlaaa flelt trllllagar l Hlllsaad 4/5-l942
En lycklig tilldragelse av mera ovanlig karaktär har i

(LT) Svaalage S.D.U.K. S/5-I942
hademöteden25april. Btorlldanssonlärnnaderappon
frän distriktskonferensen i Östersund. Vidare lämnade
studieledaren rapport om det nyss päbörjade studiearbetet.
Rapporterna godkändes. Till nästa mötes l0-minuterstalare
valdes Ada Andersson. För att stimulera sängen inom
klubben beslöt mötet tillsätta en allsängsledarc. Vald blev
Fingal Edlund. Eller mötet serverades choklad och bullar
Valdemar Rungdal läste en dikt.

80 är
fyller pä tisdagen Mattias Karlsson. Kärmäset

70 är
fyller pä tisdag hemmansägare M.G. Nilsson. Kämiäset.

65 är
fyller pä tisdag f. kronojäg. Mänen Nilsson. Strörnsund

Dödslal
I en älder av 83 är har Karl Pedersen. Strömsund. avlidit.

Strömsund
Nyhemkommen prima

SALT SILL
samt färskströmming i män av tillgång.

Uppköpane av all insjölisk.

Wiklunds Fiskhall
Tel. l26

tama musen: i Dnguas Hittsmt. Mmm tm Lmotor tLT) Kømmnalhlltnlksv I Ström WS-1942
Salomonssondärstädesnedkomnämligenden28aprilmed
trevälskapadegossebam. Enav trillingpojkama dog tyvärr
ett dygn eller lödelsen. men säväl modem som de två
nylödda. vilka lörnärvarande värda pä Ströms sjukstuga.
benna sig eller omständigheterna väl.

Förlovade
Per Sandström
Karin Ascom

Falun Strömsund
Valborgstnässoallon l942

Förlovade
Valter Olofsson
Aim Rungdahl

Svaningen

S

sammanträdde pä söndagen. varvid som ny ledamot eller
hr. N. Grönlund. Vägdalen. som avsagt sig ledamotskapet.
inträdde arbetaren J. Molander. Bredgärd. l94l ärs räken-
skaper godkändes. För WC-anläggning vid Strömsunds
folkskola anslogs 8 650 kr. För diverse reparationsarbeten
i lärarbostadema i Ulriksfors och Tullingsäs skolor be-
viljades3 390kritilIäggsanslagsamt I 2l0krav iäretsstat
upptaget anslag. Beslöts att kommunen skulle inträda i
”Sällskapet lör utgivande av .lämtlands och l~lä|jedalens
historia”.

(L1') Starkt behov av bro över Strötnsaadet I 5/5-l942
Färjan kunde inte gä pä grund av is. En väldig isrnassa
hade undertisdagen lägrat sigi lärjsundet mellan Näsviken
och Strömsund vilket trasslade till traken betydligt och
vällade en del extra besvär lör lätjemän och vägstyrelse.
Stagnationen i traliken lörorsakade en del lörseningar i
den ordinarie persontraliken. b|.a. linjen Laxsjö och Hill-
sand. Bussama blevo ända upp till 4 timmar lörsenade.



Drunknlngsolyeka sold Strömsund to 5- N42
I-.n tragtsk drunkntngsolycka har tnträlïat pä lšarmassjon Nfm l5m""'d*"":“4' f°'b°"
omkrtng lya mtl fran Stromsund. sarud lya personer. |'.*'||'"8°'5'fÜ_"_1~*U"¿

llanuoenlal ka 'erhemmansägare I-.nk llrandgärd fran Öhn och Olle I-Ldm. ' I
iRtsselas. omkommtt. De lamnade .snt hem den 30 apnl 5'“"“'““"d

lör att bege stg trll skogsarbete t närheten as Kärmassjon '_'f""'“"°"k" ”
och ha .sedan dess tcke as hörts. ßrändgärd hade hall sm "““'"l“' 3

La -hund med ttll arbetet och denne kom häromdagen ensam V

hem med ett rep fastsatt \ rd halsbandet. Några personer 5'_k“'\ K _

_Jaïud-

_-_-',;',¿";._

'1-'1-aware-

~|I
IJ

.-
_

'va

Is- I x

1%-22

lll-25

- -ll ll
ll
9

- lb-I? 7

'Å

hade nägra dagar ttdtgare sett hunden kämpa för satt ln K*'¥"" _'

bland tsflaken t sjön och troltgen har han sant t de bada

männens sällskap. Olle l-Ldtn sar grfl och efterlamnar tOP)('ykelolycka l Strömsund
förutom hustru fem mtnderartga bam. link lirändgard \ar lan dam | Stromsund rakade t lördags ut för en elakartad
ogifl. Pa kyällen den I maj hade de sant ten granngítrd olycka da hon kom cyklande nedför den branta s.k.

och köpt mjölk. och del är del ststa tecken man har fran Ltndbergsbacken. llon förlorade herras äldel ös er cykel
dem. Väggalmanackan t deras koja sar aym en frarn ull \ar\td hon stönade t marken och ådrog stg sy ara skntbbsär
den 2 maj. r anstktet och fuck flera tänder utslagna llon fördes ttll

sjukstugan där hon lär stanna en nd.

(LT) 50 ar
"rn W Û' Is 5' 'S43 fyller pa onsdagen fru Johanna (iradtn. ßonäset. Täsan.
fyller t dag poststatronstïvrestandaren l-.nk \l Larsson.
lltllsand

(ÖP) Skogsbrand l Strand anlagd
Den stora "skogsbranden" t Ilarrsjön pä ttsdagen utebley

Lvçnng genom l-'ader Plustus mellankomst och de t brandfogde-
- ° kursen r Stromsund deltagande frngo noja sag med att jamte

Karl Johan Edclsvärd landshös drng T Löfgren studera en mmdre brasa t Strand
|r|gcb0|'g Fgrgbcrg t Strömsund.

Vedjeön Bonäset
Klart för start lÖ-l':s pojkturnerlng I Strömsund
Även t Strömsund är det nu klan med pojktumertngen t

fotboll. l)et är Strömsunds-Kamratema och ÖP som star
595, lör tumenngen som lar stn början redan r ky äll med en

ry-lt.-:pa usaag totthaltm tant rem. t-ssstm. srfamsumr ra. mlfhn Tmt=\=Il=Hläf-sßmlllrw mtslwf Iwmmmlt -'r~'l=L~=

är lödd t Strömsund och började pä aflärsbanan redan som

pojke r sm faders allär. ldeellt tntresserad. har jubrlaren en 50 ar
lang följd ay ar nedlagt ett tntressant och \ erksamt arbete fyller t dag lantbr. J. Alfred .\'rlsson. Tulltngsàs. Strömsund.
rnom godtemplarorden. säs äl t Strömsund som t Östersund. .\'. är en duktrg och tntresserad jordbrukare och har skapat
Även T.R.-orden har l-1 sedan manga ar trllhört. ett mönsterjordbruk pä lädemegarden r Tullrngsas.

lir:/t /fm Ersmn Jtins .ll/rn/ .\'|l\ sun
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(LT) Rulcnmcn i Sn-ömsund 2' S-W-II
Fö'.l0\.ud¿, Med hurr:|mp_och ~.“1|n_¿ moue~ "re;|l|~|ema" | Slrolnmnd

pa u~d;|gen da de l;unn;|de |el\uon~~;|len med den gran

ßcml Slam" mownn pà nacken .\nhong;|. \ amner och anllm zmler hade

Bjlï Sílndbffg ~;nnI;|l~ nlanlbr lr:|pp;md.1r de glada pojkanun och lhckoma
,-\_s'p;\s Slrölsllncl lingo mollagn |1_\|l|1|ng;|r|lon11;|\ blommor och anna! lzer

hnrmropen \ nd re;|l~kole|r:|pp;m nu|r\eher:|de de n_\ klnckla
re;|h~len1;| genom ~.1mh;||lel~ gulor med fanor | ~pel~en

under -:mg och gl;|d.'| utrop De mo l§ckhg.1 mm
(l.'I'|-*ilnldislriluen 23 5-W-II ( hn~n;|n Due. lšredkalen. Ulle l:nk~.~on. \'àgd;||en. .-\ke

Regenn;_:enh;|r lI\re\kn\||;|lI lznznnnnan | Slrom~ ~knId|~|nkl l~.\p|n;|rl.. :\~pn;a~. liengl Ronnherg. .-\Il'(iunn;|r \'|klnnd.
I-.lla I)ue skall l'n'1n I |ul| lívrllytuns nll l'o|k~|\o||ar.|nnnenan~| |led\ ng I' nde. Ro~e He|nnnn_u~~on. Anna-l.|~a l.|pk|n och

1 |lu~k\;|m:| skoldulrnkl Karm Slronn.|\ nl. Slronmmd

Rru/\LuIn'«'u|:||rI| IV-I."

.Shu-rule Ir 1 Ulle I'.'r|I.-mm. I 'u_gululrn. ("ln-nlmn Ihu-, lhullulelr. ßv:|_1¿lRm|nIwI_\'. Srrmmuml, .Ur l'.'\/mmrk. .~|\/»mn

.lll-(iummr I I )Lluml_ .S'mmm:ml.

Sulumlr IH Jnlm-l.I\u l.:pÅm_ Ruw Ilelnmmgmm Kunn Slrnn|q\nI_ Ilulug If:/1/1-alla Inn: SIrm||\|::nl

Byggnndsplan lör lïrlksfors (LT) 65 år
Jordhmkaren Johan .-\doll' .-\nder\~on och lagenhelsnganren I) ller den 30 nun ~kog~;|rhelaren \|l~ ||nhnL|.\_~on_ Ügaren.

Olof I' .-\nder.~son 1 l'lnk»|'or~ anhàlla hm k m | an S|rum~.und

hy ggnadsplan Ibr L^Ir|k.~l'ur.\ .\|alwn.~>a|nl1al|e e; »kall
fasuslällas l)em~ nxarkonnílden kommer :nl mgà | den ny a

planen. mot \ ulkel de ;||l|.~à pro|e>|er.| under lïnnuhàllande
ax all |n|l|al|\el ull planen ej ulgàu från lflrnksllm be-

folknmg ulan "dr de! lhimmande och mot helblknungem 60 lr
nnlressenuvrenlngl smnade elemenl. >omomhe~or1| denna ßller på loßdagen fd ~komak.1renJ S\ edherg. Bredgàrd.

sak" Stronmmd

(I)



Dödsfall Ulrlksfors :porrklubb
Kakelugnsmakaren ()lof Axel Jonsson. Strömsund. har hadeisöndags anordnat sina K..\l.iten'änglöpning. varvid
avlidit ötlårgammal. de bästa resultaten blevo:

Grupp.-I 3000 nt: I l Folke Berggren l2.5S min. 2 Anders
V Johaitssontlšlgelidt 13. l-I min.

(inipp B l500 m. _i-ngn' juniim-r- lt Sven llaitsson 5.50
min.. 2) Sten Johansson tlšlgelidt 6.20 min.. 3) llarry
Karlsson 6.35 min.

(LT) 70 år 30 5- I9-t2
fyller på tisdag f nämndemannen och handlaren (i.
Mitchell i Ãspnås.

:_|
Slcräilrluri' Jonas Junsmn samt Olav _-lxel och .llurm (ÖP) SNPII Ü Nlffßlllflmlfll IN-'Ü TIIWIIISÛS

Jimssun Det har under de sista dagarna varit trassligr med lör-
bindelsen till telefonabonnentema i Tullingsas och det
torde enligt vad O-P. erfarit också dröja ytterligare en tid.

Förlm-ade innan samtalen går fram frikriortsfritt. Saken är nämligen
jomg ||;m¿;0n Gm-| \\,'§|;_;|r5m den att den föregående växelinnehavaren sagt upp sitt

5m~,m_,-um; itgmmammmg kontrakt. men sedan ha Tullingsåsborna ej i tid lyckats fä
tag i ny föreståndare. Nu harernellertid lanibr. Jöns Anders-
son åtagit sig att i fortsättningen sköta växeln. men innan

Fó.'_lm_ade han fått sin ansvarslörbindelse klar och telegrafverkei
hunnit flytta växeln frän den gamla stationen till den nya få

(ad 0'°f“°" M'-| “"k$"°'" nog telefonsamtalen pa Tullingsas inhiberas. Den enda
S"öms“"d abonnent. som man kan na i Tullingsås f.n. är ålderdoms-

Ptngstdagen I9-82 hamn

Färlm-ade (OP) Examina 2 ti-to-iz
pcitc ß-gtund Nc||y tro,-gtm-,_¿ Examen ägde i lördags nim vid Sundsvalls handelsgytn-

||,\-,n5_,- çomnäg nasium. varvid handelsstudenten av-lades av bl.a. Anna
P|||g§|;|0|1 S||'Ö'lSl.IDd. M8j°BÜ|l nlömlund.

L . (LT) Strömsunds mtirilclpalsarttltllle
-l“""f3 ingar im tim iiiisiami an uppism ss.ooo ia. pa 40 ars

TM" “°d'" 5"" J°'*“°“ amortering för byggande av brandstation m.m. Länsstyrel-
*'“'“"““'*'°“ seniiiisiywim.

Vigsel midsommardagen i Ströms kyrka

(LT) 75 “_ 28 54942 (LT) Ströms Lottakår -t 6-I942

fyller fredagen den 29 ma; f.d. åkaren .\'ils Blom. har nwgcn Mn" åmmæ' M \.°rksa"?hf§bçräm|_scns"_ömsm¿_ framgick att loitaverksamheten varit ovanligt livlig. Stroms
lottor har under sammanlagt 265 timmar deltagit i

60 år lältmanöver och vidare ha lottorna en arbetstid på omkring
fY"°" ff Mafia Usa R°§¿"- |-Ö\'b°"B3- '“¿"¿alš°“ dc” ljml- 600 timmar på sin s.k. Iappcentral med strtirnpsioppning

och andra repararionsarbeten för de inkallades räkning.
llsllttlttitnf tnimmem tia appgan im ia. i.12s:<xm'itia min .siianitß
Arbetaren Mtlwel Olsson- llöstöbsfis Stfömswltl- sttt tls iiii iamisiommi. riniamßimnwn. hem.-amci och av-en ga"
26 mi' fyllde 50 tlf ltylltlss ltiäftltst l ttflß ttt°tr.=°Mtttlt<l st' iiii iiiiiap av iaiiiiau mm. vid aismaii-i mig- iiii itimiisiom
\'5'l"°l'°°h ßfbflhlmfl-mcds-308 °°h bl°mm°f-0|$~*°" fröken Ebba Lundström med fru Anna Sundelin som
är ett stillsam och ßfsyttt msn- s°m wnmt slttnitts t tls malm och iiii team.-fingsiaiia ßr ianhmiming rm
vidaste kretsar vilket även kom till synes på bemärkelse- Sanna (;nm¿sm~,m_
dagen.

Üñfßflll 50 Ål'
FN Sam Slrömbtfg. Sltñlnsttßd. har avlidil 78 år gammal. fylla i dag fru Märta Lindgren, Muråscn, Strömsund.
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(OP) Kommlnlstergard skall byggas f Strömsund Ritningarna aro gjorde av byggmästare O \'. .\lattsson i

Byggnadsvcrksamheten i Strömsund ser trots de bistra Strömsund och ull byggnadskommitterade ha förutom
tiderna ut att bli rätt omfattande. Förutom brandstationen byggmastaren utsetts li. Bäckström. ll. li. Jonsson. Abra-
är man nu klar att börja bygga en komministerbostad. ham Ljungberg. (iunnar Sällvin. Da man Ett! föreläggande
Den nya prästgarden för komministern skall uppföras i att bygga inom tva ar är av sikten att i ar lata uppföra själ-
kvarteret (iösen. d.v.s. i backsluttningen ov anför gamla va byggnaden och sedan nästa ar fortsätta med inrednings-
sockenstugan och mittemot kyrkan. där den nya byggna- arbetena. När kyrkofullmäktige t söndags fattade sitt beslut
den för en vacker belägenhet med utsikt over \'attudalen. hade man 5 I 000 kr.. tillgängliga i byggkassan. men med
l)et blir ett tv aväningshus i storleken II v " meter inne- nuvarande byggnadspriser torde den summan bli i nättaste
hållande 6 rum och kök jämte jungfnikammare. hall och en laget för att lö komministerbostaden inredd och klar.
del utrymmen i källaren.

IJen n_i1:p/i/ñnlu
komminim-rgdnlen
i Slrünisund

(LT) Obeliagllgt möte med björn tt 6- l9-t2 (LT) I-'rlldrottsserlen har startat
En kolvedhuggare i tjugotváarsaldem. ( )lofOlofsson fran llammerdal slog Strömsund
Gubbhögen. vari lördags morse ute lör ett nervskakande Lñpmng /lm ni

äventyr. llan befann sig pà väg till sitt arbete at Kramfors lil. Roos ll. l3.0 2t(i. .\'ord S l3.-t 3) B. Ödmark S l3.5~ll
bolag i Lillviken då han helt plötsligt pa vägen mötte en L”. Jakobsson ll. l.'l.o
stor bjömhona med ungar. ßjöminnan kom rusande mot Lñpmng 400 m

honom och gjorde halt pa c:a -I meters avstånd. Olofsson I t ll. Svensson ll 59.2 It .-\. Reinhammar S 59.2 3) B
blev alldeles parilyserad och skrek allt vad han orkade. I-inksson ll 59 o -HT. Rönnberg S 603
Björninnan sv ängde för att se efter ungama. men närmade 1.15/»ning I S00 ni
sig sedan y1terligare. morrande och ftäsande. sa att hon li(i. Jonsson ll -t 43 -t 2t(i. .\'ord S-t 46.8 3i(i. Thor ll
kom O. alldeles framför föttertia Olofsson ropade för full 4.50 2 -li l-1 lakrisson S-t 54.8

hals och björnhonan svängde äter lör att varda sig om sin /lö/tlliopp
avkomma. Olofsson sansade sig da mycket. att han liB.Odmark SI 7tt2t(i.\\'iIhelmsson S l.60 3lll.(ilanz
àterfick rörelseförtnagan och tog till benen allt vad han ll I.o0 -ti L". Jakobsson ll I So

förmådde. Björnhonan förföljde honom icke. utan han kom Kulviöuung
välbehallen fràn äventyret. lil. Roos ll l2titi2ill.(ilanz ll I L58 3>B.Odmark S I l.02

-ll li. (';ll'lsson S lll -F
lhvktivltuvninig
Iil. Roos ll3-I-to 2ill.(ilanz ll.'l-lt)-t 3i(i.\\'i|heln1sson
S Ål l.3 -lll-Ä. (';tt'lsson S 30.80

(ÖP) Begravnlngar Stor.-1:4 v ltmm
l Ströms kyrka jondlöstes pa söndagen fru .-\nna (iöiansson. I tllammerdals ll* 52.0 2 l IFK Strömsund 53 7

maka till lantbr. Jöns (iöransson i Risselás. (iunnar Sliupoáiig
Löfvenmark lörrättade begravningen l l llammerdals IF 37 p. Zl IFK Strömsund 27 p.
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(LT) 75 ar I0/6-l942 Ingegerd Hellström. Ulriksfors Ernst Lennart

fyller pa söridagen den I4 juni l'.d. hemrnanslgare Göran Salonionsson. Lövberga. Marit Viola Larsson. Hillsand.

Jonasson. Åsprias. Strörnsund. Karl Gunnar Edsvik. Strand. Britt-Mari Karlsson.
Vagdalen. Anna Ingeborg Forssen. Bredltilen. Erik Axel
Johansson. Glrdnls. Ragnhild Lindberg. Ohn. Britt

(ÖP) SWINIII* Ir! bflllßl '26-1942 oodnrn ionooon. lcarrniioer. Nile olor Mrrrooon. tmn
SWMM 'W ml wßß =~j Si" 'M bßli iarilr lvlilrrel srilreeon. sveningen _ Allen Adolf alorn.

Sul- ml °'“'*P"*“5" 'W "'"8“$ bY88'“5$W'°“ 3- P- Södra Ohn. Vonny Ottosson. Vedjeön. Marta Linnea
B|°Wl\'i$l- Hlllßfdl- Rålfl P5 l°ß4l8 _$0"9$ Pllßl Lemon. Osterkilen. Vid Strömsunds skolor utdelades
ut lör bygget. varjlrnle man glorde avvagnlngama lßll- dessutom 20 kr till bokpremier av Fritz Gardins fond och

P5 '°d"8F" W "lm de mm' $P"d"8°"- 25 kr till bokpremier ur Ingeborg och Gunnar Holniens

- minnesfond lör elever i Ulriksfors skola.

(LT) Aadelstvlttstuga I Strömsund - - - -
Ströms Andelstvin t|.p.a. höll på måndagen årsmöte. Till (Un s.m|n|,h,|¿. | sn-nu
styrelse valdes Torsten Carlsson. ordf.. O. Erasmie. sekr.. ae-,|u|,¿¿ i roßüss |¿,¿|-“_ Avsiumingm in|@¿¿¿, ma;
E. Holm. kassör. sarnt'uamaAnna Levanderoeh Märta m¿n°||b¿|,¿v|umning,|¿|-G_§|||vin_|)¿|gu-ß|j¿¿|¿9,
Mårtensson. Revisorer: Uno Mårten och P. V. Tuveland. enmmimmu Wu f¿m¿¿¿,8,n_ vm ekvem,
Föreningen har f.n. 95 medlemmar och det tecknade ”mid” 5 min 45,- gnguwvimgns 534, mm 5; |5|j¿,

hvitl uiwsif till I I-000 kf- MM bßlid ißliñv sn indelning rv prernier oeli sripendier. viilren iiirrrrrrdes rv
tomt av fru Ada Holm och vidare att en andelstvattstuga who, ^|m¿ Mm,,,°n_
skulle upplöras lör 40.000 kr. För finansieringen av bygget

beslöts vidare an söka statsbidrag. Den beslutade andels-

rvrnerrr eirrli roniren sporven 'n -'d irorel- "-17 °“"'," '5'°"°42
m,mß::wMb:yn3.?,; mácm ' " ' ineoe_ln_orn vid svrniiiia ltonrnd Moberg. srrornerrnd ner

avlidltlenalderavniraår. Denbortgangrievarlöddi
Solleeà l88$. Han hade lörst anställning i skogsiárds-

(Un G.w.w., utmtsßndq Slyfélißn OC'll Cn lldldlikßf I SVIITVIKS TI'\'l'llb0l8g.

onifrnonde lryrrne orrbliliogen. Liilvilren. siljedoen oeii '°2° °'°'8"ï* 'W ' 'IW lm Små* ^B °°" P'“°“d°='
itingvrnner i Alanis roelren. lronorinrerodes vid errnrnon- R='“*'°- WW 'W '?3' “Y"=*""_5"°"““'*l "“P°*'9'
“Mean |7 'mi 50 mgamm.mmm* sig “mg fö, mc¿_ Moberg enerlimnar minnet av en pllkttrogen och kunnig

iernoelrrp. Till rryreloe vrider Mariin orrsiofooon. ordf.. *'°°8*'l*"“°"'°“-
ValterEriksson. v. ordl'..Axel Skoog.sekr..G. Olssomkassör

f°"_°°_l' Si'“°“ Nåsäñm- FÖ"°"i“3°“ sök' i"'f“° Vid 9-tiden pa onsdagsmorgonen uppstod brand i en

' 'F"“""°"*“?'”'““°'- °°'! Ü” °°" “'“'8”'° “PP8'"°" liryggorrigr i Nylrrrnn i iirveniie rillirorig ltrrrnforo A.-a.
bill' lll SKBÜIJOIÜOIHTÛÛ llll ldl'0llSPlIlS. sund sig med oud och scuom den kni;

tigablåsusomvarradalideslogolagornaövertilldetnârbe-
(|_'|') M-,|.|.|.. vn suga” mhkobf ligna skolltuset. som antindes. Brandrnansltap tillliallades

iriev eirelriir iiogridiig rned rrrrnder ev rollolroirno ioo- °m°4°Ib= frin HMMS °=h Alanis msn inssmms stod
¿ßju|_,i|¿um 5 Ström, ky,-“_ V¿|-re.-minns “shine ¿\.s|m¿_ att tidda av de blda byggnaderna. I stället liclt man inrlltta

as m¿¿ en Du ,,w“,,m¿m,m, p¿ mmßßmiasm 5 sig på att radda lösöret i skolan jamte lararinnans tillhörig-

nanaro av larjungainas rr-|1|gnin_ Engfgnmmsrimmmn heter. I ett uthus intill bryggstugan lörvarades en bil. till-

srrniodee elroltirrnen i srronie lryrlre dar liogridliglieren hñsßkøswkwrkblad-~tlkeii mmisistammd lvhdß
inleddes rned err orgeiprelodiorn rv irenror o. rr. Nordrors fw' wlan ßsm- Gsmm dm fådnds blåi mändß

och en kon altartjanst av komminister Gunnar Sâllvin. En ÖF" l“Ü"l88l“d° 550890 85118 P5 8508- BWÜWNUW
bernlror rjong “sverige ar rnirr ollr pi jorden". varna N* st' W 'flm II' *MM *FIM flik"-
kyrkoherdc Gunnar Löfvenmark höll ett minnestal med

anledning av rolkskolans l00-arsjubileum. Etter liögtids- sr;-iiruuriebn om-r nrndgri vid lrnuieinn

talet sjöng realskolaris kör Aug. Körlings “Var svensk" En niynirn imrsffndepg riedageenomiddngen i srrsmerrnei

Veel' Ö\'el'lll'II'e P. V. Ttlvellnd löfföllåde utdelningen \-n|-vid dispnnçnl Oskgf Cnflssnn skndndgs ggnskg s\-nn

W llfmlff“ll $liPldi°f- 5|<°lYW-'ISGIS Ofüf- |°l<l0f l'lG|- och erhöll bl.a. en hjärnskakning. Olyckan skedde i kors-

M LMM" fwmb dirssf i ett wßmds skßlsty- i-:gen vid seroniriiireonilingen. corlrron ironi eylrlonde

fslwß IM till de med dm ßlwlåß Slut vsknde limma fran srrornoiiorgolialler oeli rirrrlle viiro rv elier srorgeron
lnønt diâlfiktel. Sedln han lletnlöflßvll lll!!! 0Cl'l bn mot kyfkgn, då gn pg;-snnbil kan köfnndç ggtnn i sgrnrnn

fran distriktets 92:a skolar avslutades högtidliglieten med ßr-dr-iirming, var-vid |r0||i;i°nen im|i|'f;de_ Cgleeon rår-md;

allarijanst av kornminister G. Salltin och orgelpostludium. mor bilen, om nnseid. es Mn .rr dörnwrnrngor ineemdo

Sjukkasseplemiurn tilldelades löljande elever inom skol- och bneinof uwsrodo ps bi|d5r-mi, vid den lmnigg rör-nen

distriktet: Karin Rottne. Andeß lngval' Bolin. Strömsund ådrog sig Carlsson en hjirnskakning jämte en del andra

Karl Torgny Ottosson. Tullingsas. Stig-Erik Larsson. biessyner-_ |-[nn vs;-du nu pd Sn-uns sjulrsrugin
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Sumdmllárurlnmur ßrllu Jmnmn. .S°In'i:m|:ml

(LT) 50 år (OP) Födelsedagar
fyller den lll dennes .~máslwllamruman Bma Jun>_~.nn. 95arfyller|1âm|d~ornn\arann ânkefmn lšersun Rosenberg.

Slrömsund Öhn. Srrñmsund Den gamla är aren ull :mus \ nd god \ :gör
ehuru syn och honel pa .~n.~1one hln nl ~iirnrel Nlor Kersnn.

(op) 50 Ü. \ älhekam lör alla pa Öhn. är änka eller fmmlrdne skrlles-

fyller den IK Junn. handlanden K l. Perwm. (iardnas. F“d°"“'""°" 15"* R“*°'“h*°"¥ ' Oh" “ch h“" hm' f“"f°'
sm-,m$un¿ "an 5, md., , |.-J5||__J,, rande ln ar pa Iïrdemegarden llun ar den äldsla a\ sm

~lakI och den lred_|e | ålder mum Ström

(ÖP) Sàglallngas "llerknst" I Espnis IK 6- IQ-ll
ble\ alharlng olycka lin a|l\ arlrg nlyek-händelse
unirñlïade pa lusdagmnddagen \ rd sag\ erkel r l-1epna_~.da _ , -

en sagare fack magen upprn en a\ en planka. man ka.~.|ade.~ L) 5n Ing
ullhaka fràn sagklrngan. .\lan hade lagt upp nagra n_\'s:"|gade Ane-c|m Åshmd
hråder pá saglnken lïvr all kanla dem och da klmgan \kun| .

en lm rn I hrädslapeln slängde» p|öL\l|gl den m ersla hradan Anna'L-'53 Mànensson
med \ald_~am fan ullhaka fran sagklrnganrl och lralïade Vig5c| j S"-Ömsund den |2 juli |Q42
din rd 26-ange I-ink l-Ésp\ all. \ rlken fungerade mm
hjälpsagare. och re\ upp eu sar fran magen och nedal ena

ljumsken pa denne. Den skadade lördes eller en Rama

om\ árdnad sa fun »ng gora lar ull (")§|ersund.~ laaareu. dar
han nmedelharl eller framknmslen underkaslades U-T) 75 Öl'
,,|-,,_.m|,,,nl fyller pà wndag herr Johan .\'|lswn. Xäsuken. Slrnm.-sund.

TN.\.M_L_,\ Slromsund | mrdsommar
' I - .

.\|ll..|M1ml'l'l.1l'ZIÛnn Kl IK UU "()l'“P"\Rkl-"\
I-' l||la\ lmgar r allman ndmu sme" (““r|“°"” "rkcswf
Xlldsommardagen kl I-l nn ”friar "" m'd”""'"'f¿"da"”°"

H)Tm)LL . hdwmmarallnn LI. lr» 00

Strömsund i midsommar

Sm.,m§un¿_||amnu_rda| Lekar knng mudsnmmarslangen

M
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Färlovade 23 A6' '942 Förlovade
Lars Edvin Andersson Algot Nilsson Signe Olsson

M5,-in gack||m¿ Renålandet Tutattnct

Sörforsa Strömsund

Förlovade
Holger Jonsson Alta Björck

Vigde .
Erik omßsw lan sand l-ltllsand

Alva Karlsson
Alanaset Asherget. Bräcke (LT) Arbetslllrtnedllngen 256-I9-42

Arbetsmarltnadskommissionen har från l juli lörordnat
(LT) A,-'¿",u.|M. 22 64943 hr Bror Mårtensson. Storön. Strömsund. till lörestandare

vid specialkursen lör lantbniks-. mejeri- och skogsstu- ß"Ub°l$ß"“°¿|l"8°ll Ü Slfñßd-
derande tid l-ltilan haravlagts av bla Erik Eriksson. Ström.

(LT) 0b.ck,m'b.d ...kr “mn-'mg  I 251!-l942

os sn ing nnnningsniiisisns i iæsiiivsn ins-ia sisnissts i ' “'*'°“"° '“'“'*_°'“'“"*°' 8'°'* “'42 "S 5"°'““"'““P°'
|¿mh8s\,m°sySse|”m"æ¿mnspm m, cmimmamimma av stapeln på Tingvalla. Det är nu andra anet a rad som

““.¿¿ mm .mk mm' menas 5 en moms som mg N en dessa spel arrangeras av IF Kamraterna och av allt att döma

sur 5 m-hem ßf an som M hem, N nommmmk svänga ha de redan hunnit bli my-'cltet En nära nog

gliumun °b§a.\.u..** an iden hårda vimæn lllSCll|'lÖ\'d8. pllbllk. llåß lfllllllll Sig ll" mldSOIl“lIfl8l'-sm med från sun' och u' bråddjupct Den IÛOIICÜS dlll0CkIdC IV d \'ICkl'I Odl 'af
md sig spe|¿hn_ som jam: Msn bomsmckm. “Nim att titta pa de idrottens stjimor som gästade Tingvalla.
ßmmm i ¿juW_ | ch” hmmm sig “.¿ amcmm Pc, ljol vid Strñmsundsspclen noterades nytt svenskt rekordi

iiinssnn ncii Andas tanitssnn rninmsn. Lycttigii-is i-nn» '*°1'"'°PP “ W- 5"°"““"d*'$'“'*'°“ ^'*° °°"““'*- ' ll'
am m: Mduw ¿ “m¿e|w,n¿|.M ¿¿ myckm immn-uk blev inte resultatet fullt sa strålande. men man kan ju inte

och skyndade till. De två männen kommo upp ur det våta rum 'md $°““"°" 'am dag' Bland '°s"'""°" mâfksz

elementet utan skadoreller det ofrivilliga kallbadet. Även
spelekan jämte vaipml och stalvire kommo att bärgas när ""P"'-"3 60 '"' ""3'l""”H“'“"
vidta bürm '_ |)Åk2E$Pl'l1l|'k.|FKSll'Öl'l'l$llIld8.2SCk

8" zisisniniisnssnn. uifitisrnis sit a.-t set

Förlovade Löpning 800 ni juniorer:
T°m°" M'5""“°" Mau" P°'“°" I l l-lans-Erik Hansson. Rödóns SK. 2.06.4 min

'“"8“"“°' 2 Gnsartaiiiissnna n ii=z.o1.s '
Östersund midsommarafton ) mn 0 mm

Häclrlöpning I I0 nteren

Förlovade l ) Bror Olund. Biicke IK l6.7 sek

Berttt Nilsson Ella Jansson 2) 0. Svensson. ll-'K Östersund l9.5 sek

Solberg Jonsgårtl
Strömsund. midsommarallon Spjulktßlning-'

lll-l. Salomonsson. IFK Strömsund 47.75 m
zio. Ftsiiincttntrtt sinnnsiiiiii-is.soin

Forlovade
Bifs Psßw lßssbts Nilßß Löpning /.soo »nen-i-;

Tvllinsßås midwmmm tioiiisiisgsiiisni. i<isnisv«isnsii=4.oo.s inin
zi :niin isberg IFK Osti.-isnnit 4.o2.6 niin

Förlovade Hindffiapning .t.ooonn-i.-f.-
Uno Jönsson Marit Andersson l lTote Söderström. MP Stockholm 9.222 min

Vedjeon Espnas 2) Nils Ollandcr. MP Stockltolm 9.3 l .6 min
Midsommaraon

Höjdhopp:
'_--I d l)AkeOdmark.MPStockholm l.8Smeter

OI' 0\a e
2 _ _ i.1 min

Psinisuniiisfg ai-ins Nitssnn 'O °““°" m“'°' 5
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M Midsornmariillon W "'T)“H'
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| 'igde lLT) Vlgdt
U" nhnda llr Bror Olofsson fran Rtsselas och froken Ltsbet Ltdgren.
km; hmm n,¿sm||.-n. aouef nu hf 1. Ltagm» och tums tmstm. xwgsetn

Suömmnd mmmmhl lïxrrattades pa mtdsommardagen t .Stroms kyrka axe kyrko-

Wdsommardagen lt!-ll' hmldi' lfwmmrk

Konllrtnatlon l Ström
ll-T) Dötßflll 27 6- W-32 Sjutton pojkar och lltekor hade konftrmattonsax slutnmg t
l en alder ax- 8-l ar har Ntls Strömberg. Öjam. ax ltdtt Stroms kyrka under lørdag mh _e¿$ndag_ Pa lordag holls

förhör med eles ema. som lïvrst fmgo taga t samlad trupp

FÖl'/uwu/1' fran .sockenstugan ttll kyrkan Pa söndagen holls skrtlletalet
"cunt Wmman S“ Pcrssun ax kommmtstertiunnar Sällx-nn och predtkan ax kyrkoherde

“New mm (iunnar Löfx enmark. Därefter lïvrrättades nattx ardsgang.
Den zx N42 Senare pa dagen xar en fest anordnad 1 mtsstonsltuset.

Arbetarsmabruk
ll-Tlliwßl '02 *f 3” l'-'°~'3 nu .salu pa .sasxtten ttamanae-:sf un t-:nt ttansson.
l den ltlla xäglösa byn Trangasen t Ström nära gränsen _\-¿¿§\,|“.n_ sm-¿m,un¿_
mellan Jämtland och .-kngermanland fmns länets äldsta
mnexanare. änkan (iertrud Olofsson. som pa ttsdagen bltr | 7- l 943
l02 ar. Den ltlla skogsbyn Trangasen annu agtïvr- Ströms skon", nr _“.kesunden.im|ng
:t)tImlelser íntedlbebyggdatralxter. llarwharnankan (tertrud | samråd med S L L. amrdmà

o sson ram ex at .sma strax .samma ar tt sammans med ku” \ä_“rgm“g lïunmgsàs den “_ | 3 Jun
sm make ()lof()lofs_son. med x tlken hon mgtck aktenskap ,\nmä|mng:" nu kumcdannmn
l872. De bada makarna röjde och bröt mycket mark ttllsam- ' M Karm xwm šuömsund
mans. och som lön for denna moda mnehade de snart den ° ' ' Rckmm
största ax byns gardar \lor (iertrud har xartt bltnd .sedan

ett 30-tal ar ttllbaka. men kunde hon se de tegar som hon
x td stdan ax sm man har bruttt. skulle hon med all säkerhet
känna beratttgad stolthet och skapargladje l'Dl)I'I.\'. STRÖ.\lSl'\D

Ttsdagen den 7;ult kl 8 e m.í I-'or forsta gängen gästspel ax

\ llollyxx ooddtrtgenten
J.-\\' l-I|.\\"lX(3 och hans ORKESTER
\'alkanda fran radto \'ar_|e man en soltst

('.-\B.f\Rl-IT - SHOW - D.-\\S
Dansmustk utföres ax Jay liltxtngs orkester

.\'Ö.ll:'SI".4-L TET - ll.-ILLI 'IIt'I:'.\'
Ihmx /urtlug och xómlug J och 5 /ul:

Stift:/arg U '-9 (|'.~|.\I.\If..l.l).-|.\'.S'
.l Iu_x:Å II-l(iI:'S Sll 'l.\'(iB.-I .\'l)

(LT) Födelsedagar 6 7- l9-82
75 lr fyller t dag ankefru lšrtta Andersson. Sxanmgen.
Ström

60 ar fyller pa torsdag lantbr. ('arl Olof Nasstrom.
Rtngx attnet. (iubbhogen.

_ e (OP) Begraynlngnr 8 "- W-82
0' rm", m",“""' rmnmm "' "W" “Mm W W' l)e | Karrnassjon den 2 ma; omkomna skogsarbetaren ()lofI0.”-urulug ut kuntnmuxh-r (ímmur Siillt m. .S'In'in|xuml “dm R'“cïá§ Och lambmhmn länk išrändgárd Oh". ha

nu Jordfasts .lordlästmngen ax l-Idtn ägde rum r onsdags
(ÖP) Begrnxnlng 30 ts-W-l2 pä Stroms nya kyrkogard. tlfftctant xar här kyrkoherde
I Stroms grax kapell Jordlästes pa sondagen ankefru lšrtta (iunnar l.ofx enmark Jordlästnmgen ax lšründgard Ibr-
Norman fran Tulltngsas samt ett barn ttll lantbr Johan rattades pa sondagen pa Ströms gamla ky rkogard ax
.\'ordlund t Öhn. Kommmtster (iunnar Sallx m författade kommmtstertiunnar Sällx tn. \'td bada akterna hade manga
begraxnmgama. anhonga och xanner .sluttt upp.

Ht



(LT) .Iordflstnlegar 9 7-l942
l Ströms gravkapell jordfästes pa söndagen 85-årige Auüdmß någon du hands nu M upp
ßdnnadsingnren Niissnoniberg fran öjnren. Kyrkoherde l 4" 4" P""“"' ""d"'°d """""" I

Löfvenrnark höll grifletal samt lörrättade jordfästningen. (LT) 3,,-¿||,n|.'.,. |5 74943

Dm §\'II4ß=ß_S° hwlw Hß_Slf°mb=fsI01=f= HM i sndnrs kyrka jurdßsies pd söndagen sz-ange tuninn
°°|\ ll" Sßl 5157185 0" 5598 Uf 5'°“$ '°"°f- Mikael Johansson från Alavattnet. förre brunnsgrävaren

7l-ärigeOlofMattiasl~lansson.l~larböekenochpensionären
- Alderdomshemmet. Kyrkoad'. Sixtenrm r-'adeiuedngur io 1.194: P" 5*°““°'! W” J

70 är fyller pa söndag fm Brita Danielsson. Ojaren. Gmh h6"3"°"|“m' ß"imd°3°'dßs"""5°"'
Strömsund. (LT) Fßdelaelllpl' lö 7-I9-l2

Tnflkolyelta l Ström
En olyckshändelse inträffade natten mot onsdagen pä

50 är fyller pä fredag fru Märta Kristina Strömstedt. Egna

Hem. Strömsund.

v- ene utntur riv dnie _ E 'uo- R""""'“*"""'““""lu
¿ff¿°,'l_:_ Joan B“8,:f¿°¿°¿,jamf smög, ,m':k'“:á"n;m i sinsinsund nan; is- i 7 juni en uane rundeyddstun med

begav-ii sig ur nu en eytetrard. nuende eytdn eintiun nen °'“'*““ß_25° °°"°8"°- °°“ '°°'°"°'“' °°'°“ *“' '“'”°“ W
skadade sig därvid rätt allvarligt i huvudet. lån av ßm3d"""'|$k°h"sf"|" D°_“á5°m"d'3°ma “Ida
oi-uningevenrens turer nninmnde den dendnde liggande nu 'ö“"°'“ ß'“'“'8 P'“'“'?'“' °“""ß“- M" 'Pm W' °'d_P°

vägen med sdnderstngei nuvud een under :numer nn- °" "°""'*'*““"'°"'*'°"""'“*"Y$B'“'*°"_“"'* "°*°"_E"*°
mm ñwf k|¿¿“m_ Mmmm omhândcogs och inßrdcs Svenssons bostad. Brasan blev emellertid så kraftig att

till 'ukstu 'an t Strömsund. där den första omvårdnaden dc" °'d'm"° bnndkåm" mk" gm” m °°h släcka' Om
erhölls. Slfadan syntes dock vara sa allvarlig att man hmskyddsP°ß°m'° mm vid 'inml uran" sig man

umedetbnn ri-uiuude nunum nu tnsnrenei i osiersund. na f”“2"°'°“- *"*“'“°° “'°°'“ '“"" P* sm? P°$'°' "°'* M
man hittade den skadade mannen. hade han för avsikt att “am mm' Bhmd 'km ram °" 80'à""5' $°m sm""ad°
begiva sig till skogen för att lägga sig att vila eller und Mgomumsisu man'

kullkömingen. Troligen hade han i sä fall kunnat omkomma Is -,_ | .H2

nu rdtjd nt- nrndrarrusi da ju möjligheten nu rinnu nenem Forlovade
då varit ganska liten. Jöns-Olof Modin Anna (Gun) Svensson

Strömsund

Födde
En son

f. Bosson. Strömsund
Maud och Gunnar Simonson |"8°“.l5f Åh BWBWÜ

ouersunds aa den is juli rot: EN Måsßw

L_t'sm'ng

och

Alanäset Gäddede

Granen .\'|'.tst' Simrinxsrrn

Vigsel i Frösö kyrka den 2 aug. l9-S2

(LT) Tjlrfabrlk med tre retorter l Llllvlken. Alanis
Anläggets förman E. Norberg. omtalat att driften pä-

börjades den I juni i är och har sedan pagatt oavbrutet
bada natt och dag. helg och vardag. Under denna ticlsrymd
har producerats inte mindre än cza S0 ton tjära och terpentin.
fór vilket ändamål det atgan omkring! .000 kbm. stubbar.

Dessa stubbar brötos under föregående sommar och lades

upp pä tork i långa tra\ar. varefter man forslat fram dem

säväl medelst hästar som med bilar till fabriken. l-lär putsas

stubbama rena från jord och sand varefter de klippas
sönder i små bitar. De söndertuggade stubbama forslas
genom en transportör till andra våningen. där man
autornatiskt fyller de tre retorterna och uppvärrnningen
börjar. Vid 210 grader utvinnes terpentin. Sa fort värmen
ökas blir också vätskan tjockare och tjäran börjar komma.
Tolv man arbetar för närvarande i fabriken förutom alla de

mannar som sysslar med stubbrytning och med att forsla
tjärtunnor fran fabriken till järnvägsstationen i Lövberga.
där de lastas för vidare befordran till Skogens Olje AB.
som inköper produktema. Fabriken sysselsäner alltsa en

arbetsstyrka pa drygt 30-talet mannar.
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.4 lunåx kyrknkñr /'mmlñr hönlum-I I Ilurtmit I 94.”

I fränm' rutlen .-Inna l.ulIwIx. Karm Ilílllltlrñm. Inga _S'tuulcn|un_ .\Iur_¶:I I.:mlhcr_g, Ilrgvgcnl /mkt tun_

lm .\'m-srrñnr. Irma llummn Ihakn' rullen Rum-Jolmntmn_ Sum: Ruth.-rg_ Il;-/gr l.nuII=cr_1-_ Itórl.-.Inn-_

l.|ll_t^ .\'å.tIuml_ I'.'I\-mg _\'nr\lrñn|. .S'n'u .\'ätluml. .J tel Ilunwm. .lmlt-rs Errks um
Kön-n är tlcntuunr lñrslürkl nu-tl mrgm nulllun-r

(LT) Junlorllger l lhvsnis I-I 7-IQ-ll
I-'ör närvarande pàgàr ett juntorlägert llas snäs bönhus med

ett 70-tal deltagare. Det är det tredje ungdomslägret som L_\'-Villig
anordnats av Lutherska Jämtlandsmtsstonen denna (;ö|c _.\§||-öm

Ledare lör lägret i lla\ snäs äro pastor .-\ke Dyberg. ( ;um.m- Rom,
l-Ilu I-Irtksson och predikantema Bylund. \\'angby och
Knstoífer \\'alltn. Lägret avslutas pa onsdagen Smckhnlm Slmmwnd

Vigsel i Skellefteå (iamla kyrka

LT) Ströms Vattudals turlstlñrenlng den 'S aug' N42
hade i går årsmöte pa (irand llotell t Strömsund. .-\\

lsebetänl. f- 'k. det' - aret; : fk .

S::::'.;:'.'::.;. --~=--~-~-f--~~»--«-ö--« M-f-f--«~-~-=
tandrarhem har under året bott l78 gäster. .-\t styrelsen ("°"“k“°ch b;"f'"h“m “W °\k.:\'dd§ßfl@mnm' "$°m.f'
uwdmgs au ßmâm med den ud ßwgàcndc àñmöw allahabehm as llarkommttten tadjar dartrttll alla. (ror

' ' na-n tt t- k ked kl tt ed
beslutade inventeringen av beftntlt ta smàstu 'or tnom 5' J r J m " mar lem” nd “mar 5 -“ 3 m M n '
ßmin wrkqmhc“°mràdc 1' ' ' I' när landet hotas as ln smedelbnst! liltr det särsktlt gott om

S någon sort at skogsbär. dröj da tnte att meddela härkom-
matten eller knsttdsnämnden. sa att tt lä sända ut grupper

\ hd" as bärplockare fran Strömsunds samhälle och taga \ ara pa
Kontortsten (rösta ( arlsson. Dorotea. och aflïtrsbttradet bänm 5-|“,||,amcn få kanhämh Hugh: |,¿¿,|m än Wang,

H-Jard” Jönsmn' d°"°' "U b°gm'"'"l“°""°P'""ö'°" detta ar. Kommtttcn består at lärannnan .\larta Olsson.

pmm* JÖ"~“°" °°h him* maka' f- ~'\"d°'~“°"- S"'Ö""'*""d~ Öhn. fru Regtna Persson. folkskollärare Per Johansson.

vigsel ägdc mm på *Ö"d°9°" ' S"5m* kïfka- \.'g*°" platsredaktör Lennart Sehöqust. sandnngsrättareü. .\lo-
ÛWÜMW “If k°mmÜ"Ü“°f Üßf 55||\""- lander. skolkökslärartnnan Btrgit .-\rhoren-Olofsson. fru

Zulamtth Johansson. lärartnnan Ida Lögdberg och fru
F01'l0\'0l/C' 17 7_|,_,_p Serafta Ltpktn. samtltga frän Strömsund. samt jordbrukare

Bror Wikström _ ° Jöns Persson. Rtsselàs och krtsttdsnämndsordlörande
Ingeborg Stedberg Jonas Andersson. ljlrtksfors. Följande byombud blevo

Strömsund valda nd ttsdagens sammanträde: jordbrukaren Adolf
(iöransson. llenntngskälen. handlanden llans Strömberg.
Öjaren. lärannnan .\lar1a Olsson. Öhn. faktor Anselm

För/Oval/L' Sandemo. Lötberga. banvakt, Knut Knutsson. Tännuken.

Burger Björk jordbrukaren R \' I-Inksson. \'agdaIen. jordbrukaren .-\sel

Rosa Din-erstedt St ensson. Strand. lärannnan Stgnd Strömberg. lšärtnäset.

jgm-g\;,||m| jän-sand handlaren link Strömgren lltllsand. och jordbrukaren
Johan Blom. Södra Ohn.

Gl



| Vlgde
Sten-Allan Lundin

Maud Vanda Olsson
Strömsund den 2 aug. l9-42

(LT) nga: 6 ii- to-iz
Lantbr. Gunnar Nilsson och fröken Gunhild Jonsson.

Bredkälen. Vigseln lörrättades i lördags i prästgården.

Strömsund av komminister Gunnar Sallvin.

J (LT) En rätt kraltlg skogsbrand 8 8-I9-42

-53'-*/f""<'" $\'Il"'*<"2PÛ S- Öh" 0' /9-33 utbröt pa fredagsaonen mellan Lidsjöberg och Harrsjön
Slaende Ir v Margareta. Ingeborg med Elof i funinen. i Alanis socken. Elden hade uppstått c:a 2 km väster om

Gunhild. Siuande: Sigrid. Olof. Erik . Lars. Rum- och Hari-sjövägen i närheten av gamla vägen mellan Harrsjön

_-Inna. ISiunhergs Siiinghand I9-ll' spelade Enl' ul. Rune och Lidsjöberg. Skogen tillhör Ströms Trävaruaktiebolag

gitarr och I:'luI'ilrug.wpel Ett 50-tal militärer rekvirerades som lörstärkning till bytts

eget brandmanskap.

säd" Oh" iöri viga: to x-im
'RW löfdfß 25 4* '*'- °°'_ imniofisii-ii sim ompe. sumiiammar. och fram Aim
('“m"“'Sf:: “°d°"' dam Carlsson. dotter till montör A. ('arlsson och hans maka.

~ '°"“ß sramsiiiia.\" ~| r “mass saiias siriwkm
“nämt S“'"h""g'° S“""3h“"d av kyfkolienJe'lä':un':ia(tfrl:.:'l'\~enm|;Ék. Brtitïirret uppvaktšdes

av na marskalkar. fánriken i kustanilleriet Gunnar Wilbem.
och fil. stud. Lennart Nordfors samt en täma. bnidens

LT) Födelsedagar 307-l9-l2 . _.

80 år fyller pà lördag fru .\latilda Karolina Jonsson.

Strömsund. Jubilaren härstammar fran Finland och är född ' L I ' a '

i Malax kommun.
80 år fyller pa lördag hemmansägaren Sven Svensson.

Bonäset. Strömsund. (LT, F“°b.°d.ur _. H INN:
85 är fyller idag ßdoradstagaren. !\ils Strömberg. Kärr-

_d:'iÛ|'|híf::'i"n:'"““°"' S"““"' nas-:i.sifam.iubiim-iisiiriaaiiiammc-fast.

70 år fyller pà lördag hem.äg. G. P Jonsson. Bredkälen.

5"'Ö"'$""d- -'“b'|a"“ 5' född ' ~'““"5*- 70 år fyller på onsdag fru Klara Johanna Andersson.

55 Û' f)'"°f N '°Nh¥ ff" Wlfl 5*°“-*$°"- Bmdëåm- Lövberga. Ström. Jubilaren härstammar fran Bodums
Slrömstllld. kømmun
60 är fyller fredagen den 3l Juli speditören Olof Hoof.
Strömsund. Jubilaren är född i llallviken. l nïtt unga ar var

han bl. a. reparatör vid telegtafverket i Strömsund. vartefter \ kd'
hambåmn “dena §c|“,|u“.an¿mk“||__\mmkad¿|,han Anläggningsarb. hrik l~.inar lzriksson. Bredgard och

kñpæ en farm 1-'um hcmmkl återkom H00'-med man sjukvardsbiträdet Bibbi Ingeborg Encsson. Strömsund.

och bam pà |920_m|_ "an känn, dä am", i Ãspnâs och dotter till linjearb. Per Rudolf Ericsson och hans maka.

bodde dai i es -i sf. en.-i rm in mini-ii riiiamafeise i sim \'*8*°'“ 'ö"ä"““°* P* “'*"°“8°“ * S"ñ'“* '°>*'“' =“' '*°'“'
nagra år kom han sa till Strömsund som speditör pa A. B. m'"'°1“('“"m' Sa"“"'
K. J . Karlssons lager. Da aflärsrörelsen sedennera överlåts

till Nordsvenska Köpmanna AB.. stannade lloof kvar pa

sin piais. aim imiiimv- twroiiiiiiiig ai jubiim-ii aiimam (ÖP) Bsanwlniinf
aktad och har tillvunnit sig sympatier i de vidaste kretsar. J Slföms ÜW\'|Wl*°||J°"df5$|°$ P0 9504080" f- lfhff 3-

E. Jakobsson i Lövberga. Jordfästningen lörrättades av

kyrkoherde Gunnar Löfvenmark.
ióri Kungörelse -i ii-i9-iz
llandlaren OlofOlsson i ßredgard. Strömsund. som inom
Ströms socken tdkar handelsrörelse under firma Ström- \'lgde
sunds korgaär. (). Olsson. ämnar i fortsättningen idka Kontorsskrivare Jonas Magnus Hansson. Strömsund. och

nämnda handelsrörelse under firrna Strömsunds Korgallär. fröken Gerd Vikström. llammarstrand. Vigseln lörrättades

(). Bredegard. pa söndagen i Ragunda av komminister Hjelmerus.

0)



(LT) Födelsedagar l3 8-l9-ll
Pa lördagen fyller gardsâgaren Per link ()lsson.l'er l-ink

pa Backen. 1 Strömsund 65 ar. .lubrlaren är född 1 Tasyö

törsamltng

Pa Iulrlen wr 11 /trhtlun-ut I~1\Iu1l\I1nI1_glu-I ull lu'i_g-vr um

gamla n111.\mmI1u_wl l~'u\l|_gI11-Iclt mm-Inn ulug ur /rum
barnbarn, hnulrrrm /'vr (itnlut-m'I1JoI1n Erik I"IuIlta1'Å'c

Üe'I'tl rn'/I ./umls ”t.lII\.\nI|

(LT) Kommunalt - Alanis II tt-1942
\'id kommunalfullmäknges sammanträde pa söndagen. I-Törloyadg
btlölls styrelsens förslag om tnköp as ett nytt turbrn-
aggregat ull Storans elkrafty erk. \'rdare beslöts att elekt- (lusmf-'\"d°"*$°"
rtftera Sörytk och \'ís1\-1ks byar (iullan Jönggon

Llriksfors Strömsund

(ÖP) Frilsnlngsarmên l Strömsund l nya lokaler
l-'rälsntngsannen 1 Strömsund har under srsta ttden laut
bygga om stna lokaler och 1n\1gn1ngen as dessa sker pa

lördagseftermtddagen 1 samband med mötet as festl1g (LT) Födglgqtgggr 22 31.194:

karaktär. Den stora samltngssalen genom tya yàmngaroch 80 ar fyller 1 dag Ingeborg Ntlsdotter. (irelsgard.
med läktare är nu genom ombyggnaden försvunnen och 1 Strömsund
stället har man en ny guduänsrlokal. Trappentren ull denna

är dubbelstdrg och för t1ll salen genom 1 gratt och blått _

hållna uppgångar dtskret upplysta as lampetter Lokalen (.l'T)_'\ñ"“m? '_'S"ö"'“f'"! 2-l 8:l9-82

är màlad 1 ljusa färger och kan ta emot 250 besökare mot mf°lMap m '\"“m§""dS .hmm hem" P3 5"; mrfm'
ttdtgare l75. I nedre yamngen har man yunmt atskrlltga 'f\f'"°“ ' uppqdm' uuánd' en" \°"k'b°'gc" a“§'°"
utrymmen. Salunda har man där kunnat tnreda en hus och kmnmmdag på hfucud' mn: en hc' ak' dumheter' wm
tre\~l1g offtcersbostad pa 1\ a rum och kök Jämte nu munen' ' mmmng 'ör ßm'gc'w\ackandc bcfccndc
cxpcdm°m|0ka| och “rim för fyra as dem. .\lan hade rest upp en del flaggstanger 1

deras hallare efter Storgatan. rumsterat om 1 en park. där

bla rabatterna tätt pahälsmng och fly11at en skottkärra

LT) '_-uc|,,¿.p,. bort pa en pm at gard m m. m.m. Trots den sena tummen

50 ar fyller pa fredag fru .lohanna .\lar1a Olofsson. hade ma" â\ en lm" bön' 5"” mer °"" """d"" läujudwdc
Sm~,mSun¿_ röster 1 un1son sang. Nu bl1r det stâmmng .och de upprymda

herrarna ß 1 s1nom11d ss-ara tntör ttnget för s1na mrnst sagt

studenukosa ulltag.
Mar
fyller pa söndag lägenltetsågaren Krtsttna Strömstedt. 'M " md
Löyberga. Strömsund lörös ades natten ttll lördagen 1 Dulbergs kondtton ud

Storgatan 1 Strömsund. Kondttonets kassa pà omknng S0

Dödsfall kr. bley uuyamas byte. \'1d tnbrouet hade nuyama 1ag11

I tisdags avled .lohan l-lmanuel llamren. Alaníset. 66 ar. stg 1n 1 buttken genom att slà rn en glasruta pá ett fönster

llan sötjes närmast av maka och bam. os anför köksdörren

I)
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(LT) Tlylan l sltogsarbetc _ ..

l Kramfors .-\l3~s tatltng "etïektttt arbete utan skador". F ""l"W"l*'
som omfattats med mtresse at skogsarbctarna. eröt ntdes RUN'-' Ü'-fll-\'-WII

lörsta lagpns. 250 kr. at ett arbetslag fran Stanltdens skog. -'\"“¿' \¿'*"l-175
bestaende a\ följande lagmedlentmar Stgsard Mattsson. I-"W" "4'\“W»*
.Mel .\lattsson. llarry Xlattsson. ()lle Mattsson. lflrtk
.\lattsson. llemmmg St ensson. Selander Larsson. Teodor "_-n skyn' M s_ N42

“°"'““"' Anu' l'ör'a|k' M" S'l3"'à*°"a Ströms Sktttegtllc hade t söndags statsprtsskjtrttung
l~'öl_|ande bättre resultat uppnaddes

Rrknlklutt lll'.. R Jansson 57 p Il K lt lidsledl 5-I p.

(op) |:6d¿|,“h:.|. 2,; g_|q_|2 Klass I (ittttnar Linde 67 p

N) 3 |°>.||“ | mm-gon ¿|_\»Pcn$5r_\-|¿¿5|¿.|-,¿¿¿m , _g'm~,m$um|_ Klan I/ ll llugo .\làrlc'ttssun 76 p. Il lirtk Ntlsétt 30 P

5)-5-|cr (nga Bm-g_ numera |-,¿,_\-au | ()\ crh¿,gda|_ Klan U/ l l \t|s \\'t|lk°|tttss0rt -'S p. Il Älåtts f¿1kt'tss0tI (Np
Klass ll'.|' lllohn Ltndqust 7-I p

65 år fyller På fredilgten fru .\lana Karlsson. (lärde. :ll “' J°"*'“'" 72-5 P 3' X* “.'k~“"'""" 9: P
5“.¿,m$um|_ .lltïm-rskup l I John l.tndq\ rst IZK p

Zl S. \\“|kström I IK p. 3! .\'tls \\'tlhelmsson l IX p

50 år fyller pa torsdagen fru .-\nna llalltn. Strömsund. 'Ü Wlf NI'-*-*vn ll? p SI J. .\l. Jonsson IIS p

Jubtlaren är född t Rex sund.

50 år fyller pa torsdagen fm Ingeborg Nygård. liredgard. I'-M°'°°d':'_'
sm-,m$un¿_ 80 år fyller pa lordag f.d. handlaren l- lans .\ltkae| Norden.

Strömsund. .lubrlaren är lödd t .-\lanäs.

70 år fyller pa lördag Per .\latttas Sjogren. \'agdalen.
(LT) Skadegörande lnder. 25 8-1942 Strömsund. Juhtlaren har sedan bamdomen sysslat med
llos k.m:t ttllstyrker länsstyrelsen t Östersund. att ßerttl llottmng och är sedan -ltlarttllbaka llottntngslömtan llan
Olofsson t Näset nr l. Ströms socken. lärttllstànd att tnttll ar mycket tälkänd bland befolkntngen som bor utefter
3l okt. fälla och ttllyarataga högst S0 andfaglar. som Ströms \'attudal. Sjögren ar tyng storstlttägare och fuskare

rnkommapàhonomttllhörtga åkrar. l-'örra hösten uppeltöllo och har nedlagt ett värdefullt arbete lör lörbättrande as

stg ända ttll 200-300 änder at gången på åkrarna och djurskydd och Jaktyard. Bla. har han tagtt tntttattyet ttll
astadkommo stor skada pa grödan. så att tröskntngs- utplantenng at stanarud Lös ön. llan tar även tntresserad

resultatet blev mycket daltgt yard om bäyrama t l)_|uptJärn t yagdalsskogen

"IA,
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Lysning
Förlovade Sten Berglund

I Kawm Krtsttna .\larta \\'esterlund
Anm Åhmqum Sågen lflrtksfors

(iubbhögen

Lysning
S.L.l(.EBondeßr'bundsn\1ielnlngblldad. 3 9- IQ-S2 I-ink Söderstedt
I Strand har btldats en S.L.K.I-'_-atdelntng. bestående Ingnd Jonsson
at- lll medlemmar. Till ordlörande utsågs fru Hilda Slfömtmd
Tallqtist. t-_ ordf. fru Ingrid Jonsson. sekr. och kassör

fru Karin Palm- ton aoaaaaftmao v 9.:»-tz
.-\ten t Tulltngsås har en S.L KJ-I-lörentng btldats. Ttll

_,\|| obehg jam styrelse taldes' fru Stgne .\'tlsson. ordf.. fru Stgrtd
¿-I dn marker mrbjudcs Ulofsstm. \ Ordf.. ffk .-\t.lJ ()|of.\son. sekt.. (ieflfud

Bclömng nu den wm 'ämnar (iabrtelsson. kassör. samt hedersledamot fru Dagmar
ßmmdc han M “wlan línksson \'td båda ulllïtllena talade frk. Ida Olofsson.
__\|an5§ hk“¿"¿§|;m.mng Ltllptte. om lantbrukskttnnans arbete och uppgtft

l-'öredraget tar synnerltgen tntressant och gat ande l-l
medlemmar tntogos

(LT) Dödsfall 4 9-1942
llandlartden och lantbr. _Per Söderlund llat snas. har at ltdtt (ÖP) Födommg 'O ”_ IN:
1 en ålder at 6 ar. Soderlund tar född t llat snas och mena” bmw (Mhr Rwkhg Och fm Mm sundhg
rbed " _- Ilsvk 'fd _-'d. Ik-ha _ .

a d'1|§Ja"?_'c\:'m' ïä' ollpada cmwï “ “Ba n dotterttllbyggmastarehltkael.-\ßlomhergstantngenoeh
me en owe og oc ar ta ehupp tt en at t-ns bam makt mm Pcmnn
lömamsta. llan kopte at en andra gardar och egendomar.
och t ar under stn krafls dagar en at de främsta Jordbmkama
t .-\lan:'ts socken. \'td stdan at Jordbruket dret Söderlund (ÖP) Vlgde
under 40 års ttd en specenallär. Ilan deltog också lltttgt t Slasktntsten (iosta Persson. Falköptng. och fröken
det kommunala ltt-et. och var bl.a. ledamot at kommunal- .\lananne (iabnelsson. Strömsund. \'tgseln. som lörråtlades
fullmäkttge. kommunalnämnden och skolstyrelsen Den at kyrkoad; (iroth. agde på söndagen rum t Strömsund.
bongångne söqes närmast at- maka och bam I-iller denna bjöd brudens moder ett -to-tal gfutter på nuddag.

Per Såtlerluml htgger u/Iürtlokul 1

30-talets här/an
I-'rdn råmler Iílmur Sódvrluml.
I/urulrl S134/vr/Ilm/. Iflnl Jonsson.
Per Sñtlerltlnd
llumwrkurnu år .\':l.t Pvm-r
.\'min|_gn'n och Kulle lillftrrönr
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Förlos-nlng IJ 0-ll:-:I
mellan statronsskrn aren Karl-(iustas l.:ndq\ rst. Ktruna.
och skolkokslarannnan .\lar§ .-\strom. dotter t:ll dtsponent
.-\. .-\.ström. Stromsund. och hans maka. lödd Naslund
\':g.sel : Luleå den 2' 9- I9-II

(LT) Tuberkttlossjttkstttgan l Ström
hes :hades ett anslag ull drrtlkostnadema med S5 not: kr
samt ett anslag at 2 000 kr lör planenng as det senast
mköpta markomradet \'|dare fastställdes \arda\ gtflema
ull kr l'25 per \arddag lör pattent med hemortsratt :nom
lanet och ull det belopp. lör nar\ arande 4 kr lïrr ot nga per
\arddag. som kan a\ lt m I laststallas enltgt "\ ardtaxan
enltgt fattrgxards- och bama\ardslagarna" lör ox nga
pattenter.

(LT) Födelsedagar I-l 1)- ll)-ll'
'S ar fyller pa onsdag ankefru Katarma ljlrtka St eusson
(iårde. Stromsund Jubtlaren ar lïtdd : Títsto lorsamltng

50 år fyller :dag lägenhetsagaret: l' l-. lznksson. l-lgna hem.
Stromsund

Fó'rlm'mle
Karl (iosta lloft erberg l-ilsa Ntlsson

Stromsund llax .snas

För/0 : 'mlv
()lof Persson I.) dta Sjöström

\'x.skal'lsk:ilen Ü_|arn

För'/r):'¿lt/L'
.\“:l.s ()lol'sson l.:|ly l~'rans.son

llallnken .\luràsen

(OP) \_\1t släktnamn IS 0- W-ll
Släktnamnet lines ag har godkänts lör lantbr .-\t:der.s

l-ld\ ard llennksson. och hans famtlj samt lör llennk Nlrkael
llenrtksson. Anders ()lof llenrtksson och Jan Agaton
llenrtksson. samtltga från Stromsund.

.-lmlr-r\ url: San: Ilenrrlwur umrl ßrtll ml: John l~.'::.-t-:rg

”få

Anna nell Ulul lfåtlrrng

(LT) Födelsedagar lo 9- lt)-t2
Stl ar fyller pa fredag f. gardfarthandlaren ()lof \\'astrtng.
Sodra Öhn. Strömsund
75 Är f)'|lL'l' på lttrdag fm Juhaltllíl Sofia l"u|'S.\. (iftlsgàrd.
Stromsund Jubtlaren harslammar fran ( )ckelbo

(ÖP) Födelsedagar l' 9- ll)-82

S0 år fyller :dag lanlbr Jonas (iu.~tal'ssor:. Rtsseláls.
lflrtksfor,\.
75 ar fyller pa lordag fru .-\nna Stenstrom. lltllsand.
Strömsund

(0P)All\arllg trafikolycka I Strömsund Is 0-ll)-ll
Pa torsdagseflermrddagen :ntrâlTade pa Storgatan t

Strömsund en oly ckshandelse. da 55-artga froken .\larta
llerg fran Tänm :ken pákordes a\ en cyklrst och \ :d fallet
mot gatan ådrog sug ett larbensbrott llon kom gaende pa
trottoaren. steg utan att se srg for helt olomtodat ut r

körbanan och t samma ögonbltck kom en c_\kl:.st. som :cke
hann bromsa ln utan korde pa henne baktfràn l-'roken Berg
lïardes omedelban ttll sjukstugan \ anfran hon \ :dare .sandes

ull Östersund lör att röntgenfotograferas. da man som
bekant tcke har ttllgang ull rontgen t Ströntsund

Lysning
l'.d\ :tt lirtksson

.-\|I'll;t ( illSl;|\ .\'M)tt

l-'olltnge Stromsund

Lysning
han Sandberg

.-\Sll'ld Skogmatt
.-\nge Strömsund

”3



Lnndstlngsnlet Hlmtlands lin (LT) lnbrottsstöld l Strömsund
lin fräck inbrottsstöld löröi ades natten mot fredagen i ettMm& titolitält i Strömsund da e;a I I-I kr. blet tiutens byte. I-in

Socialdemokratema 931 - I2l 991-23! IX-ang yngling anhölls redan samma dag som misstänkt
Högern 81 - l0l 2l 1 -2-ll lör stölden l-.n penningsumma pa l I-l kr. hade lïirvarats i
Folkpaniet 31 - 2! 91-20! titolitaltet o\er natten. inen da titoliàgaren I-'redrik
Bondelörbundet lll - -li 551-9) .-\ltenburg skulle rakna igenom kassan pa morgonen
Kømmunivfml Ut - Il 01 --ll upptacktes stolden.oeh aniiuilaiigiiirdestill landsliskalen.

Denne läste genast sina misstankar mot en yngling som
hade \arit tnoliâigaren beliialplig i skiutbanan och \ isste

Socialdemokntterna 981 - 9) 2301 - 32i saledes sal tar kassan l'or\ arades
Högern 91 -l3i SI1-23i
Folkpartiet 2 91 -9l
Bondelörbundet 01 -ll l301' 26! Födelsedagar
Kommunisterna 01 -ll 71 -3) 60 lr fsller idag fru Brita Kaisa (ioransson. (lärde.

Strömsund.

sf-«-««-««~-«~ 3-¿ M; f:3.:'..¿f:l:::..:aí':;'s“.:::*3::::;ï';:...:*::'.'::.';it:';;:ï:::;f:*:9
':'°g°m 1' ' 'sl ' ' 'U l-Iller tjanstgöringibl a. Vemdalen oclitlrsa kom llruuntill
"°“°Pm'°' 'gl '| H 4 Strömsund l92ti llar har han sedan xarit resirlön altare
B°"d°ß'b""d°' M' ° "H 0 l' 'U för Ströms ret ir Ulïentliga uppdrag har Bruun pa gntnd at
K°mm"m$'°ma 32 l "H 0 ' 'H bnstande tid sällan befattat sig med. men liar dock bla

under en period \artt ledaniot at kukoradet. Sin ä rmästarss ssla har ubilaren skött med ett aldri - stikande
soenitiemoimiems se 3 i 11 -1»-ii fnf,_______, ' J 1'

Högern tt 2l1»1 - 9i
Folkpartiet -I S91 -.ll i

Bondelörbundei 2-t 101 - si
Kommunisterna 0 21-I I i

De nationella -- I 3

Soeialdemokratema 761 -Zl 2541 -78!
llögern 361 -oi 291 -Si
Folkpaniei 91 -lli 91 -23i
Bondelörbundet 371 l2i 271 -lm
Kommunistema 0 l21 -li
Denationella --- 2

Lysning
Åke Andersson
Sonja Nilsson

Strömsund Ulriksfors
Vigsel l.- IO I942

./1'I_g'II|1ï\ltII't' Ju/Ill ßrlllm

"_-|-) _|°"||;,",|“,, 33 9. |q43 (ÖP) Stoet skulle dricka - drunknade l in 29 9-l9-l2
Till den sista vilan vigdespa söndagen i Ströms gratkapell Lantbr. K. 1). Allberg. Strömsund drabbades under

sinnet en-.~f tunn Lat-stram. osnie. snnms-nnti. ßwsàfdf wfk =~ iflißl air i-'if ß-åns' Sw- -*Om sålt nå
bete. Stoet hade tarit lörsvunnet under någon veckas tid

En $|5mmng$fu|| och h5g|¿¿|,g |,cgm\-mng ägde pá _,-¿,n_ och man kunde trots sökande inte linna det tillrätta. l slutet
“gm mm 5 5m5m, |¿>1.|m_ ¿¿ ,-mm., M fm Ke,-§|m Sami. as löna veckan hittade emellertid en person en häst. som
S"-5m_5|,-5ms,m¿_ 1-¿g¿,$|¿|| s,_.-,|a\,|an_ dninknat i llostan pà Tullingsasskogen i närheten ai

llasasen och som tid undersökning befanns vara det
saknade stoet. llon hade tydligen gått ner till än lör att

(LT) Fwgtggpf 21: 9.194; dneka men glidit ned i det djupa iatiendraget och sedan

vs af ryiief pa torsdag iienimmagaren Anders Jamin. M :NM M fn mä-'= bf-'Hc 'mf ßfmà 'aim -*Is vw- SIM
}|j||5;md_ Si;-5m$|md_ var lörsäkrat. men ägaren gör likväl en kännhar förlust.

7-l



(LT) Lirllngs- och yrkesakolatt l Strömsund
har börjat sina kurser lör året. men lörst i början av oktober
kommer arbetet i gang pà fullt allvar. då man på grund av
skördearbete. bärplockning och dyl. dröjt med under-
visningens början. Redan i måndags startade sömnads-
kursen. som då realskolans utrymmen åter fritt disponeras
lätt återytta till skolans lokaler och därmed också gives
bättre lörhållanden att arbeta under. l går började kursen
lör kontorsanställda och i början av oktober följa så kur-
serna såväl kvinnlig som manlig hemslöjd. Lärarkraflema
lör de olika kurserna blir i år desamma som under skolans
lörsta verksamhetsår.

(LT) Födelsedagar 30 9-l9-ll
75 år fyller pà lördag änkefru Ingeborg Danielsson.
Gärdnäs. Strömsund. Jubilaren härstammar frán Alanäs
socken.

(LT) Jordllstnlngar l l0-I9-l2
l Ströms grav-kapell jordlïstes på söndagen f. lantbr. 75-

årige Göran Jonsson från Ãspnâs. Kyrkoherde Gunnar
Löfvenmark lörratrade jordlästningen.

rör) rueimrspf 2 |o.|=r-sz
70 år fyller på söndag f. lantbr. Fer Funseth. Gärde. Ström-
sund.

Förlovade
Zakarias llolger Jonsson

Eva Anna-Maria Boden
Bredkälen Lövånger

Förlovade
Olof Eriksson

Naima Månsson
Tullingsås

(LT) Födelsedagar
75 år fyller på onsdag f. lantbr. Göran Olsson Ojanen.
Strömsund.

(ör) vtgrte a to-1942
Banarbetare Folke Martin Dalin. Gisselås. och fröken
Gunda Lucia Edin från Grelsgård. Strömsund samt arb.
Oskar Ferdinand Persson. Ulriksfors och fröken Brita

(LT) Ylgde 6 l0-l9-t2
Murare Nils Ollander. Strömsund och fröken Lillebil
Jonsson. Strömsund. Vigseln lörrättades pa söndagen i
Ströms kyrka av kyrkoherde Gunnar Löfvenmark.

ÛI1ul[klI'c'l ,\'il.s Ü//ullr/c'r vc'/I l.i//c'/W Jrrllssrrlt

(Or) ammamattatng matte luft urttarm
En fem meter hög byggnadsstâllning av trä rasade plötsligt
undan tre murhantlangare. som därvid alla stönade till
marken. Det svåra olyckstillbudet avlöpte emellertid
lyckligare än man från början vågade hoppas. Endast en
av arbetama. Gustaf Andersson från Ulriksfors. blev så

skadad att han omedelbart måste sändas till lasarettet i
Östersund. där det konstaterades att han lätt ett allvarligt
benbrott. De båda andra klarade sig däremot tämligen bra
undan det vådliga fallet.

(LT) Som elever vid Varsta lternsysterskola tt IO- I 942
ha antagits bl.a. Inga Näsström. Alanäset.

(ÖF) llyllnlngar
Skogslörvaltare C. A. Thor. Strömsund. blev på sin S0-

årsdag uppvaktad med blommor. telegram och presenter.
bland annat av tjänstemän i Graningeverken. av släktingar
och av vänner i Strömsund och i Arbrå.

rön r-'Mae
En duktig tös

Lucia Jönsson. Yxskakälen. Vigslarna ägde mm i Ströms Märtha och Filip Eriksson
kyrka på söndagen. Vigsellörrättare var kyrkoherde
Gunnar Löfvenmark.

Strömsund den 8 oktober l9-l2.
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1“ade I- l0- IQ-I-

Olle Hellström
.-\ltce Andersson

Strömsund Strand

(OP) ttgae ts toto-t:
Skogsarb. .-\nders Sundtn. I-'lykälen och fröken lngrtd
Söderström. lilrtksfors. \'igseln ägde rum pá söndagen t

Ströms kyrka. Vtgseltörrättare tar brudens konftrmattons-
lärare kommtntster (iunnar Sällvtn

POÄNG FRITI' !

Sidentäcken - Vaddmadrasser

Satintäcke l-l B-poäng. Kuddar 3 B-poäng /'"~IÅ*Ü'1I'1' U/"I 5'fÜ"'\I<'f/'- 3"«'«/.x'«iI'«/

Filtar l2 á lll .-\-poäng. Bra kt alttet. lštlltga pnser

Wi,

DA!-lL.\lANS Tlil.. I30

(LT) .Iordlistnlngar
Ttll den ststa ttlan ttgdes pa söndagen t Stroms kyrka

H.-\'l'I'EN - lör\'l.\TER\ stoflet eller 92-ange f d postlïtrare ( )lofStrömstedt. Bred-
glcgam och mndçm ho, gàrtl.Stt'ontsttnd Kommtntsterti Sall\ tn författade _|ordfLs1-

.\län't Ersbo Slodeaflštr "|"lš'="«
Strömsund. Tel 54.

Födelsedagar
(LT) l"|'|"ñ""d° '“'”|""d" Û s"ö"“""d U lo' ' 942 50 ar ft-ller den lo dennes tumntngskontrollanten Karl lid-
lin upprörande mtsshandelshtstona har arslötats t Ström- Med, |'S".¿,mun¿_ _,\n_.n W | 3_ W mm.ha¿c han m“5||mng

§_""d' E" dag E” "ål-¿°“ “Tha '“"'df'" had" °" 44"? fuck” hos \-ärmländska tumntngslörentngen. varefter han genom-
ttllsammans med stn tnonnor besokt en gtanngard. Sedan luck |¿,§pg¿nk,m ¿“,g“k0|a W |.,_30_ Rub" W | 3 höqmk.
de vtstats där en stund wtlle emellerttd fltckan bege stg |¿¿“c¿| 3,-f,c|¿, hm _.\ng,;|-gmnältens Tumntngslïmentng.
hem. Da denna hemställan ttll mormodem tnte omedelbart mh” 1920 mm kOnm,"am_ ma' u¿m|g¿-,nng hunmmgm
tnl°rtades_hör1ade lltckan att gràta. Della taldes ernellerttd \ mwmd "mm _,\ng“m_m5|\m.ß Ü¿¿||0m,.¿¿,_,_ Smb" 3 N33
tnte ae tardfolket. utan lltckan togs utan tetdare från mor- har ¿¿¿_m.¿| M,mmam¿ Uäimglun wm b|“.â¿c hm §k“g_\._

m°d°"“* km “ch N” “' Pâ Fáfdm- 'hf n'°k““* llm- *“"°° t ardsstyrelsen t Jämtlands län t egenskap as stämpltngs-
des med ett regelrätt spösttafï. Det var httsmodern statt |c¿m_
som ut förde den föga aktningswärda handltngen asststerad

av sm 3o'à"g°. sm' kn" Shnrórd handlmg "sade nwkam mmmgsImnlmllunn-n Karl lítlsmll. nr I Ii-an t~ân_t-ler
kropp synbarltga spar efter mtsshandeln t fomt av krafltga

l Q I
blåsor och blåmärken. I

(LT) \1gde
Kapellmästare llarald Lundqs-tst. Stockholm och fröken
(iunn Löft-enmark. dotter till kyrkoherde (iunnar Loft en-
mark och dennes framltdna maka född I-Irtksson \'tgseln
ßrrâttades t Ströms kyrka pà ttsdagen at- brudens fader
kyrkoherde Gunnar Löfx-enmark.

Född:
En son

Kartn och (iunnar Sallt-tn
f. Bergöö

Strömsund den IJ okt. N42

Förlovade
Kurt Dane Larsson I-Lltsaheth (iahrtelsson

.\'äs\'tken Tulltngsas
Östersund l7 lt)-l9-12
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im viga: :i in. to-i:
liyggnadsarb. Johan l.indgren. Öhn och fröken Sigrid
Persson. dotter till lanthr. Per Johansson och hans maka f.

Jonsdotter. Öhn. Vigseln ägde riim pa söndagen i Ströms
kvrka.

.lordflstnlngar
l Ströms gravkapell jordlïistes pa söndagen 86-ange f.

lanthr Per Hansson i lšredkälen. Kyrkoherde ( iunnar Löf-
venmark lörrñttade jordlïistningen.

(LT) I-'ördiibblad skatt till kyrkan inom Ströms kommun
Orsaken till den ökade skatten ligger däri att tämligen stora
summor fonderats lör ett blivande församlingshem. .-\v de
stöne anslag som vidare ut färdades ma nämnas 5.000 kr
lör renovering av grav-kapellet och 2.000 kr för utvidgning
av nya kyrkogarden. I-lnligt det nu föreliggande förslaget
fran kyrkan och det tidigare fran konimunalnämnden fram-
lagda förslaget om en utdehitering av I0:3$ per skattekruna
skulle kommunens skatt lör kommande ar bli precis l2 kr

(LT) Dödsfall 22 I0-I9-l2
l en alder av -ll ar avled i mandags fru Karin Sandemo.
Lövherga. llon var lödd i Östersund. Efter avlagd examen
vid smaskoleseminanet där tjänstgjorde hon i lläggenas
och Ringvattnet. N25 gifte hon sig med skogvaktare
Anshelm Sandemo och har sedan dess varit bosatt i

Lövberga.

Födelsedagar 2-l l0- N42
70 ar fyller idag ankefm .\laria Andersson. Stromsund

65 ar fyller pa niandag f.d. hemmansägaren S. (5. (iöranssoii.
Öjaren. Strömsund.

60 ar fyller pa mandag hemmansägaren l-Ink liriksson.
Bredkälen. Strömsund

50 ar fyller pa tisdag fru .-\nna Britta Södergard. (iärdnäs.
Strömsund.

Förlovade
Sigfnd l-'orss Britt llansson

Näsv iken Tullingsas

Förlorade
Sven (iran Harriet Almqvist
llallviken Dvärsätt
Östersund den 2-l l0- I9-l2

Lysning
(iunnar Svensson

\'eta ()lsson
Lövherga Strömsund

(ÖP) Födelsedagar 27 l0-l9-l2
60 ar fyller pa torsdag fru Brita liriksson. Bonäset.
Strömsund.

Förlorade ' " N43
.\lickael .\lickaelsson .-\nna .\lagnusson

(iubbhögen Ringvattnet

Förloiude
Sven Albert Svensson Ruth (iahnelsson
llarbäcken. Strömsund Tullingsas

(LT) .\lastet'skott l Ström 3 I I-l9-l2
litt verkligt mästerskott avfyrades pa lördagen av Nicke
Olsson. Nytorp. llenningskälen. I-Itt par uttrar. som voro
pa väg upp ur en vak fingo nämligen sätta livet till lör ett
välrtktat skott. Det händer inte sa ofta. att man lär tilllölle
att skjuta en utter och ännu mer sällan att tva uttrar kan
töllas med ett och samma skott. .\len sa utfördes ocksa
gärningen av traktens styvaste sky1t. och hans jägarbra-
vader äro vida kända. Den ena uttem kom just upp ur vaken
med en fisk i munnen och den andra var pa v äg ned genom
samma vak. da dödsskottet av fyrades. Ett tredje exemplar
visade sig ocksa senare pa dagen vid samma plats. näm-
ligen vid Öjan strax utanlör Henningskälens by. men Nicke
var da inte närvarande.v arlör denna utter överlevde - tills-
vidare.

.Jordllatrilrigar
l Ströms kyrka jordlästes pa mandagen f. lanthr. Sven
Jönsson. Risselas. Kyrkoherde (iunnar Löfvenmark
lörrättade jordfästningen.
Sven Jönsson avled i en alder av 68 ar.

Si-en Jönsmn i Ri.m'Ia.v. en ni_i'rln-I iriln-.vsvnrtloch kininrg
Ianrhrulmriz .mm inn-rltlatle Iüilt-rnegtirilvn till en
nrönsrerynnllirtik Pa äldre dagar lön-vigacle han nagra
av ganli-ns biggnatlvr grnnni alt .vnirltm uloninrtlenlligl
välgjarila och :Ii/Ialjrika mmlt'/ler: .tunt Slrñnts Hem-
h_igtlsfñn-ning rackvanii Ian mottaga till .vmu samlingar
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Fó'rlm'ade Förlovude
Stgv ard Ntlsson Albert Olofsson
Thyra Persson Stgne (iârdlund

tm-auäten Janttt.-sttas Tulltßtßà- Strömsund

(LT) Tävlingar l ltöltsvixtodllng l3 I I-lt)-12
lör skolungdom har v ant anordnad av Ströms S.L.L' L_)°SII|IIg
Resultaten t oltka byama blevo: \'erner Blomberg
Th//rrrgsds l)(iun\ or .\'|ls.s0n *ll p. II Tl')^g_t_:\e Ingeborg llolmqvtsl
Johansson 86 p. 3! l.ennart l-'ransson Kl p. -lt Sonja L'|nk§fo|-§
Normtan 78 p. St .\la;a Tltultn 77 p
Srruml I t lšann Xtlsson 96 p. 2» .-\ltce llolter 94 p
3) Barbro Jönsson 84 p. -lt .\lartanne .\lánensson 83 p. ll-T) Föåßlßllßif H H' N43
_<,1.,|m rgnt; ||,,||,-f 73 pl 50 :tr fyller pa usdag fru .-\..\|. Lmdholm. Strömsund.
Ölm grupp I I I.-\nna Ltsa Rosenberg 92 p. It lltlmer JUWJWU 5" ÜÜÜ l Skfllft-'Å
llolmen 86.5 p. 3) Ragnlttld l.tndberg 81 p
(ir-uppll lt.\lårta llemmtngsson vx p. 2t(iun\or L .
Svanström 93 p. 3! Bengt Johansson 87.5 p J ”ung
(irupp lll I t.-\ltce Pettersson ”S poäng. -'\'"*° Töm* '*'

\'rvt Stenberg
Nynasltamn Stromsund

(LT) Födelsedagar I-I ll-N42 \'tgsel t Stroms kyrka
65 ar fyller t dag fru Ltsbet .\le|ander. l-lgna llem. \)'åfM1812ß' W-Ü H lf*
Strömsund.

O,.:

, »-

pa

Bloms luxltgltt-I nu-tl vu rön ganlshuv och eu nu gumhut ml Runm-lvmgt-n I lmkgnrmlt-n Tumrlmu-llt-I ull
t-ännu-r wlt h'irvun|l:rr_gvhemmr| Irll luigrr

rörmttlrstsvt-rtatetse ts tt-toa: nttasrntt
Turtsthotellet t Strömsund har av källannästare fru Freddy Hamn .-\lgot lledström. llenntngskâlen. Strömsund. avled
Olsson. Strömsund. lörsaltsltll fröken Lötvenberg. Ström- pá söndagen t stlt 30.e levnadsår. llan sörjes närmast av

sund. maka
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(OP) Vlgde l7 I I-I9-l2 (OP) .\'attllg storm över Jämtland
målaren Ingemar Norrman. Strömsund och fröken Karin l Strömsund och utefler Ströms Vattudal orsakade tisda-
Löfsu-öm.dottertill lägenhetsâg. Jöns Löfström. och hans gens hårda stonn en del besvärligheter både för kom-
maka f'. Bergström. Bredgård. Strörnsund. Vigseln ägderum munikationema och elkrafllörsörjningen. l den rådande
på söndagen i Ströms kyrka och förrättades av brudens isltalkan blåste ett par bilar helt enkelt av landsvägen och
konftmtationslärare kyrkoherde Gunnar Löfvenmark. Som hamnade i diket. dock utan att någon skadades. men det
brudrtäbb tjänstgjorde Ulla Löfström och Maj Vilhelmsson. krävdes ett styvt arbete att fä fordonen upp på vägen igen.

Ö.

\"-sf. f~ïk_
[-P” “~\<_-

På eftermiddagen tilltog stormen alltmer i styrka och vid
femtiden blev man tvungen att inställa färjetrafiken över
Strömsundet. vilket inte inträffat sedan l929. Även
telefonnätet på västra sidan av Vattudalen hade känning
av ovädret. och bl.a. förstördes förbindelsema uppåt
Vedjeön. Vidare blev Strandsjön utan elkrafl vid två tillfällen.
Första gången hade ett träd blåst över kraflledningen till
Strömsund. men efter en halvtimme hade man fått
elledningen klar. Knappt en timme senare blev det återigen
mörkt. denna gång över hela Lövöns distributionsområde.
Orsaken var att en stor massa is av stormen hade pressats
ned i kanalen till kraftverket och nära nog stoppat vatten-
tilllörseln till turbinema. Efter en timmes intensivt arbete
lyckades man likväl bemästra även den svårigheten och
förse abonnentetna med elkra.

(LT) Födelsedagar 26 I I-1942

75 år fyller i dag fru Karin Sjödin. Gubbhögen.

80år fyller på söndag fru Katarina Maria Nilsson. Lövberga.
Strömsund. Jubilaren är född i Fjällsjö församling.
Västemorrlands län.

/"Kt""0""<"I KUN" -\'"""MWI 50 år fyller på söndag fru Kristina Modin. l-larbäcken.

(OP) Beslktnlngsmaanen 23 ll-l9-l2
lör motorfordon träffas t Strömsund onsdagen den 2

Strömsund.

d°°°"'b“' tor) otrtetettt 21 tt-to-tz
Medicine licentiatexamen har vid Karolinska institutet

|(|1,\|-'1'|(; |gy$|( |-'|1,\_v|51'0'|' \'|[) 51',\1,|_\'(;|1,\|) av-lagts av bl.a. med. kand. Arne Drape. Strömsund.

RYSK'I'GESO.\lBll0'I'I' PÅ ES BREDD.-\VIll(.\l OCH
TILL ETI' DJUPAV 70 IG! NORD\'ÃS'I'O.\l STADI-I.\'

(OP) Det gröaskar fortfarande l Strömsund
(ÖP) Församllngsaflon l Strömsund 2-l ll-|9-l2 Att plocka penseer och tttsensköna i blomsterrabatten
Den tredje församlingsaflonen t Strömsund. vilken ägde utanför husväggen så här års hör onekligen till sällsynt-
rumpåedagen. hade samlatettstort antal lörsamlingshor. heterna. På järnhandlare Lundholms gård i Strömsund
Aflonens talare var kyrkoherde N. Wassner från Fjällsjö kundeman likväl under"vårvintern" förnågta dagar sedan
vilken höll ett intressant och klargörande ßredrag över fröjdas åt nyutslagen blomsterprakt. Visserligen voro
ämnet "Du och sakramenten". Före lörsamlingsaftonen blomstren bleka i hyn. men fagra ändå att skåda. Härom-
voro kyrkobröderm i Strörn jämte fiuarsamlade till samkväm dagen meddelades att en syren blommade för fullt.
i ordförande Erik Holms hem. Därvid upptogs frågan om
vad kyrkobrödema kunde göra för att påskynda för-
samlingshemmets byggande. Betonades att hemmet även
static att en "ttttny-tusan" mr ßmmttngstwm min-an "Il F§""""'*" 2” ""°"2
byarna. när dessa kommo fram till Strömsund över dagen.
Styrelsen fick i uppdrag att närtnare utreda frågan om
kyrkobrödernas insats. Kyrkoherde \\'assner berättade

60 år fyller på söndag Mårten Lindberg i Ohn. Strömsund.

därefter minnen från den märkliga Skellelleby-gden.där (ÖP) Postanordnlngarna l Strömsandstrakten
kyrkan är fullsatt med folk och nattvardsgångarna vid (ieneralpoststyrelsen har för tillämpning fr.o.m. l jan.
större helger räknar tusentals nattvardsgäster. inte minst beslutat an i Alavattnet läranställas lösviskvårdare. vars
unga människor. ersättning fastställts till 5 kr i månaden.
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(ÖP) Strömsunds Ilnstnödrar 7~ l2-I9-12
Till Sllll fingo pä måndagen en inblick i möjlighetema att dryga ut
srglspu-lm matransonema. Det var Ströms kristidsnämnd. htnmoders-
5 fm 9;75 föreningen och kooperativa kvinnogillet med direktör

6 fot I0:7S Edvard Bergkvist Olsson frän Tyringe som ledare. som
7 for ||;75 öppnade en kurs i matlagning. Ordlöranden i Ströms

3 fog |4;. kristidsnämnd J.E. Andersson. Ulriksfors. hälsade väl-
Skidumßm tm; kommen och erinrade om kristidens ransoneringsätgärder.

Sandström Cykel dr Sportalr Kursen har tillkommit för att underlätta husmödrarnas
5"-nmstmd |@|_ | || arbete. ge dem lips om att pa bästa san lä ransonerna an

räcka till och lära dem sma knep att dryga ut kosten med

VII*
hr Ivan Jönsson. Lundevarv och fröken Märit Ersbo.
Strörnm.Vigselnför'rättadesiStrörnskyrkapäsörldagen. Vi de
uppsalttsnas mrslssllt var lsmasns lm lar-sn larsl» sell 3
tärna fröken Solveig
lwmmlnlslsf cum: satts-ln. snus-lgssln gsts mltlasgl V'-'N °'“°"
brudens löräldrahem
senare pa allonen voro bygdens ungdomar inbjudna till
kaffe.

grönsaker och annat kupongfritt.

Svalstedt. Vigselakten lönätlades av GW" 5*'°““°"

i Hallviken lörett 50-tal personer. och S"'5'“~'*““d da' 5 d°°°'“b“ "M2

A|.A.\'Ås

(OP) Upprop
_ _ _ _ . 2 jaanarl.Väl setande att allmänhetens olfervllja just tlll jul tages

safsltlll t ansprus tags vi anda trauma ratljs till allmän- """“' "S'|'<"“ """”
hetens goda hjärta om en liten skärv till uppmuntran och ' '

| 124942 NYÅRSBASAR den Jl tleeetltbef.

julglädje vid härvarandc sanatorium. De allra flesta friska
människor ha just den förmånen att lä lira julen. hemmets (ÖP) Dödsfall I I 'l2-I942
högtid. i familjekmsen. vilket vi sjuka nästan utan undan- F. stationsinspektoren Karl Linden. Ulriksfors. avled på

tag mäste försaka. Därför mottages varje liten gåva med orlsdagen. Han var född i Ovansjö. Gävleborgs län. l87l-
den allra största tacksamhet. l888 anställdes han vid SJ. där han utnämndes till korltorist
Julklappskommittén. Sarlatoriet. Strömsund. l899. till stationsmästare av klass 6 vid Ulriksfors I9 l 3. till

stationsmästan: av klass 5 vid denna station l9l7 och
_, slutligen till stationsinspektorav klass4aocksäiUlriksfors

(LT) Dödsfall I l-- l942 “na
Häradsdomaren och bonden Per Mickelsson. Gubbllögen.
Alanäs. har avlidit 87 är gammal. Genom sjähstudier och
ett varmt intresse Iördet kommunala arbetet kom Mickels- .

_ _ _ lör) 'rs tr lzß tz-to-lz
son med tlden att bll Alanäs sockens allt lallo. Sålunda sar .han pmš om i H k um' fyller päšlländag fö-rre lantbre\ bäraren P. Jönsson.

mansoch ledamot i vägstyrelseni-l0ar. En löljdavarvar
han prästlöneuppbördsman. skillcsgodeman. fönnyndar-
goderrlan.fjärdingstnanochkomrnunalnärnrlderlsot'dlöran- nuaßnßmu-¿
de. l9l7 erhöll han befattningen som poststationsföre- En 'SMB Yunus mn S",¿msm¿_ som VM am mm

“*““"° ' °"""'“°ß°"- gasade nlnsgllngsllllnllsn stan aulan rar sluta. list l
fredags sin dom. l-lan stod lörst tilltalad för tillgrepp av

(L1-, |,"'““_B"v|, “M 3, | 2_|942 l30 kr i omklädningsrummet på Tingvalla samt förstöld av

lcømpasllofsn wllllslm Pstsrssan-astgst svlsa ltl. 3.20 l °“ P'*"'*?" f!*“ °“ °'!'“"“'- 5“!°““°“' f"'“"_°'“ °°'- '“
mm N omßums 'gagn han lagt sig till med clrka l90.kr lväxelkassan l

kondlton. samt att han hos llvollägaren Allenburg stullt

lön so tr
pengar vid flera olika tillfällen. Han dömdes nu av

4- l2°|942 l-lammerdals tingslags häradsrätt för samtliga stölder till 6

Hlillllsf L
Mssltlnlslsn pa ang»-sn "Dragan" tonas Persson. susm- ys'""g_
surulslsv pasta oo-uses; l tisdags larsmal larlljllnllgs G“““ "°"'"
hyllningar av släkt och vänner samt arbetskamrater. vilka Hm J°““°"
under dagen uppvaktade med presenter. blommor och Y“kamm°" Suñmmd
subskriberade gåvor.



(OP) Kaffestöld iir godsvagn l Strömsund I-I l2- l9-l2 Röda korsfesterl Ström
Ett parti pa l2 kg kaffe och 6 paket stearinljus ha under Röda korshögtider har denna manad varit anordnade i

söndagsdygnet stulits fran en jämvägsvagn i Strömsund. Ãspnäs och Stamsele-Täxans byar i Ström \'id bägge

Plomberingen var bruten och varorna tagna ur ett par tilllällena har löredrag hallits av ordf. i Röda Korstets

kartonger. som stodo alldeles intill vagnsdörren. Da man strömsundskrets. provisialläkaren John Bellander. vilken
öppnade vagnen. kunde man omedelban konstatera. att talat om hälso- och bamavard. l Ãspnäs medverkade dess-

nagon obeliörig brtttit sig in och lagt sig till med debegärliga utom kyrkoherde (iunnar Löfvenmark med ett anförande
v-aroma. ßolisen är sysselsatt med utredningen. om advents- oeh jultiden. beledsagat av ljusbilder. ßade i

Ãspttas och Stamsele-Tävan voro lokalerna överfyllda med

ióri roiiiimsiisiiiiiiigoi i 5 i 2- i n-i:
I anslutning till Statens Bränslekommisions cirkulär nr
I77 meddelas härmed. att varmvatten fran
centralvarrnvattenbetedningsanläggriing lar tillhandahållas
vintertiden den 2 l -2-t december I9-l2. Kristidsstyrelsen i

Jämtlands läns ßrânslekontor.

folk . och ett 20-tal nya medlemmar kunde förvärv-as.

Slljeasett bör fl elljus
Länsstyrelsen tillstyrker hos k.mt att Storans elektriska
kraftverk beviljas statsbidrag med l2_700 kr fór elektrifiering
av Siljeasens by i .-\lanäs socken. Samtidigt tillstyrker
länsstyrelsen att samma kraftverk beviljas statsbidrag med

5.800 kr fór elektn fiering av öarna Storholmen och Lillhol-
men i Flasjön.

ióri simmat i tisrms io iz- in-i:

E" grow §|ag§mà| I |hßnä$ uítpod rwdagsaniincn I)r Julin ßt'Ilumlt't: /inn'i'nsiulli7Å'urt' I Slróni
mellan nagra personer i llafsnas. Enligt uppgill skiille IW ._ ”_” "ml "_"

upphovsmakarna till braket vara fyra bröder fran ostra

Hafsnäs. vilka börjat gruffa med ett par andra personer
fran byn. De hade tidigare pa allonen löitäri en del sprit |-lf! 'nlfßddf ik" 58907

samt därefter begivtt sig över sjön till llafsnäs by i tydlig "ämm dïllld di ÖP'5P“-*' m°dfl'*'W'ß' ' Slffllm-UN' hfl'
avsikt att "ge betalt lör gammal o.st“. liraket hade börjatpa dPf°Pd 'all l lšï|m|' 1-af* TlW°d°"- d°" W* Wllllß' *|"d'
vägen. lin av dem som av brakstakarna utsetts till offer. är ålvilfim. Lats Tltwdf \ IIYJW WW l 5|fÜm'*U"d lö' J" -*R-'lm

invalid. varför ltanhademycket svart att klara sig och begav “ll “dl.2°' 80" U" hdlßl- “Ch Uddf "WW" bi" 5-1" d"
sig in i en närbelägen verkstad. De övriga kommo efter. mïcl \'k"l2' N50' ' han had* .IW Ulm W dc" *cd-*W

och ett mycket våldsamt uppträde började dännne. Hade kilffdlwld- Om d" N" med "WS Mm- -*Û -*killdlš bl". dl!!
iaiism och dam: bio.. sanaefsiagns och iiiminaciair nn knnv nkliin knlïf- -'-1 l-nn isndiif- nisn dv' -slvnll inf-1
uwswdo |,|,-| hä; och mf på gi-5| gon wm v-5g¿mf_ Su-öm. i dag. lör se 'n finns det nog inge kvar. tillade han. Tyvärr

§und_gp0||_gg|| hg" f_||, umkf utredning gltïk då! llllß ßl' älg. l)' häll hm' UIQ I Slfild. mlll
bortom Strömsund och därför blev det i stället Lars

I I ann* Theodor som liek sla sig ned till en pratstund vid en kopp
"surr" l)u skall väl göra en come back i v inter när du lar

I Ãspnas hade nagra ungdomar pa .söndagen ordnat en ' _' ' _ _, '
luciafest i skolan till lïirman för Norges bam. Programmet Så' pa d':"t:_m:p|a"', “jaf dcååuc
upptog Lucia med täriior. duettsang av fröken (iunnel c man sam' 'fr Ja* r J. a ' I Um
llspmark och folkskollärate Harald Larsson. diktläsning av mrmmg' lf: hade famsu man 'mg Mm: cr 'angel en
ñkm Ingeborg Hm mh du *pd .ljuw qnmmmn.. tag. Den dar gamla reslusten sitter nog i. .-\r du sa pass

' ' ' ' ' ' " _ . ' _ . . . . 'I _ .

Kaffe serverades. .\lycket folk hade infunnit sig. och den '_mmd' au du Ham “_ fcëcm ' °ldb_°> '\Ha“°"' mdh_“'\ 5'
k . R hem" N od -\ “O kr sa Lars Theodor. nej ska jag starta sa blir det i den nktiga

C ommß Ca mnëm ai g 9 Hc' ' I ' klassen. för nu känner jag mig bättre än na'nsin. Det gar

nämligen bäst att aka just när man själv vill. men det där

Düßflll att aka pa befallning. det vill jag rakt inte med. Lars
FN Rlllh Ålmü .|0llíIIl$$0l'l. "ll|$8Dd.iI\^|t3t| dttfl |7t|Sl.\'lll Thqgdm' kngggf (im dagarna på ct! hyggç uppåt

301? |'~'\'md*df- -\°äfW|«*'l "00 1" WRC- .Iärvsands.skogen och timmerhuggning ger som bekant fin
form. Han har redan prövat skidorria. trots att snötillgangen
vant skral. Och den gamla lusten att aka har han kvar.

T"-L SALU bara han nu kan komma överens med sig själv när det

-\'>^= sändningar vslnn Sknnssnsnf- 35 kr isf -1>'='lv- siaii iii.. om man fraga: Lats riv.-oas: hur gumman tum

Fdlll F-"Ü*§~*°"- Slfömåud- TCM-°“ Um- är. sa blir svaret alltid detsamma a jag vet inte men

nog vet han den lille briinögde l'iluren....
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DANS I ULRIKSFORS
annandag jul kl 9-I

tredjedag jul kl 6-8 gammal dans
kl 8-12 modern dans

.\luslk: ELSYS
Stora basaranordnlngar

Värdefulla tombolavlnster
Festen fortsätter under nyarslielgen

Fil. jjänlingsniunnen Olli- ()IiI.v.son . "Lill-Olle
som tcrpt-di/ i sin hrutlt-rs. Rll' ()IiI.s.stm. (OP) Ordningsvakt misshandlad eller strönisttndsdans

Nl'/Ü!/'I0<lW,W" fit/ 5'"'L'fW'I "Mkring I 925 litt ratt överfall pa en ordningsvakt ägde nim i Strömsund
natten mot tredjedag jul. Den överfallne ck flera kontu-

(Qp) Dddefnu 3| |3_ | 943 .sioner i huvudet och en ann bniten ur led. Efter dådet smet
|:en.e |_-Idinesnmnnen 5 5n.¿,n_ One 0|§_een_ Sn.¿-,,n_n,nd_ våldsverkaren undan i mörkret men anhölls senare på

av-tea na inningen i en aieiet av nn at. Mett nenent ttengtett nnnn I nn Mind-
en genuin strömsundsbo. Sedan han i omkring IO ar
innehaft sin befattning som ljärdingsman. gick han över
till aärsbranschen. där han intill dess att sjukdomen bröt 60 ar
honom lör någon tid sedan var anställd i sin bmders fimia. fyller I dag lägenhetsägaren Oscar I-lriksson. Egna llem.
P.\\'. Olssons herrekipering. Den bortgångne var ocksa en Strömsund. Jubilaren. som är lödd i Alanis. har en lang

social tidningsman. följde noga med vad som hände och lïiljd av år \'=lI'Ill10-sn!! islrñmtlnd-
brukade alltemellanat ftirnera de östersundska tidningama
med nyheter från Strömsund. Som människa var han glad
och spraksam och hade lätt att vinna kamrater och vänner. lšommunfullmlktlge
och på den ideella linjen lag honom nykterhetsrörelsen .-\rets sista kommunfullmäktigesammanträde höllspáman-
Wrtnlm hjänl. dagsellerrniddagen. l-iller det att föredragningslistan var

genomgången och sedvanliga val genomförts tackade den
Slnfßsl-KF 23 12-"'42 av-gsende nnttantntien. ntrntstenczttinenn. ttstgnn .senar-
hade i söndags anordnat en trevlig festlighet. Ordlöranden |-,e|e unde, de gdngnn nnen nen nngknde de, nya |'n||,n5|n¿ee

llâldf \'5ll*°mm°"- “ll -*Û lölldf 0" lömlfaß 0' \^5\" lycka till. Även vice ordföranden i fullmäktige. hr Per
Iäfnnnnnn fröken Karin -\'ilss°n-Snnnnnnd-nni 'ïlöitkns ineebssnn. tneitntte int den ttti nan suttit sent t-tee eni-
och väv-ningskonstens utveckling genom tidema". Vidare En-nnde_ en non nnn nn nn egen begäran |5,nnn,- nen

bjöds in di-'klnntnlinn °~=h nntnn vntnknnndn -lslwf ns" rnttntante rttiintaitttges tneit ttit den av-gsentie nniiantttaen
sang av skolbam. Efter samkväm avslutades festen med En de, nnnnm-nnde nn,e|e denne nednnn unde, de | 3 de

“Du gamla. Du fria". Behallningen av aftonen gick till nnn ßn |dn|,|,nn_

sjömännen och Iältjulklappar.

(LT) Postkontoret l Strömsund 22 II-1942
anhåller hos generalpoststyrelsen om ett belopp av l00 kr
till en extra diligenstur till och fran Tullingsas under nagon -\YÅRs\^K-A ° U'-R"(sF0Rs
av tttittagatttn. men int tm antinntai ett isen-att nennnna- .Yyàrsafton 9-2
terna pa alderdomshemmet underhållning med .sang av _\'y§|-gjgggng (hm
ortens kyrkokör jämte gudstjänst av vederbörande pastor. |d 8_| 2
Slillßllâ ll'8lll(l0ll'll'l'llSSl0ll llíll' lâllïlllâl Sllll lflétlglïíllltlé llll \|usik: Tombol.

mm' U Sk]utbana.Ser\;erlng Q

(LT) Födelsedagar 2-I ll-1942
S0 är fyller pà måndagen sömmerskan fru Tora Elisabet
Olsen. Strömsund. Jubilaren är född i llammerdal.

Fiirlowult' Förlovade
Carl llenning .Iohansson Annv \'e.stman Wlm ?-“°l“l“°"

Stockholm .\lura.sen. Strömsund mgffd "°lm
.vieaaetns endast pa tiettn satt $"°'“-*W

iQ



L

fíåilrlwleililigrlisen nu-il I(ullwr'geI i hakgriuulen Onilmng N20.

Förlnvmlv
Lacke Zackrisson

Linnea Olsson
llredkälen Xlttitk flohögen

60àr
fyller pa mandagen läiarinnan fru .-\nna Blom. Strömsund.

Fru Blom är född i Lockne och kom till Ström redan l90l

\'lll åter tlll Strömsund
Diligenslöraren Rune Lögdberg i Storuman anhaller hos

generalpoststyrelsen om atertranspon till Strömsund. sa

snart frågan om tillsättande av chauflör eller garage-
personal där blir aktuell. llan har inte kunnat uppbnnga
någon bostadslägenliet i Stoniman utan har mast lämna

familjen i Strömsund.

eller att ha avlagt sin examen i Östersund. År l9 I 4 kom fru Dödsfall
Blom till mindre folkskolan i Lövberga för att tva är därefter Ftärdingsman Jens Backlund. Strömsund. har avlidit i sitt

förflyttas till skolan i llredgàrd. Strömsund. där hon 2-l:e levnadsår. llan närmast av föräldrar och syskon.

fort farande är verksam Se f.ö. bild pä sidan 78.

Förlo i 'ade
_-\k_e Andersson I-lbba Salomonsson

Östersund Strömsund

Förlovacle
Torsten l-'ndell .\largit Ryman

Strömsund
.\'varsaflon I9-l2

Förlorade
Lennart Schoqvist llarriet Funseth

Strömsund. nyårsafton l9-l2

Slunklpalfullmikllge
Fullmäktige höll pa tisdagskvällen sitt sista möte före val-
penodens utgång.
Den enda fraga som egentligen diskuterades var kiosk-
lörsäljningen i samhället. I-In kioskägare hade begärt
tillstànd att bl. a. försälja tobaksvaror och film och hade

också sina förespråkare bland fullmäktige. men enligt
gällande lär sådan försäljning inte förekomma

frán kiosk. varför den sökande fick nöia sig med att fä sitt
kiosktillstand förlängt i enlighet med de föreskrifter. som

tidigare gällt il'r.'iga\ arade aflärsverksamhet.
I-ln framställning om uppsättning av gatu- och kvarters-
skyltar samt husnummer inom samhället lade fullmäktige
till handlingama. inte därför att förslaget upptogs onadigt.
utan därför att anordningen i fraga under nuvarande för-
hallanden ställde sig alldeles för dyr.
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Vedtransporter under krigsåren l939-1945
Kriget kommer allt närmare vara gränser och försörjningen var bara att köra pa med bilama och släpen. .\langa ganger.
av kol och olja har svan att ta sig till de svenska hamnama. när färjan inte kunde ga pa grund av för tjock is. maste vi
\'i maste ha bränsle bade till fabrikeriia och industnn. till köra pa isen. och da v ar det att träda tremeters bitar under
fastighetema och villoma. Till var glädje har vi stora flaket. ifall isen skulle bnsta. Da blev bilen hängande i
skogsarealer. men träden kommer inte själva utan maste stockama.
hämtas pa platsen. Sagar och yxor kommer fram. och det l)et hände mycket efter vägama nint Strömsund. Det
blir liv och rörelse i skogarna. Den avv erkade veden maste var manga som ville ha tillstand för vedtransporter. bl. a.
fram till uppsamlingsplatsema. ochenav de platsema var brödema Sjöblom. som kom ända fran Smaland. Kalle
fältet där nu llembvgdsgarden star. Tänk. hela det omradet Jönsson och link Norden bl. a. Jonas hade även plogningen
fullt med ved! Det maste ju vara tillstand och bilar för att lä av vägen mellan llarbäcken och Laxsjö. och det v ar skönt
fram veden. .\lin .svager Jonas Persson fick god hjälp. att fä koppla pa plogen i garaget och dra pa för fullt mot
han kom över lastbilar. men de behövde ju förare och det byama. Tänk er att komma utför Bredkälsbacken med fullt
fanns det gott om. Jonas hade tur. bröderna .\'ils.son. Albert v edlass och fä möte i kurv oma i backen. när släpet skjuter
och \'alfrid. .\lats Johansson. l-linar ".\lasen" Johansson pa. det v ar bara att blunda. Det hände väl en del
och l-Irik .\lartinsson var nagra. men det maste vara dikeskömingar. men det var bara att försöka fä upp bilen
hjälplastare med. och där fanns bl. a. Harald Telenius. och lasten och fortsatta .som inget hänt
Abraham Ljungberg. \'alle Lövström. lin episod som jag maste fä berätta var när .\lais och

\'id garaget i llarbäcken stod alltid var lilla hjälpreda. jag hade hämtat ett vedlass v id Siorabrännabi-on. da det
som ville aka: Karl-.-\.vel lläggström. en härlig liten kille blev världens busv äder. \'i tog oss till llenningskälen. där
da. Bilarna gick pa gengas. och Jonas bilar hade ved som vi mötte plogbtlen som sa att vi maste invänta dem.
drivmedel. Den levererades i papperssäckar och hos De maste köra före oss och halla vägen ren fran snö.
.\lählers i Ysskaflkälen hämtades manga säckar. I-In säck Det gick bta. ända tills vi nadde Bredkälsflon. Da stannade
räckte inte langt. plogbilen och mot oss i lastbilen kom .-\lv ar Olsson och

Det kördes i skift natt som dag .och det hämtades ved Pelle "\'ägskrapa'° Svensson. De hade lätt motorstopp sa

fran skogarna i Flykälen. Lavviken. Renan och efter v astra v i maste lämna bilama och handga till Strömsund. Tänk
sidan \'attudalen när isama bar. Till lastbilarna hörde ocksa själv. detta busv äder och daligt med klädsel. men vi tog
släp. specialbyggda drögar. som vi lastade fulla. Tre meter oss fram de langa kilometrema. Bilama stod kvar manga
höga och tva meter breda. Det framgar av ett av korten. dagar. innan de blev bärgade. Det gar inte att beskriva
Fabriken i lilnksfors var ocksa en som behövde ved och vilket väder det var
där var det skönt att pa natten komma in och lä lite extra Det gick inte fort med den stora och tunga lasten med
vämie. ved bade pa bilen och pa släpet. Det var rena .sömnmedlet

Det var bistra vintrar. det höll sej omkring 30 grader i de langa backama. l)ei var liv och rörelse runt omkring
hela vintrama. Nagon värme i bilhvtten vardet daligt med. pa de stora mv-rama. där vi lastade och tur var väl det. lin
vi fick ha tygpasar med salt i och gnida pa bilrutotna för gang frös lastbilens gengasutrustning. sa vi maste ha
att ha sikt framat. bogserlijälp till verksian för uppiining. Och den gangen

Det transporterades mycket ved pa isarna efter var Per Strömlund räddande ängel. Det gick inte fort till
Vaitudalen. och man är än i dag br) dd att isama stod för verksian. men fiam kom v i.
trycket. .\'agot som man ocksa funderar över var att färjan Jag hoppas att de kort som jag lanat ut kommer väl till
kunde ta de tunga vedlassen. men färjkarlama. bröderna pass. för de säger en hel del frán vedtransportema under
Karlsson. och I-.rik Nordström var inte bekymrade. Det kngsaren.

åí'

Jonas Pi'rs.mn.v lusrhil Iilur för :mm/mr: ull ut-läggs/ilulveri /ni nuiummlc /li-nihigdsgdnli-n
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Prosten Arne Arbmans dagboksanteckningar l9l0-l9l l

I l 'T-i
"Jag anser del som en sârsknld skrckelse och nad au Jag sm yällïiruänsla pensuon. lrols au han passera! 83-
lïm komma hu ull Ström och län höna nun prislerlnga bana arsdagen.
under sa ljusa lörhallanden. Du skulle se. hur härhgl nu är
har | aon där Jag slller \ |d oppcl lïvnsler Sjon lrgger som “lm “V -'\""-' Åfbmi?
en spegel och solen lyser öfy er den spada gronskan Den nye praslen \ar nar han kom ull Slröm 26 ar gammal.
Smaßglarna sjunga ulanlïvr mm lïinsrer" Prasrkallel hade han | gencma. llans far Olof yar prosr |

skm er | ell hre\ ull en bror 1 lfppsala den unge .-\me l!orgs_|o och hans farfar I-irnsl fram ull sm död l8% prosl
.-\rhman. som 1 Januan l9lU kom som präst ull Slroms |Sunne och en ax ledarna lïrr den yackelse. som drog fram
ndslräckla socken llan kom dnrekl fran sm präsmgnrngr | Jàmlländska bygder under senare delen av l800-ualer.
llärnösand. skuckad som "h_|älpprasl" ull den gamle .-\me\arog|l1 men hadeud prísly-ugnlngenlrâlïalhlskop
kyrkoherden \\'agemus Präslerskapel \ar Ju pa den uden Lönegrens unga douer Rulh. som senare skulle bh hans
| ljänsl ull sm horlgang. och darlïir almol mle \\'agemus maka

lël



Arbmanboddeiettntm-senaretvå-iprästgärden.Med 24/4
sina föräldrar bodde där den med Arbman jämnåriga Afskedsfest förkonlirmandemaå missionshuset. mycket
dottem Frida. som var - eller blev - "postfröken". Trots folk.
husfaderns höga ålder var sällskapslivet livligt i
prästgården. Kyrkoherden var stundom sängliggande men 30/4
kunde stundom delta aktivt i gudstjänstema. Konfirmation: mkt högtidligt och vackert. Förhör i l.5
Om livet i Ströms socken vid den här tiden kan man utläsa timme.
mycket ur de dagböcker. som Arbman noggrant skrev. Det
som gör böckerna intressanta är att man kan läsa inte bara IIS
om kyrkans verksamhet utan om sådant som skolomas Bamens nattvardsgång. Kyrkan fylld till sista plats och
framväxt. järnvägsbygget.bondetåget l9l4 m.m. Prästen vackert blomsterprydd... Underligt skiljas frän dem och
var med och försökte släcka en brand i Ulriksfors. han var tomt känns det. hur arbetsamt det än kunde vara... Må Gud
slåtterkarl i Risselås. han pumpade upp vatten ur en välsigna och hägna de kära unga och välsigna det arbete
översvämmad skolkällare osv. Mantalskrivning och jag i min skröplighet och oerfarenhet har utfön.
husförhör var då tidskrävande uppgifter. Resorna ut i
socknen skedde med bät eller cykel. i rissla eller med 8/5
apostlahästartta-bilar var sällsynta företeelser. Bamdop i Tullingsås. Mkt. folk i dopgården. alla mycket
Vt ska nu låta dagböckerna berätta. Jag har valt att använda vänliga: sade att man önskade att jag skulle stanna här så

den stavning som dä var den gängse. Skulle jag ha tolkat länge som möjligt.
nagot personnamn fel. kan förklaras av min fars stundom
svårlästa piktur. l8I5

Pa kvällen uppvaktade sangkören veterinär Bergstrand i
gg/|-|9||| hans hentz. sång. ka'edrickning. gladt och ttefligt. jag
En uppfriskande promenad i härligaste vädcrlrttånsken o. h°"'|f°m CJ WW" 'WW | ii 55518' Wck' 'WW-
öfver 20 gr.) bort till den nya. utmärkt vackert belägna

: härli vä dit mellan da .

kyrkogården 8 8 snüyns Bmw Var på aftonen en stund hos gamla ”gudmor i Vallen".
13/| som mottog namarden.

Bister kyla: 36 gr. vid prästgården pa morgonen. Hämta-
dee etter gudstjänsten nu stmnae ny. du jeg i en bena- 2/6
gsm tansnnae min mm vigeet. etter vigsel une. vin Vitt ii" I-öttts ßt att ordna en skoltokat där-H tyslis
nen tmmmettef. tangvnn; mattan; nen stef une... snsttt bttßltis vis: öfvstllasttittsttttttßd bytts sttbbttr- bltfbittdstt
nen trevligt reta. meter va; men gmnigt knut. Påmltttriiddßs hits lttwl N°tditt--- tttlist lwtttttttt och se sis

o ng.

JIII
Atne etentnfßmngangenisuom. stneinarttgtvaaefaen 5/6
mm skogsvggm |i|| Sum och gm-_ Höll viktig stämma ang. alla förändringar i skolväsendet;

gick bra utan opposition. slutade kl. 2. Var efter middagen
gm på ston graföl eller förre handl. Erik Ersson s:r. förrättade

varna nnnnen man gangen t utnuefnfe; gina: nen nemgt. tttdt ittttitistttititzttt i Itythtt- Gitlt tt kl- 6- vi btöllttv
Vi gingo dit. ftngo skjuts hem eng |;v§||,n(. |w5||s,m|¿n_ till unge handl. Sundelin. vigde hans syster Beda och
ß,f_ mm_ ,_ montör Skogman. gladt och trefligt.

gg/3 22/6

Funmft-wngenius. tarr. nnm.t nade tittrnennnt etter rem Uttttftißlttttttk låttsßtti till Btttttbetsst ßtßlttttttttttislt sytt-

veckors sängläge och höll en passionsandakt i missions- |Ü°"°f°8Ü°0 Wefmfk Åk" 095108 CYÜIÖG Ü" |“|°|m$
tmeet. seann tande ot.. Jonsson nenjng men xynmvamen fiiltttttttttittttttttit I tttilt- hwtiftått vi sittstt vtttktitts I tttil-
tantetamnnnemtittnnnnmnenvnmaafenpnftimmnf. ltttttsttzttitrtttttt-
tttmärkt trelliga och snälla människor... lill-Sara var sä

ntyg, saxen en gmtrnttmgt. ntntgennm m nen pmtnigt 29/6

skoltomten. Var sedan inne i fattiggården och gaf
2;/3 nattvarden åt en dödssjuk ung flicka och en gammal

Var uppe pä .lonsgård hos fru Holm... sa genomrar och Summi-
snäll: hon tycktes så glad att jag äntligen kommit dit: fem
rara. lifliga småttingar kring oss. 3”

Skriflermål. dop. jordfästning. gudstjänst med nattvards-
|(|/4 gång (3 dukar) samt kyrkvigsel. For sedan med "Virgo"
Pa etnanf. nttaetes utan. pmtnig sme nade pa ejon nen a till Gitdttß i ltiitlisttßttt vidßt- vi sisttlt Im lötß Olttf
,|“,s,,,_ Olsson. mycket trefltgt.



l0I7 I8ll0
Cyklade pa S0 minuter till Stamsele (22) där vi hade Prostirtnans 75-ársdag. mycket uppvaktning.
ungdomsmöte pa den vackra platsen utanlör skolan...
Cyklade hem med Olaus i Kittjom. JIIIO

Började lisa svenska och tyska med Mina Lindqvist och
ZIII7 Sara Ersson "för ros skull".
UttradeenstundmedEmstÅsIundpdaltonen utanlör ml
ángußbryggmi vi fingo km hum' Skjutsades hem från huslörhör i Bredkllen: bitande

kallblast men redde mig bra i giggen tack varv: ”varg” och
28/7 hwskof
Hjälpte Erik Ersson i Risselaspl slattem till kvällen. väldig '

motion. "I"
lm Ungdomslöreningens sylöreningpaallonen. hvan-id flitigt

”Emma” gick extratur med mig och 30 andra "handa P. Hua år ramp um "II Jukm mycke' sång
strornsnnoobof nu onn. on: oo: m non uonop :Manon °°" ““'”"“'
Lanooon; ooh rfoton Gamo). son nu som fntn 1 nu to. ml

ladt h ll' . . _ . . .
3 °° "° 'Ü snangnmsgonng=sxnnomu|.uognrn|ng.oop.p«oo.uon
In brudvigsel. långt skolradssammantride: pa aftonen

ungdomsmöte i missionshuset Sist stor bjudning hosCykladetilISporrsjötBlöratthabystimrnarnedgubbarna . '
ang. suotnnsomo... vu pa middag nos Litjosnonß. °°°'°'“'““' “M5 “"*' "°'“'“°'“ 'W '“" 2'

1/tzsn . . .

vmm on sjuk man i en torp ovanßf rtissous. :°'“°"°"'°°|”#229 °"“1"““““""1°" °°" “S P' "°'

mo
_ _ ram

vnrnoo L onto s on norw nonon _ _ _ . .

och xwttïgt-stal: mv: uartistamuof :gm '°'ff::'f|' """' ' ""“'°'“"'”°'° “"'“"8' 'W f°"“
mit; vi :uno mo mosa nota imon. 5' 5* ""'“°"'

JIIIZISI9
suotofno honor ut tomoonppfop och inswfning. sooon G” """°'“ '“"'"' ““°°“'°““'
vi ellerett partimmaruppropat och "l'ostrat”batnen.voro "m_|9"
"° 4 ""'"“' °°"j'3 P' "°“'"* b5“"“'“ f“' "°""°“' mnnoaos tt. tz titmtovomor orm Ersson. mo oomfnt

i rissla. Storstiligt byggt. mitt ntm mkt elegant. lin middag.tan
mao om tyftosununo. om ut o boota; psoyggnoo or b'""'°" P* °"°"°“'
folkskolhuset i Strömsund för omkr. 20.000. M"

I-löll tingspredikan; kyrkan vil besatt. Även landshöf-sno _ . _ _ .

non min rom nooßnøfi annu. rofnpn lnoo to-won. d'“9°“ “F W' °f““'" °°°"" ""”"“”""'*"""3°"' di'
ntyouot rottti||s1aaosboooopagangavon;sfoon.ouinto« "“"“"°“"“9°“ """'°'
fattades. lm
“Mum Konsert i kyrkan al'apotekare Kjellström frin Backe och

Fomogontsngn tnoronømm. mnangmooanguuitt °°'“°' °""" M" ""“'“'“"'* Wi” '°°'“°"'
Bonis.slgåendeochroendetillKlrmås.dârjagtog in “Is
h0sN'I N'lsson.T f' ' Ö' .bar _Sie". àfåïslåïogçïå hos Ungdomslörentngenhade mycket lyckad fest lör gamla:

mt otosons... gonna; ut.-1 mg mot Hoanangsuton. on '""d'5' '“°d f°"“ '°"8"
mil ratt stygg vag. tog in i gistgivargtrden.
Onsdag era timmars htnlörhör. Eller middag begal' jag
mig kl. 2 ivlg hemåt: en mkt hygglig man ledsagade mig:
tonnno frun rm nmningon... sumo: oj on om. mot PWWW 4""Åfllß 408l'°*-*IRM-'iïxf
ibland. blott lite öm har och dar. forßätrer I nästa årsbok år 2000

r
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Verksamhetsberättelse 1997

STRÖMSBOKES l998 Föreningens vaktmästare Gunno Emanuelsson. och

med tlltderliibrik "Var beredskapårgod". beltandlararen ßflinßcs kamllsl lnßfld ”lll '997 Si" Ü

|939.|940_ som ßm ua 5,- omshs i “rg och mycke; pension. och som bada slutat sin tjänst i api"il. aaekades

vackert. och som vanligt kom boken ut i god tid löre jul W °"dß'*“dS" ^“"° Dhlßfl "'94 b|°"\$l°l" “ll Pm'
I997. ninggasor. I sedianlig ordning anackades styrelse- och

komminéledamöter. och alla övriga som arbetat lör var
_\|E|)|__E_\|s^_\"|'^LE1- lörening. Sten Sundqtiist lackade varmt Anne Dahlgren

är om I I '_ mm wo man lör gon samarbete under det gångna verksamhetsåret.

BYGGNATIONER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN

Genom ALU har llera "marknadsstugor" byggts och sans ANSTALLDA
uwimm8¿,dg“,°m,.¿¿¿_ Dgbaunaskunm mhyn, ß, l tjanstcn som vaktmästare eller Gunno har föreningen
din sh! W |3,,¿|jni,,g m_m_ anställt Lennart Sandström. Strömsund. l kansliet eller

Ingrid arbetar Margareta Andersson. l-latsnas.

Erik Hemmingsson från Tullingsas har under sommaren
|997 fmowml och Ngn, |.|,m|,y8¿s8¿,¿,n, ¿¿,¿,,8¿,¿_ Margareta Salmi sedan nagra år i kansliet med bl.a.

En manga piiits sisyiw. iiiiw.-iiisas i tis. ryiisf sin uppgift SIr°mSb°l==d$ vlfdrmmds vd dm-
pa garden. att visa tar besökare ska linna olika byggnader
o.s.v.

ma pa iiai Ai.u-sriiswsn ap A iisisii im AKTMTETERümfâmrinl' '“ _S _ WW, .';:m.$h M “V° osunasrmangsarusaiiipiisspiigiaisiiipmmanasiiisispsii
'. '°.“*_“'“" “'° ' ' 'W pa iismpygasgafasn im am gisii en imgi-ii publik wii
*"'°" ”'“ "“ "'“" b“"d“'“““' sisnsusm«i"spasiiuipiun-seka"imansdssiiinpi famii-

mars. Samarbetet mellan bamomsorg och hembygds-
SAMLINGARNA lörening har fungerat lika bra som lörr. Nar fritidsbamen

Arbetet med inventering och kaialogisering forisiner. ß"'d°'_i Ü h°'“bY3d53¿'*_“* m b'k5'"3'~
ALU-llickorna Mary Nilsson och Rose-Marie Magnusson SW SMI" M3' ' M- F57 da" "wlßmß "m'3°"f'"3
uissisrpiaiiruisimsaasiisjsnpjpbiimsusiisasiiiigspiii har GdrW°r Gdrdßßw °=h Mim Brrsrdm Sllrrrlrsrd
linns i hcmbygdslöreningens ägo. ml 9" $l°f Pm-'> l "Ü080 hjifll-

Under I997 har löljande nya saker inkommit som giva-_ Som vanligt har Strömslaget hållit i trådarna lör mid-

iaiiumipr. s rpipsiimm om siiiims och Aisiiss supipi Sdmmmwß mßilillldmrrmildwdåslihdm
mn Bim" |Q|||,“8_ |.|Wm¿s_ 5,, “,m|,|-ga mn Mum, att svenska kyrkan ltarordnat midsomtnardagens friltis-
om iiuisspii. sitiiiiwssiis med pastor. iiiivsrissa iozo swßriärßr-
avLars-Teodor.|onssonsmorSaralonsson.arskinktav
Bum svsgsrasii. iticimi apps iwsumiii sniuippis fran Sr* Iißdsslwlllr I nd hdr mr det krm- budskapet I

l8|8. Anna-Britta Knutsson. Havsnâs har skänkt ett °'Ü°°|' '°“ hñfwnlmls 'V 5"' ”W “kl 93 Ü" WWW”
im.-vsuriii rm iszo. sit smsiss pssimispii frin too: wii vid brßdri i Simm-
en ivlttpase. lens Otjebo har skankt skogsfakior l.E.
Games fniisiisiapsispit frin mo. min kmr-min inr Hrmbyzdssirdqn har han dw under riderr 2_I /6 - SW- I

suiiiti sn yiisssps fm mo-ist. masa; eiiitsspii nu år var dd smß mtr1_id_=. och man imiiiis iisis iiiisii bssm
skinn en nygkmm och en -m°,_|,ym- av Ü. |904_ sm, Slöjdmassan . samtidigt som man gick nint i stugor och

Dahllöv och Göte .loiissori har skänkt en trasvarv. och ett '““5°°"di'SWE" fm” PMS- | HjÛ|"f" S"'5"'°_“'"3'"
|g00_|¿|“|¿¿p hu kommit 50", “va 5-M Säve och 0|°f fanns olörtröttlige Sven Sikstrñm sitt tennsmide. och
Abnhamsson i V.8d¿|c“_ Birsaaännsscnhuskinh en \“i\'st0|ell$ dtlllk Val' Ü.Vet'l t ell ll1VSlml inslag I dell

triskulptur lörestallande ”Bjenn-Zakris”. som var Slllßdll- TWBN |°"°"ßf$Ü|J_°f$k°f “P4 l ß|'°""l8°“$
|¿8em-hrisk bjåmjggam i Ohm und" |g00_|¿|“_ lottkiosk lör att på detta sitt la in behövliga slantar. Ett par

gånger har "Loppmarknad°' anordnats lör an ytterligare
ÅRSMÖTET lörstarka lörentngskassan.

den I7 april I997. höllsi Folket Hits. Ett 25-tal medlemmar Den l2 juli hölls Hembygdsdag med sedvanligt rikt utbud
kom. Ströms Hembygdslötenings lönjanstdiplom iilldc- av underhållning. Fran Östersund kom ånglok med Idas
lades Erik Hemmingsson. Jöns-Erik Jönsson och lens svânggâng som spelade utanlör logen på Hembygds-
Öijebo. garden.
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(inlnd l'rl\ lïxkaslnmg laranordnad Jo-2"Jull l-.ndans 'l'rll del uppraknade »ka lngalunda forglommas
anordnades genom hemby gd_~l'oren|ngen med .-\nders hemhygdsiremngem »als-mng pa lemax eckor .sasom
I-lnghergs orke»ler T) \arr -\ ek puhllken och ekonomlskl "l-'omndsdagar". "l(u|lur- och \lu:~|kdagar". "l$ruk\hanl-
glck den k\al|en mle :hop I-'orulom namnda dans. h)r~.~ \erk~dagar""(iourmeldagar"och "Jakl- och l-'l~kedagar".
logen lr _~a\ al dlsko- som annan allman dan» l")\ nga hela raden ax program och arlrsler under .sommaren IW'
arrangemang anordna~ ocksa nar hade livremngar oeh har hall Slrönlsllenlhygdwgarll som samhng.\plal~ Permlla
pm ala hyr logar och in rlga lokallleler a\ llemh) gd~- \r|~~on som hallll l della rlka ulhud. ga\ ul ell drgerl
lïwremngen programhlad mfor _~ommaren. och har eller ax dulade

\eckor gell ul ell halle ~om hon kallar "l'l\ardermg ax

\'alludals\eckorna pa .\'lronm|nd~ llemh§^gd«-.gard soln-
.-\lerkommande mark nader har hall hemh) gdegarden ~om maren IW”
"arena" a\ en ar l*N" Kafe Tomlen hade oppel hela
wmmaren. lör all nu under unlerlrd enharl oppna nar .-\r\rlngen al aklmlelcr .~lol.~. pa ;ul.~k§llmng~~ondagen
heslallmngar mkommer lim-la ad\ enl. nar hemhygd.~garden hesokles a\ unga och

gamla. ~om nu \el all en nl) ckel fm lradnlon oppnar
gardem domar och h_|uder \ amle och lrex nad nagra ummar

llslallmng med Beppe \\'olger\ xerk lar ell "dr:lgplasler" en \ lnlng lïrnulsdag
wmmaren 0' \'ld llenl lllllïlllen. och olla l samband med
andra arrangemang. har lunnhrod hakar» a\ |ï»remngen.~ .-\ler har lilrenmgen endasl all framlbra \arl enkla. men
palllllga "hak»lrar"~om ldeelll ~\erla~ud haksluguugnen dnrpl kanda. 'll-\('lš' ull alla som lagl ner ul mycker a\
Senenng l .\'lorslugan.a\ hl a ke'-l'|l har mrllsanllgl \arll l'anla-l. \ llja. krafler och arhele for Slrorm
ell goll arrangemang llenlh> gdbrernllg och Slrurm llemh) gd-.gard

S1 \Åmlrn \'ll\;-n I .\lrnm\|uIr/_ Inln_çn|I|-Imlr l ul u \l|'ru I-,'Ilu\ fl!-m'\|lu_g 1 may I Wall

lfrl Sur". (iumrur_ lngrul, lilla. Ku/ul. l'."r:Å. .lllu url: \ll\\r

P5



Styrelse och kommittéer
frin och med inmolcl IQ man N98

()Rl)l~'ÖR.-\Xl)l-' l¥Y(i(i\.-\l)SK()\I\IlTTI- \'.-\l.lileRIil)\l.\(i li\'U\|I-ll'|)
.-\nnc Dahlgren Slcn Sundqum Xlomca Ilcllgn.-n linnmcl Burger l~.dcI~\;|rd

(iunnnr Jnlumwm \I;|r|;| Rnckanlwm Ilrcdkalcn .\l;|rg|l JnIu|n-.sun
K.-\SSÖR Jnn~-lfnk Junwvn (i;mln;|~ (ncrlrud lšlnmhcrg
lirhan ()lnl's.~on \nl~-(iu.~l;| \|l~~un ()\Il-IH) I'll.l lll<l\II$\'(|l)f\ I||lI~.1nd Kun Samlhcrg

Kl;|- T.1r:|ld~~nn (iunwr (ior:m~~.nn lm hcrga Ihha Išjumrmn
l.l:l).-\\lÖ'I'!-.R ('I1r|.~lcrlš|r1.-cr\~on l\';|r|nScI1oon komm \l;|1-len /;|lm~wn
Pm ßackrnan lšnu l1nc\ :lg R|~~«:l:1~ \'l\;| S|od|n
_-\nn;|-Minna Blom PR()(iR.-\.\lK( )\l\lIT"I'l1 \l;|rg|l I-ng\lrum .\'I;un~clc \I;|rl:| lšcrg~lrom
llamcl ()l;ms.~u|\ (iunmr (ior;ms~.~o|| Strand (icrlrud Sundm
Slcn Sundqmsl linll-.\1;|r|c Suumhcrg 'l'll.l.S\'\SK( )\l\l|'I' 'I I Sndra Ühn Inger .\'\;mhcrg
(icrlrud Sundm llans-líruk l).1hlgrcn llvwrdu I-nglund 'l'ull|ng~;'l~ llcdug \;|~|und
Rul|'\\';||dcrm;|r.\.w|\ \'|oI;| S|g\ard~~u|1 \'¿|gd;||cn l'll;| Jnhn~wn
l.ar.\ Iídm Roll'\\^a|dcrm;1r\~on Rl'\'lS()Rl~R .-\lgh;|l|cn Inger \\'clum~|cm

Kun Blomgren .'\~pn;|~ lšnlla l~-pmarl.
SL'PPl.I-..-\.\"l'I'.R SKRII"l'K()\l\ll'I“l'l4: S\ en-Johan Jnn-wn Ûhn Rnll'Rubcn~,~nn
S\ en-har l.mdl'ur\ Slcn Sumlqunl .\'upplc;|nl Sam ltngnmn Û|.1rcn (mrnn K.nrl~wn
Inga-Bm! ()Inl'-“un Sam l:ng|n.m
Roll' Sandcmn Hcd\ ng I- rnkwm lll: DI- RSI. I' I),-\\I( II'
Yl\.1 Sjndm .-\rnc Rnwnhcrg md; | (iunnar (ir.nhn~|rmn
\|l.~-(iosla \|l»nn
Älnmca Hellgren l,()'I"'I'l-ïR|K()\l\ll'l'"I'I: eh,_-u.-mlv ml .n-mml.-I I W\
.\lar|c R|ckard.~.~un Ingaßnll ()Iul'\~un l:\a-.\|ana Rom. ~l)rcl~cn. \Iun|ca Karlwm. prugmln-

lim! lfm:\àg kommunen. lim!-Inger I lmlmnn. l|l|~§mkmnxnnllcn.
Sugml l'cr~.~un (hmm Thulm. hyumhud
Karm .\"cImm1

Slrnm\uml\|u|g|/muur ulunlàr Hur/m Knml|lnr: ()mÅr lf)-l_<

Fr r Turn' l)uIm~l\um. liu_1'rrÛ«lnmrL_ \IulIv Ulln/u. lå-I/4' Stunlln-ng. (immur (irum'nm_ \ \_ .S1 rn I-[HL l,nIu'r|lw7¿
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Balansrapport
I997-I2-JI

Tlllglngar Skulder och eget kapital

Kassa. bank. postgiro l77.324.07 Kortfristiga skulder l0l .780.00
Gamlins fond l4.720.00 Langfristig skuld _Z,}¿g,QQ
Kund- och interimsfordringar l7.890.00 Summa skulder _|_Q,_L2§_§&

Upplupna lönebidrag 28.8l2.00 Eget kapital 622.689.72
Fordringar. anställda 500.00 Årets resultat 222212
Boklager 20.000.00 Summa eget kapital 2,221,91
samlingar 22.9.0100 summa stunder 0 eget kap. 1sz.os3.o1

Omßißsillsåßf 2§1.25§.01
Inventarier 64.800.00
Svaningen 8.000.00
BM2 I 8 ”Baklastare 40.000.00
Kiosker 74.3 l4.00
Fastigheter. 2:24. 2:32 l60.500.00
Nya bakstugan 68. I 79.00

BIISWS* 22.9.1531
Anläggningstillgangar §§_Z.§_0_Z!

Summa tillgångar 752.053.07

Resultatrapport
I997-IZ-3!

lntlkter Kostnader

Strömsboken 82.60! .S0 Strömsboken 77.09-4.00
Ow. försäljning 23.r>25.oo varuinkóp | |.nos_oo
Lotterier 48.87 I .S0 Div. artister 8.-165.00
Slöjdmñssan 45.945.73 Temaveckor S7.680.50
Medlemsavgier 36.940.00 Förbr.mtrl.och d:o invent. 38.922.00
Temaveckor 77.489.S0 Kontor. tele. reklam 52.6l8.$0
Hyresintâkter l02.968.00 Försikr. löreningsavg. l3.70l _00

.Vlinnesfond och gåvor l5.620.00 Traktorkostnad I 980.00
Kom. ALU-bidrag .m.mQ.m Am.-nde. st-lnknt 2-.9oo.oo
Summa rñrelseintñkter §_.Q§_L21 Rep. och underhåll 92.559.50
Ränteintakter 2.446.62 El och olja §_L§,_m
Arbeisumnsbidng 12§.ZQ§.§.Q summa rafetseuostn. 9_1J_q,§_q
Summa intakter 822.2 l 3.85 Rântekostn. o öresutjämn. l.06-l.00

Löner. arbetsgi\-.as-g.oIönek }_L1}_§,Q_Q

Sgmmgjßmgdg 80! 976.00
Årets resultat 20.22,1;
Summa 822.2 l 3.85

s'rRóMs soc1cEN'rA1>1-:T HEMBYGDSNNDEN
Tryekpllímevlv45Xl40cm. Nlrtügonekahedtanmimnsete.

Bomdenkoetuââllkr. LÅMNAE'l'l'BlDRAGTlLL
Förbedllningringvlttkaneli HBMBYGDSFONDBN

tel0670-6l l232.ellerperpoet. rbyggmdlvlrdeadeltglrder
Vit-adreee:Boxl68 Poetgiro24330-3
83322Strñmøund
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sTRöMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar för främ-
jande av kultur och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början
utan fast förankring till en hembygdsgård. men |932 flyttade Ströms
sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år en naturlig samlings-
plats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden vid
Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanlöns.

}

Å;

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste område och besöks flitigt av
såväl turister som onsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår. som på olika
sätt stödjer hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och Före-

mål från en gången tid: kanske dokumenterar man med hjälp av band-
spelare och kamera händelser i dagens samhälle. Båda dessa aktiviteter
ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning att hjälpa
strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_vgel.sirening.'

s1'RöMs HEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller
då någon vän eller anförvant gått bon. Fondens avkastning går till vård
av hembygdsfóreningens byggnader. Kontakta oss för upplysningar om
Ströms Hembygdsförening och Ströms Hembygdsfórenings Hembygds-
fond!

Ströms Hembygdsförening
Box I68
833 22 Strömsund

Telefon 0670-6l |232. Postgiro 2 43 30-3

Sem-n ïll)S|ll|.l)Ht I~It»\\ I 11 \\t \\l.I \IR\l ..| N, tu.-tm nl sn ut snan..-Ira iwn
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Advsntsflrande I bskstugan. Frv Kerstin Asplund. Sowslg Göransson och Vlols Sigvardsson

Skyltsöndsg. Sven Slkstróm spolar nyckslhsrpa I Storstugan
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