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Fagert är landet

Visst är vår bygd fager - något som Abraham l-lñlphers redan l775 också fastslår i sin

”Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland". där han skriver. ”att Wassdalen är den

märkeligaste däld i Riket'°: och om Flåsjöbygden har det skrivits. "att många främlingar
hålla före. att de vackraste vyer norra Jämtland bjuder främlingen är utsikten från Alanäs

kyrka och den från Kalkberget i I-lavsnäs”.

Människor har också länge funnits i våra bygder. hur länge vet vi inte. men vi kan läsa i
Strömsboken. att dr Knut Tinnberg. som forskar i frågan inför kommande reglering av

våra vattendrag. säger att i Nord-Jämtland finns spårefler mycket tidiga bosättningar. spår

som uppdämningama kan komma att mer eller mindre spoliera.

Men vattenregleringsföretagen behövs. för behovet av elström ökar oupphörligt. Byama
på Vattudalens västra sida har just elektrierats. och den nya textilfabriken i Ulriksfors
kräver många kilowatt. När vi sedan läser. att Storåns gamla kraftverk inte kan leterera

erforderlig ström på grund av vattenbrist. inser vi - kanske motvilligt - att
vattenregleringarnas tid är inne.

Olägenheter befaras dock för färjetrafrken. isvägama och fisket m.m.. och hur blir det

med klimatet. skönhetsvärdena och trevnaden? Stora skadeståndskrav rekommenderas

därför.

Men många och nya arbetstillfällen blir det. och det i vår bygd. som håller på att plundras

på unga skogsarbetare av industriema söderut. "Visse|pipoma i fabrikerna har emellertid
inte passat alla. varför några återvänt”. tröstar ett ombud för ett av våra skogsbolag. Men

det är inte bara svårt att få folk till skogen. vädrets makter är också onådiga.Vi ståtar

sålunda med svenskt rekord i snödjup i nov I947. och med kylan i början av I948 runt -

minus 35 grader - blir det tidvis stopp på de motoriserade ved- och timmertransportema.

De samhälleliga insatserna ökar nu. Det införs barnbidrag och bidrag till s.k. bamrikehus

i landet; här hos oss blir det bl.a. tandvårdsklinik i gamla sjukhuset. bad- och tvättstuga

kommer. och det nya. moderna sjukhuset uppe på höjden invigs med bl.a. en storslagen

konstutställning i de nya lokalerna.

Strömsborna är nu helt övertygade om att Strömsund snart blir länets tredje köping efter
Sveg och Frösön. Men något samgående med Alanäs kommun blir det inte. och färjan i

sundet får fortsäna att transportera de c:a l000 människoma och 200 bilarna varje dygn

utan synbar förändring i sikte.

Efter ofredsårens anspänning och försakelser har människorna återfätt tron på framtiden

och gläds åt framstegen. stora som små. Livet är emellertid inte bara solsken utan även en

kamp för tillvaron. Om dena och mycket annat handlar den tjugosjunde Strömsboken. vår
lokala historiebok i den tredje och senaste serien av årsböcker.

Arne Rosenberg 
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WN' Dagens lip på aliogaarbetarfloatea I I 'I I947

I Strömsund vigdes skogsarbetaren Harald Eliasson och frö- U|W_-f 49" gångna högen har dei varit verkligt intresse på

ken Brita Andersson. båda från Bredgård. Vigselförrättare var slioggmi-liiiadeii. Bolagen har köpt massor med stämplingar.

komminister Gunnar Sållvin. De asyttr-ade ståmplingama torde motsvara flera års uttag av

virlteisltogarna. Detstoraproblemet harvaritatt anstålla folk

Dödsfall till avverkningarna. Köpare finns det i normal tillgång. men

Fru Anna Jonsson. Tullingsås. har avlidit 77 år gammal. ltttggale år det fortfarande alldeles för litet av-

Ãnkefnt Anna Johansson. Tullingsås. har avlidit 78 år gam- Jlglålfe l-aß Bttfltelmi Strömsund Oeh Kmmfeß AB

mal. anseratt lågetiårlrbetydligt blttreån förravintem. beroende

på an många sorn arbetade med vedhuggningama nu ösergan

till timmerltuggning.
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tigheten. såger herr Engenström. Vi skulle egentligen ha gått

bort på eftermiddagen. men då jag kande mig krasslig före-

drog jag att stanna hemma. Strömsunds arbetarkoininln
hade på trettondagetts kväll ordnat ett lyckat inbjudningsmöte

SM på GT-lokalen i Strömsund besökt av ett ISO-tal personer.
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jande Iårare tilllörordnats: Elisabet Backengård i Kårrniset. '

tiigetiiiig Hdgsiiomaraieiistn siiisiiitieigtutiitiiriiis. Litty "" W' '"°'"°"““'"'
Andersson i Åspnñs. Svea Moberg i Strand och Judit Lalartder

i llillsand. För skolkökslårarinnan som har tjånstledigt har

tillförordnats skolkökslararinnan Karin Olofsson. Strömsund. Ulrlltsfora behöver Industri för att late helt lörsvlaaa
Ulriksforskommittert hade i dag sammanträde i Länsstyrelsens

' nted landshövdingTorsten Löfgren som ordförande.

av köpmannalörertingen i I - om''nd som ha-rs' I - - “S gång N S 8

s"°'““'“" "'°'“"“'° 3“':““*f¿“a““ '“o°f' “'f°o'8å“ß " P* zffgtlirflgeiß riimtie: :tinš :iii det dgtiïcblïïmmri :lill
W P* '°'3°' P* *°"'*'3*° °"“' 9"' " - P°“°“°' ia dii eii iiieiiittiiidiisiii ettei eii iieiiretiiteiieiiidiieifi. i~teii Air-
hade infunnit sig och 500 påsar utdelades till barnen. På lör- -

middagen iiii vadiei iiiie dei tiaeiii med pa eneiiiiiddiigeii :§k”;'““”°“||||"l',? ß'f°°'å:|“;:f"| °°" ""sm""°',';I¶æ

'“'“° °°°'“ *"°““"°' “W"°“' T'°“ '“'““*9."°°"" "'Y"““'° t-tai mia; iii vid ieiii tietii tieii iiaiiee t utiitiireis.
du 'W Mk '"° på 3"°"“' "ir f°$"'"d°' b°'7'd°' K°P""“"'° Arbetskraft finns och nünga av dein som tidigare lämnat orten

'§'°"'“3"“ °“"“""'°° '°"“ ^'“°°" ""““° '”"' °°" °" stiiitte iatieii vaiidii iitttietiii. em de rieti siiidigvmiide iiitieim.
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medverkade med jitlsånger till bamens förtjusning. Så spe- isuñmsvmudal *une dm 70 mn ß arbeæ

lade Görans kapell julmelodter. Man var mån om att barnen

skulle hålla sig varma. Med lottornas hjålp hade man ordnat

med servering av varm mjölk och bullar. Disponent Oskar

Carlsson tackade sedan de medverkande och lioppades dena Lysnlrtg
skulle bli en tradition. vilket de små också innerligt önskade. Jonas Ollander Sonja Danielsson

Det hela avslutades med ett praktfullt fyrverkeri mot den djup- Strömsund

blå himmelen.



Födelsedagar I3 I N47 Ström köper gamla sjtikstugan
85 är fyller pa fredag änkefru Karin Redin. !\';1sviken. \'id sammanträde pá söndagen beslöt Ströms kommunalfull-
75 ar fyller pd fredag f.d. Nils l-lriksson-Sv ärd. mäktige att köpa gamla sjukstugan lör 70.000 kronor.
Jonsgard. Strömsund. Sjukstugan kommer efter en grundlig ombyggnad att
60 ar fyller pil tistlag lägenhetsägaren lírik Emanuel Södergárd. vara väl lämpad lör tandpoliklinik och bostadslägenheter. Folk-
(iârdnäs. skolestyrelsens lörslag om att upplöta skollokaler i Oiam. där
60 ar fyller pil måndag fru Brita Lisa llartsson. Öhn. maka till alternativ I med gymnastiksal och bastuanordning samt fn-
Karl .l. llansson. stående tjänstebostad godkändes.
50 ar fyller på torsdag servitrisen fröken Vera Bred-

sànl- vi-itu Gustav-.vtioir titta. :it i to-iv
Prlns Gustas' Adolf omkom söndagen den 26 janitarl da

Alanis ett liolllndskt traflkplan kl. IS.32 störtade pa Kastriips
(iästgivaren llugo Sundemans i .-\lanäs och hotellidkerskan llyglllt lnsld Köpenhamn.
fr. Hedvig Isakssons i llav-snäs anhållan. om rätt att till spis-
ande gäster utskänka pilsnerdncka under tre ar från l okt.
|q_|7_ ¿,\«§|°g§_ Vlckelseserle l Strömsund

l lördags började en väckelseserie i lilimkapellet. Strömsund.
| med pastor Magnusson som huvudtalare. Utom sin överty-

gande och slaglïirdiga lörkunnelse visade han sig vara en god
I lörniitltlagsgudstjänsten lörekom utorii predikan och

sang även parentation över fotograf Edvin Eriksson. Kvälls-
mötet hade samlat en rätt stor åhöratskara.

Begravnlngar
I Ströms gravkapell jordlistes på söndagen fm Knstina Olsen.
Ãspnäs.
I Ströms kyrka iordlïtstes pa söndagen Iantbnikaren .\“iIs .\lag-
nus Sjöberg. Ãlghallen. Strömsund.
l Ströms kapell jordlöstes pd söndagen Signd l-lriksson Billing.

”ff ^'l'f7”Å"'ÜI'l*<'"- "““'If7\ Strömsund och .-\nna I-Iriksdotter. iilderdomshemmet. Tul-
/'°r i' St'.sÅ't|ItaI'Ilt'It St'itlt'I'f|lI|t/. ”t'tlt'lg /.stlÅ'.s.stut. ||ng§å_\~_

Tim: .S't7tlt'rl|uttl lill högen

Fötlile
Ströms konsumentlörenlng Il I N47 50 90150

hade pd söndagen en lyckad barnfest i Täsans skola. Festens Ülflš" “ll P- 15- Ü|“f~*-*°"
tiiiitom ßrtiiistnm im-stzistiare Gustav-, utter meet.-fiem f- -\fb°fêß
av lamm unde-ritati man sig under s timmar med letar t-ett Ström-sund den -*I I IW
sang. Först fick deltagarna kaffe och kakor. så chok-
lild 0Cll 0Cll lill stsl l-ttïlí man varslll [låst med gtitlät- Iggy bgf [mg 2[|0 |||' \-g

RU- ÖWY 50'U|'~°' bam Ü\'|'°l.!- °Cll “Wl W' ~“)'“"°"|lL'°" UÖJÜ \'eden hade lagts i upplag i väntan pà att den skulle tas hon av

ieddelmlitr-I eemiiddse- Aff-wtsöwm fr-imlïwsiii varma ett tas-tbti. .-vitare i-:inr sjawg. .-ïigimiten. mig ping." tag
tack till tårarna. som välvilligt ställt sig till fm-, _.-jan och ps iöfdagcn gångs man mf 3" |;,,-4, |ï,N;, hg.

set. Isen hade tömt provats och höll 9 tum. Vattnet stod en

Vigda halv meter upp ur borrhálen. när de körde öv er sjön. De v ände

I Ströms prästgård har vigis skogsarbetaren .\lat1in L'no Ry-ss. omedelbart vid framkomsten och körde tillbaka utan lass.

(iärdviken. Strömsund och telefonlörestandarinnan Sigrid St-'Mrs på eelüügvß-då fll lwm flm ll" \=°vlUPP-

llillevi Jönsson. Lidsjöberg. .-\lanäs. laget. hade det gatt igenom isen. Då veden är såld är leveran-
tören ansvarig lör den och fick ordna med folk som började
fiska upp veden.

Dödsfall
l-ldvin l-lnksson. Strömsund. har avlidit.

Dödsfall
Kum. bh" k,.rk°b”¿h" | Sum” Pa måndagen avled fru Kajsa Karlström. maka till maskinist
__\\. m“_\.“k,_,n mn 'mmm-lmh | Slröm fmmprw 3" k\.m_ Knut Karlström. Strömsund. l~ru Karlström var vid sin bort-

ttsm letter att-fiagsei. när til.-t gaiier it;-fitoist-satt iaf ms. SM' °"<lW 35 fl' ßmml-
llela summan utgör l l.tt8-l. därav 6.823 kvinnor. 3.-llö män
och l.b-85 barn. Detta utgör en minskning från löregaende ar Strömsundsseger l hockey mot Wing
med 525. Linder IO-ars perioden l93ö-I9-lö hade man den l gar möttes i Trondheim Wing och IFK Strömsund i en vän-

högsta besökssiffran N39. da l7.939 besökte Ströms kyrka. skapsmatch i ishockey. varvid Strömsund hemlörde segern
.\ledeltalet besökare lör l9-to är l7lpersoner per gudstiänst. med silïmma 5-l t I-0; 3- I: I-0i.
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Balm' rtttlcn Im' Karl Jnltrurnnn. Jultunnu Jnltttm mn. lltltltng (íttxlut-ssnlt. Gttslat-Jr»haIt.r.mn. .-llhtn (iu.sIut~.s.mn. lill.
Blu! med Karl lirtlr Blt.t'I I lamm-n. I-'räntrv rullen. Johan Kurlmm. (ílrlu Blixt. .Via Gtr.s|ursson. .-Inna Joltumson. .-Inna

ßltxl. .lttgtmu Blu! och _lItlrIt-n ßlt.\'I

Fnggßeqgpf tills st sar framme i stallet. .-\rmarna och benen höll. men

10 af rs-tt.-f pa :antag rm .sm stanen. man un kamma ttm bmw hade ästs b° från fm hm!-
stanen. strfm.-una. non ar maa t tmlte men kom mn som Vid IS-år» flldvf fk las ssäsfbf mcll llmmffdl
W-ànng ttll Strönmtnd. Inom nykterhetsrörelsen har hon ned- “Ch Ü"-\"J5"- Üfïäßflm had* J Ü" PTWW P3 -*'k“8-*'fh°l°-

lagt stort arbete. främst mom logen Norrskenet, N09 började Jag på Inlandsbanan nere t Lugnstk och arbe-

70 ar fyller pá måndag ts-rllrngama Anm jnhanwsn och äntw. lade pa den t ltl ar tttls sr sar framme | \'o|gsele. Västerbot-

fm Johanna Johansson. \'àgdalen. tfn-
W22 bör_|ade tag pa sägbygget mellan Strandltden och

um, 'Msn undan? M, I N47 .'\lanäs och fran N25 har Jag sant anställd t säglïrrsaltntngen

__:\nkc|-N mgchom Jömmn ' Làngiwn S“,¿m_“md_ som och bosatt t .-\lanäset. Jag har hus udsakltgast skött under-

lnk \am I-hc" 'ams nu hálllafbclcn \ågÜf|. df Üdc hade p0$l\ CfkÛ| hÄ|“d-OÛ1

|ämmm_ MM Ma 97 ån snoplogntngen och det sar allttd mm tur att aka med och hjalpa

Fm kmm än Mg' wm lämnm IW gjorde nu mt-tt sncssttsttntng. nar matter befarades.

hon stna första Iärospan. endast I7 ar gammal och utan semt-

narieutbildntng. Lärarbrtsten sar mycket stor. -\|IllS|s5RlI Slfölllllflßli
Skott ícendet stort mte högt, han ek nyt; mellan ne;-;| har hallit årsmöte. Ass styrelseberättelsen framgår. att klubben

bsar och dessutom sarje seeka mellan gardarna pa sarje ort. ball ett gott serksamhetsar. där en god sangaranda och ett gott

Ilästen lttnx har det näg ull l)e|,hu cemmqr-mm pa fy;-_; måna. kamratskap präglar sams-amn. Kören har haft ett flertal egna

ders lärarutbtldntng. Första lörordnandet bles t Bergsjö r konserter samt meds erkat s td Ströms kyrkas I00-ars Jubileum

Hälsrngland men eller ett par år kom fru Jöngtnn ull hem. och Östersundskörens besök I Strömsund. Styrelsen lïtr I947

församltngen. Årslönen sar 9-t kronor. men ett ttllägg pa -t bestár as ordförande ltugo Strand. sekreterare Bengt \'estm.
kfgngf g;|\§ åt henne gçdgn bem [ggn gm cgarncn \ ICC !~G'|il't'|0l'§ll'Ü Slgffltl Läßlill. kílåsöl' .-“CS BCl'g\ Il". klubb-

mästare Robert Runman. not förare Pelle reklamchef
|=5||e|,.4|.p|- John Xtls-son. I :e drngent Per Johansson. 2:e dtrigcnt (iustas
50 3.» |')-||c|- .gen | fcbman \5g|ï,,-mm, gwn _\|¿n_,»§,m_ _.\|¿m5. lšergsall. Ttll ös-nga poster saldes .-\Igot l-lltasson. Olle lloof
set. llan har sant Järrts-ägsbyggare t manga är och kan berätta “till Fn'-llf Flßbffï- Wi" hflöl il" UPPÜN ål ~*'>'"f|*ß'" 0"
om det färgrtka rallaryrket. Redan ud bamaben sar det att Udff-*NKJ mölllßhcm Û" C" *Ö“d=b'-*U"d°f\ '-*mll Ü"
börja dra ett stra ttll stacken. Jag mtnns. att st brukade hjälpa kåff-* mfdlcmmf- Vld-1f° hß'*|Öl-"-- il" mil" -*|W"ß' tå* F00-*'20

ttll att dra hem satten ttll garden hemma t Fyrás där Jag är JÖJJW- lll"-*HW “Uh Täll-
lödd. Vägen fran källan sar brant och arbetet bles' alltför tungt.
I-In dag selade Jag en Isa ars häst och körde ner ttll källan. .-\llt Lars Theodor åker l S.\l I Falun 3 I I N47
gtek ftnt och kaggarna sar fyllda med satten. när Jag skulle Strömsunds Lars Th. Jonsson. som l935. då S.\f senast gtckt
köra hem. När hästen ryckte loss lasset sksalpadc sattnct ös-er Falun. sann 3-mtlen. ställer upp äsen t arets mästerskap. llan
kaggarna. Nu sar det färdtgt! Ilästen skenade. Jag hade strat är täs ltngarnas äldste deltagare med stna -ll ar. I är täs lar han

tömmarna säl om handlos ama. så det sar bara att hänga med. för llolmen IF t Falun. en as arrangörsförentngarna.

ltl



Sjiikstugan l Strömsund blir även virdliem Däremot löreligger ett ston behov av vårdplatser lör i synner-

Landstinget beslöt l94-l och N46 att upplöra en ny sjukstuga i het kroniskt sjuka.

Strömsund till en beräknad kostnad av 800.000 kronor. Arbetet Landstingets lörvaltningsutskott har nu funnit det lämp-
med sjukstugan pågår nu. men har på grund av tuberkulos- ligt. att ett hem för kroniskt sjuka inrättas inom den nya
sjukstugaris brand kommit i ett annat läge. Det var utsprungli- sjukstugans byggriadskropp och i tva våningar ovan sjulcstugans

gen meningen. att vârmeeentral. kök och vissa andra utryrnnien lokaler. då dessa âr avsedda att upplöras i endast ett plan. (ie-
skulle nyttjas gemensamt med tuberkulossjukstugan. Nu måste nom denna påbyggnad skulle virinas 50 vårdplatser. ()m denna

emellertid dessa utrymmen ersättas genom nybyggnad. Då det nybyggnad kommer till stånd. bör den nuvarande sjukstugan i
har befunnits. att behovet av tuberkulosvårdplatser har minskat. Ström inte disponeras som hem lör kroniskt sjuka. Ströms korn-

anses det inte lämpligt. att den brunna byggnaden återupplöts mun hyser planer på att lörvärva fastigheten. bl.a. för att där

som tuberkulossjukstuga. inrymma lokal folktandvårdsklinik.

_ ._ _.___y _'r

Gamla sjirlcslugrm vid l.inrlIwrg.shacl:vn pá I920-ruler.

Llllvlken tog Ströms byatafett
W" "'““' * "'°°'*"" "i°""""?"' rnns den um t-aa.-finircn pa sanangcn mi iz-is minns-

W *B 3=5° gnnir-f nen tan snaraii siaiian i i nt- de is nnnniian ingen nnn

W '*°P *“; "°' '“'88°- 3” '*ß- *_25 P" '*8- nu stan t-ni irk stranisnnris starr.-nat-iingnr. ßratinfnn ons-
5"°““ '*°“-“"“'°“'fö'°"'“8 un-ssnn nen oniiiin-ist rntn Gnbbnagm tnnn som .in t-iiin. na

den 3-8 km långa banan. som de betecknade som mycket trev-

stnsnrs sirniriistnin inn nt stniaw.-:styrelsen im-iijnis snnstn- ëswlz mp 'S S°'“ sm °" 6"
drag till skolskjutsar hela innevarande läsår från Lia till Ström- B - _- ..

_ _ ylag llLill\iken l.3l.2l 2iYsskallkalen I.-80.38 3)Strand
Sund Och ålßf Sam' ffáll ll" Tll“|gSå$ Och àlff med | 8 juniørcf

°“mñ° bnssmmf' Korporationer l)Graninge I.-ll.l$ 2) Skärvångcns Timmer-
h re l.-ll.30 3) llantverkama l.-44.37 -ll Skärvån en:

"""'“""' . ' 3 '°'" agg: i.-iv.-io sitiinnciss i.so.-iz. 3 \
60 år fyller på tisdag disponent Oscar (°8l'|$$°"- S"ñm$""d' Fimtalag l iTalcum I.-l6.35 2) Nordström & Jansson l.59.58.
60 år fyller på onsdag f.d. gästgiverskan i Havsnås. fröken
l-'rideborg Blom.
60 ål' fyller i dag åltkefrtl Anna F.l'ika Erikssøli. (lärde. nmmng hm” mr .n hu fd ur "mm"-ß||.

I tre timmar fick Mattias Tallbom. Alaníset. sitta fastklämd

Donatloii tlll sjultstagati l Strömsund 6 2 l9-47 mellan ett träd och timmerlasset och måste under tiden själv

l samband med disponent Oscar Carlssons 60-årsdag fick arbeta sig loss.

Strörnsund och Ströms kommun mottaga två donationer av Tallbom var ute på timmerkörning. och vid I5-tiden pa

jubilaren. Den lötsta. som överlämnades genom laridshövding onsdag kom han mellan lasset och en gran. Då han var ensam

Löfgren vid den middag som disponent Carlsson gav på på vägen kunde han inte räkna med att lö någon hjälp. förrän
Grand llotell i Strömsund. var på l0.000 kronor och ställdes de började ana oråd i hemmet. llan försökte därlör .så gott
närmast till sjukhusstyrelserts lörfogaride löratt köpa konstverk han kunde att arbeta sig loss. llan blev illa klämd i benet. som

tilldennya sjukstuganiStrömsund. Dcnandradonationenupp- fick lörsta tömen mellan bottenlagret och trädet. Om inte

gick till cirka 2.000 kronor och utgjordes av den gåva. vänneri hästen varit så förståndig och stått alldeles .stilla hela tiden.

Ström liopsamlat som present till disponent Carlsson på hans hade Tallbom krossats. Vid minsta rörelse från hästen hade

60-årsdag. Donatioriens ändamål skall senare avgöras. nämligen lasset åkt fram över körsvenncn.



Fddeloedepr
io dr fyller ra iordeg ions isornrnorslrsn sons ulntrs aysnonr. T"'“""'I'“'“"
srrornsnnd. rroiren aysrrorn ner onder den rid non tjänstgjort “°“"“"*"""' “ll 5"“"“ '1"'““'ß'
som lrornrnorslro l sirom nedlegr en synnerligen ßnjansrnlll P* I"“"' '*' "'""°"“"Pl"°“"
arbete. Arbetet i den stora socknen var givetvis många gänger uhm'
prötande. och sina bästa kntller gav fröken Byström där. innan
hon lör ett tiotal år sedan upphörde med sitt kall. s“.¿mwn¿, ¿|.b“.|.|mmmu.

”Hotell Hata' broltlgl lny har hållit årsmöte med god anslutning. Under året har kom-
munen fátt 9 nya medlemmar och vid mötet inröstades ytter-

"Hotell l-'lata“ärdet senaste bygget som besetts i Strömsund. |igam9mc¿|cmmu,

gym" "" “'“-' 4"' '*'“““°°°'°° '“°" sl" 55"* B'."'° 'W rrll styrelse tsides ordlaronde l. M. Ander-eon oen rlee
“ "°°'“ *°" *'“ "““"§"' F°'.“'.°“'“*“3°“ fl" **“'“" M' ordiornnde H. Leelr. selrr. slrlen rjallgren oelr r-ree selrrere-

'öö '“"' '“““ "“"°' 'Y'"'9°“ W' “S ”'“'“““ "" 4"' "““"' °°" rore enir Norden irossor Pelle lariirsson styrelseledamöter P.

“"“°" 'W“°* '“*"°“° °°" 9.°“°'“ß'““ "°" “?' md” M. lonsson.c.A. sodersirorn oeir Gonlrlld corlsson. Rev-iso

egna. ama'örßmå8°" och shnhm han mage H' rm .8°"' rer blev Karl Olofsson. H. E. Jonsson och Hilding Ramsten.
Lustlgktlrren Bengt Backströrn och sångaren Bengt Vestin är
alltjämt samma publikfavoriter. En angenäm överraskning var
Gottfrid Spaak i sin blandning av sångare och korniker. Lilla _51-lag”_
oolenen nelr rr' slrsds fyra talronnede nielror nd nsrnn Aino Aminsffdås
Jonsson. Ragnhild Stea Cehill och Karin Mal hcmlagc pmwu ñskmr Ni 'mk
T“8° '“*_'*“°" hö' "" 4' '*°'““““"° '“"!““B°"'* °°'°° Sill* eldst-ads oeir net. vand eder lar den siroll med
harnog litet svårt att få kontakt med publiken. men kom helt till ßnmcmk lm oss .M “_ I-c|_ Knn_ och bc|ysn¿ngs_

Slll lill Sm ul. lkk inslauaüoner “lm snabb' och

"54 lö' 58"- ret. 3-to ßlelrrr. ingenjorsoyrl. Filieien i sironrsond

en

Tel. 340.
Min emot Grand Hotell

Gahhhägeti man ltraltlgt hemma l0 2 I947
Gubbhögcns lF:s distriktstävlingar pa söndagen slutade med en

överlägsen fyrdubbel viktoria lör hentmalöreningen. vars goda

stafettåkare Viktor Dahlqvist. Tage Gustavsson och Birger Gus-

tavsson placerade sig i toppen på

Resultat:
Seniorer. 20 km: l)\'iktor Dahlkvist. Gubbhögcn. l.33.35 2)
Tage Gustmsson. dzo. l.36.58 3) BirgerGusta\sson. d:o. l.3'/.S6
4) Reinhold Olofsson. dzo. l.38.l6 5) Axel Gunneriusson.
Strörrlsund. l.38.466)Valter Hedlundlold). Strömsund. l.59.39
7) Per Forsberg. dzo. l.59.$4.
Juniorer l0 km: Anders Haglund. Gubbhögcn. 50.5 l.
Ungdornsklass l0 km: I ) Pelle Näslund. Gäddede. 50.37 2) Si-

rr. rr aorrfrrdspoo/r. rage .imnsson ae-ae. se-ngr aoaorronr. 8"" °'°"“,°'* °“"_*"°8°“- 53-4 '_ 3' B'°'_ '-““°'* "=°- 55-°3
Bang: lësrin. Knâsráenrle .\'.\'. .-lina Jmtrsnn-Edlund. Mari- 4) 05"" Enksmn' d'°' 5530 5 l SN" E"k5s°"' d:°' 5896'
unna- releniln. Ragnhild Forsberg. .\'.\'.

igar mil gamdes srrlltnsrrnd ls 2 lim
Födelsedagar av den riksbekante pastor Hedlund. som i svavelosande löre-

as ar fyller pd lördag r.d. skogsarbelaren Johan Johansson. dras sisslade dagens nöjesliv- Det ligger en hel del sanningar
Bledgård. Ström. i hans framställningar. med vad man saknade var ett recept på

oodrryllerodsondsg irenrnronsag.venrer uiondenrolllngsds. °" “'_"'= '“°<"°i" ßf '“ “'_'“°“_' 0'-" °!'°° _'“"' "“ S***'“**°-
Märklig är dock hans världsliga inställning till reklamen. Han

|:r.m“d,ß|.b¿].|¿k.”., 'vdehhl 'zu | U|'.|k,fo“ Blßß Slß l'l8 ßll ßf llltl Nklllll IV Cll Oflâlldlllllg. \'lllCl llll

lrnrirdllil arsnrore. Medlernssnroler sort-idarerssloi lzs. ru- “W iikede i ri" lönn föredrag. År dei den personliga

kenskaperna balanserade på 5.l$7:95 kronor. Sjukhjälp har "W"'¿"k”""h°'°" da' 3°d° P°s'°"' 5' "'° °°l' l-'kal cncf'
utbetalats med 3. ISO kronor.

Till styrelse valdes H. Berglund Ulriksfors. ordlörande. Trallkbesvären
Venter Persson. Vågdalen. sekreterare och Enar Svensson. Regeringen har ogillar de besvär som anlörts över att länssty-

Vågdalen. kassör: revisorer blev Erik G. Svensson. Ulriksfors relsen beviljat hr Karl Jönsson i Strömsund traktillstånd fór
och Nils Grönlund. Vågdalen. en lastbil under en tid av ett år framåt.
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Födelsedagar Tegelbruket l Boaäset I gång eller lång vila
80 år fyller på söndag änkefru Britta Matilda Näsström. Ring- En lättnad i byggnadsmöjligheterna med tegel skönjs för
vattnet. Alanäset. Nord-Jämtland. Det gamla välkända tegelbruket i Bonäset.

80år fylleridagänkef'ru.lohartnaCarlsson. Stamsele. Ström. som legat nere många år. håller nu på att komma i

50årfyllerpå tisdag fru Sigrid Gunilla Löfvenberg. Bredgård. gång igen. Man hade under I946 kommit så långt med

byggnationema. an man på höstkanten kunde prov-bränna.
ll-'K Strömsund Cirka 5.000 tegel gjordes. som nu i dagarna levereras

hade vt edttdttsett ttittittsetivlitts vt dtidet- eidtt I0 km- mi sjuirsmgebygger i srmmstma. regler anses vara av- anm
I IA. Gunneriusson. 32.33 förnämsta kvalitet.
2) H. Mårtensson. 32.53 Tegelbruket ligger ur kommunikationssynpunkt rätt illa

3) N- SWÖNÜWÜS'-T“||i"8$¿$ W- 34-55 Ulm- till. varför man nu först har kunnat börja få fram det lager

20 |=m= I i Valter Hedlttttd- eldbey- l-I2-0t>- som framställdes i höstas. Man har aa isen pa susms varmaal
att tillgå. och på sjön går nu en bred autostrada. som trafike-

NÜVÜWU5 Wlllfibbar 20/2 I947 ras av de första lassen tegel. från det nyaste industriföretaget
hade på söndag anordnat en skidtâvling. bästa resultatet blev: inom |;°mmumn_
Pojkar 6-l0 år I km.
I I Tage Waldemarsson. 6.37 2) Leif Mårtensson. 8.06 gghmw ua".-in
4) Kun Karlsson. 8.40 5) .Ian l-lrik Mårtensson. 9.20. hmnsgß ,\- Km-;,,_ gengm och “myQ|,,°,,_ gonisch 5,,,5m_

Pojkar l0-l3 år 2 km.
I ) Rolf Danielsson. l6.52 2) Reinhold Persson. l6.54 '_
3) Bror Israelsson l7.I5.

Mllltärollar 5:50
Overaller 29:75 Arbetshandskar 5:45-8:50

Storvåstar (amerikanska) I6:00 Arbetsvantar 2:35-3:I0
Sockar 3:55-3:90 Arbetsstrumpor 2:09-2:70

Tjeckiska Mansstövlar 20:25
S"-ßmg |(0||g||mg|||f5|-g|||||¶, Tvr'IIing.r_t-.simma Bengta och Karin sam! hmrlern llurrjr

Ströms Rödakorskrets Saoaleml tackar Ström för hjälp 24 2 I947
har haft årsrnöte. Kapten Nordlander. Östersund. medverkade Närman lärtadel av en finsk fadderorts tacksamhetsskrivelser

med ett föredrag om Röda Korsets uppgifter i fredstid. och förden hjälpdeerhåller från Sverige. förstår man hur behjâr-

mtßilt tltßttlß lv Stlñms mtßiltcifltcl- tansvård denna sak är. De klagar inte dessa tappra människor.
Kretsen har hall ett mycket gott verksamhetsår. Till men man kan av deras brev förstå. hur svårt de i själva verket

Europaltjälpen harskänkts sängkläder. sjukvårdsmaterial m.m.. har det. Till Ströms fadderortskommitté. som sammanträdde

till en värde av 2304:40 kronor. samt i höstas 500 kg kläder. En på tisdagskväll. hade under den tid den arbetat kommit flera

sängutrustning har skänkts till llillsand. Till ambulansbilen i tackbrev. vari de också redogör för hur pengarna använts.

Strömsund har anslagits 200 kronor som bidrag till dricn. För Fadderorten åren inlandssocken vid namn Suoniemi på l .877

ett barns vistelse vid en koloni har anslagits 55 kronor. 410 im-mm,
kronor har utgått som anslag till 3 småbrukare för vatten och Vi började häri februari l945. säger komminister Säll-

av-lopp. En småbrukare har erhållit l50 kronor för att köpa en vin. som nedlagt ett storartat arbete på denna verksamhet och

ko. Tre husmodersstipendier har utdelats. var dess verkställande ledamot under det första året. Genom
Kassan omfattar l5.832 kronor och inneliggande male- tillställningar och de 27 ombudens hjälp ute i byarna kunde

rial vårdens till 4.423 kronor. vi under det första året redovisa in över 5.000 kronor. Under
Medlemsantalet utgör nu I82 st. En ökning med 42 den första tiden har de erhållit pengar direkt. varav- de bl.a.

stycken. ordnat bamens tandvård.

Fm Karin Sâllvin hade avsagt sig återval. och i hennes Underdet sista året harhr Gunnar Granström varit verk-

stållevaldes fruAnna Hallberg. 'lill representanter viddistriktets ställande. och med sina 20 ombud har han redovisat in 2.800

årsmöte i Östersund valdes kyrkoherde Gunnar Berg och fru kronor. Avdessapengarharbla. köpts 20stycken Iindebams-

Runa Bergendorff. förpackningar. vilka syns ha kommit väl till pass. då det är

stora svårigheter att fi klädespersedlar i Finland.
05||,f.|| Den ll mars kommer ordlöranden för Suoniemiavdel-

F. isammafstaa rm iarmbma Persson. iiavsaas. har av-nian 93 tttttsett- fttt Britt Elftttts- vt besök titt Sttdtttstmd- Det vltttetß
af gammal. road irasja kam mm ms am riiiu-ua piarsaa då ett etttttttwtttitïattde med etttbttdett eeh ittbittdttt tt elitw
sam isammmsta mam Manas aasmtr. mo avgick han med ßtettittsnf- de vi attsetdet tm av Syttttedisett stef vikt ett ft ett
P;-“sign personlig kontakt mellan våra ornbud och Suoniemis.

.lordflstalagar Dödsfall
I Ströms kapell jordföstes på söndagen stoflet efter änkefni F.d. förvaltare Einar Wagenius. Ulriksfors. har avlidit 8! år

Märit Andersson. flöstoppen. Ãspnâs. gammal.
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Strömrlmdabor är Iördelar vid ltöplngabldring 27-2 I947 Ströms llemvlrll
Strömsunds municipalfullmâktiges kommitté lör utredning av hade på söndagen anordnat en intressant tävling vid Kvarn-
köpingsbildallde av municipet med omnejd har i dagarna av- ån. Flera hemvlrnsomtáden hade inbjudits delta. nlen pa grund
givit en skrivelse till Kungl. Majzt med bifogad utredning orn av den starka kylan och inlluensa uppenbarade sig pa strids-
inkorporering och skatteunderlag. platsen bara hemmafolk. Strörns hemvärn med tre gntpper.

Kommitténs ordlötande. landsftskal Hallberg. har vid ett skyttegillet en grupp och belilslöreningen en grupp. Lottorna
samtal med LT:s medarbetare framhållit. att man inte bara lirse skötte serveringen med den iran och tinade upp stridsandan
saken ur municipalsamhallets synpunkt utan att de omkringlig- med varma drycker.
gande socknarna också skulle ha stor nytta av an Strömsulld
blev köping. l-lela ortsbefolkningen star bakom önskan om
köpingsbildningen och den utredning om denna som nu före-
ligger. t oooooiogoo pavisag lmr svart oo rr oil oliooomiolo Alßnnfntsf I Glllblda lf ndßnöld
phmm och “dm munkiP.|s,m|,¿||¿_ Abonnenterna som lar sin elström från Storåns elverk i

sm.nhi"asvaæn°cha\.|°pp,°mnui,29å|.sa"mn|| GUbbhÖg0niftItl$$bC|åUlllÖfdClSiNPÛ\'llKCl&lIdIIIld|8S.
mdcnüsunku °m|¿gps_¿¿d¿| m°d\.is$|m kmmmgas ElVct1tcl§gsntl1G8\'Gl'aningevetkcn.Manl§rda|igc||Gi$t

att loooiogama ioko liommoran ialla oagoo lsogm tio. oo om- Snön* WS- M nås" “nn im |='l°|==f if ßNndm°fn=- ”nl
,.¿¿m_ som 5, |,,|¿¿m °m°¿,||,m img" ,.mM||,¿,§,,g,, men star sig med samma utdebitering om vi lör ström eller inte.

iimoligoo bor lillliom mmlallol Salmo mmmools smal mom -i las MW nns nnlnssn nn nvvd min Snißnfßbnl- Siw
som avlopp om ommlliga vilgar. samliilt :room lomallmtlot =nl°*I-d=-d'I°ldNr~In-Gvåbfldzfn-Siimmßndfföf
be"-5'¿|\¿¿B,°¿g¿“k|,ym“°chn°,d°s|°m,¿m|,¿||a_¿¿, svag.Dcnorkarmedmödatñramasklncma.ocllsedankom-
ooslortibyggmitsvorloamlloiomlordooooosto loarmpagan n\°fd°id=lien=vbl°n°n-1=sö\snis=f=nbssñn=R=d==tånd-
,,,,,,,,¿8,,,,,,,,,,,,,,|,, ,,|,,,_ viliorlan tom tyloorttiran ltlamljosmattootlilirotlironoo

Vw" nmmwgaing ßrg-,m,¿¿cn som “mm gángitimmen ungelir.Sàlörvi vara utanenk_vanmedan\att-
lar ioliomommig. oomomrmor Bfoogara. Gamo. lomgamooli nd nnnff nll- Om ändå sfnndvsi-=n== W 1 Idnfs med dsn
Nasotzzaruiglioiorpa slohormoorslpomoiimmlmioipoo. lswßdßfdmmwdlknwßmindw ntißnöldn
mot oigor oo l l l lar moo l. iso pomooor. rololliorotlmiiigm Bm" ndfß '_-Mllvll I Hmndß Iv°'==f- dl! d Slßmß
slmllo bli oirlia l.9oo porsooor mod en slionoomiortog pi om- llddß °ßf=wdlsI Nds nwd ßkdßnl °=h lndnlßnns-
kring zqn kmmn vi||¿¿| 5 sm" sm fy||“ ¿|¿ fof,-inga, Sum - Vi måste absolut ha llcrtlaltsfortnatorerottl vi skall

satts i om nya liommonimlolmogm. nyn I* Sndnvnm Sissi han- ha nn dldns dm lndnnßrn I
. bageriet fungerar. narjag komlrlerner. Ellerocksakandestanna

^|..g,||n|,¿||||||¿.,|¿'.|.'°||,§m5|||,..¿||,||f|¿5|,|.: utanvidare.UndersadanalörhàlIan&ttärdetoltßtigtatlar-
lnlör landshövding Löfgren sammanträdde pa torsdagen i *W-
slromama on zs-lol tommomlmao rota soom ooli Almas Sim-/mn Pfmß Fnßên- Ullnflw- har en nyfsnnvmd”cm” ß, m dryg, da, ß,,,|,8m kanmummmßhs. bostad elspls. hydrofor och tinnepanna med cirkulations-
mogm. Mm vari ston msoom att sammamlogoiiigm vom till Pwnv dnwn med dlfnöm-
lmlol ooli oo du slmllo salta sig billigare of atmimomiiom- - Vid lönn kdldvvnndßn hade ins 4-5 nnntßsnldsf lnwnhlß-
synpunkt. Från alanashall poöngterades dock an samman- 5l°PPl|' Wille' W' målß “YUI lll- Ö d im! Üß N80"
slaglingenârtâ|lkbaretldlstltrlderfönttsittrling.anStrörnsund cud Ü '°$'°“'- Vi lwußdcdßlf ml |0WPÛl°"$|0lï'
imo omoilam till liopiog Aomioiamtioom homo ltirlaggm till nina Elsvisdn ndw den man slsndnlnwn ints vinna dw-
gu5"5um|,an¿,¿u|m¿§||¿mp|g8,p|¿|,m_|(°nmmm,ku||¿ Masklrrsk0|arelWks1|'l$al.&ordrt. framhállerattdet nimnñr
då komma att heta Ström-Alanis kommun enligt utredningens *lm P5 WWW- "US 0" d l\1|$°0|58 \'l°0$låÜ Pi '-60 N
lörslag.Ellcrsombl.a.löreslogsStrömskotmnlm.Kolrunu|lema hållllislöl-
oiloorlamiottpmvimiollaloroiooilosamloiiloiioosliolaiooiti -D=t-=d==fß°fn°nmInl°t=|=d|l°n=k°lnIniIb°n-s°rh=n-@¿M h||m5wm”°¿wm8 Vlharhafl litet lörrockså.menintesadaligtsomnu.Vlma.ste
liommlm. t-illiot fmmgar ot- om-aoiogoo. l ywioa blir om knwln dv lv-'II °=n hålls! ßf nn lån wnn n'nnI till- Om du
239945 hu- md en im,¿m|.,m,| av 3574 Persona och gu inte var så överbelastat skulle vi litt kunna klara lyset. men ge-
gamundgdas pg g0_5| 5 $|,,m|m,m,-_ nom den billiga taxan har folk skaat sig mßsor av elelemcnt.

och maskinerna är överanstringda. Enda möjligheten ar an
Köldvigöverlömtlaad l/3 I947 koppla från de element som absolut inte behövs. En del har
Nom lamtlomlo lolluo plaioor har varit öjom om toooliilm :inn d den dn blev Stnvß lin bättre-För an Ii ndsdn dndnins
mg¿47 smyg, rrgijgmggn 5 smmug mg, i gg, ligg, padel helaboldesjöarnareglenmsáan vi tarlillrackliga vin-
ner. aa iæoljao gjoruo om lranga laijloom ofmmliomlig teflörrtd-

Hearuranslgare Per Johansson. Glrbblrögen. som närmast
Strölustrndsapeletl lllstölles har ansvaret lör elverkel. anser att det är den svara valtenbris-
págnlndavdenstarkakylan tenochdetononmltstolaunagetavslrömsomgördetonlöj-

IFK STRÖMSUND 1581 Ill WN 5051105080"-
- Vi arbetar lör högtryck med att skaffa en transformator till

Dödsfall Lövberga.dirviskallsammankopplamedlikstlitetpa40.000
På sjukstugan i Strömsund har 82-årige förre kolaren Fredrik volt. Det verkar hopplöst lörnarvarandean komma övernágon.
Fors. Näset. Strömsund. avlidit. men innan slutet av I947 harvi avtal om an sammankopplingen
Jöns Mikaelsson. Körrnâset. har avlidit 4l ar gammal. skall vara klar.
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Glimtar frän Alanis-Ström 3.3 I947
Ström-Alanäs kommunalpampar var i torsdags samlade i Ståderska
sntsnnsnnri rar ririsieg rnnrnrie den nya irprnnnrnanrieiningen. fhållßf 8S1ä||f“9 WU

Den förbistring. man väntat och i viss min löriitspätt. hade helt SlfÖmSul'ldS SmåSk0l8 (vid Râlïßêlêvågêl.

blåst bort när man bänkat sig. Debanen var ytterst saklig och Ersättning fór arbetet utgår med Cirka 70 ltf0n0r

lidclscfri och tillämpadcs som där man mpti- Det låsmánad.

dvs “PP Wi' N40 I Mim” Si" ådvl- Systemet var Ytterligare upplysningar genom överlâraren.
tydligen effektivt. Alla var som trädde pä en snöre. och de flesta rgefm 1 5g_ gmmsund
itisåg bara fördelar i en sammanslagning.
Vad skulle nu den nya enheten heta? Utredningen hade föresla- -

git Ström-Alanis kommun. Den ligger min emellan två stora

vattendrag. varför inte då kalla den ”Fläsjört-Dragan" ltommiin.
Föranfäframenneunallöstiingmedkortnamnföreslogen
annan alanäsbo "Vatnidalens" kommun. Ja. varför inte.

Alberets attvltidiilng
I småskolan hade man kommit till hokrtai-en Z. lårarinnan
frågade:

- Kan någon såga ett ord som Mrjarpa ZI'
Lille Axel sagtndersattt ut men räckte upp handen och .rm-
mde:
- Sätta pätet: Stñmsundr .rmrirkola vid Rantselevågen

oorisreii
isnomsnnri rr-ieapsrninringen internt Anne-Lien Martens- "WWW °'3 'W
son. Egna Hem. Hon var född och uppvuxen i Ström och änka 60 år fyll" på “S433 halmwßipm"Am” Em" M°la"d“'
eller lantbrukare Nils Mårtensson. Hon skulle nästa är fyllt Tumnssß'
oo ir. en iingr iir nr nrnere nen errmn innie irnn irsirnnr sig. °° if fylls' på sändas ñkcn Anna snnrnmnu.

S0 år fyller i dag änkefiti .Iuliana Enka Nilsson. Jerilvattnet.

so ir fyiier ps tuning inr itrnerins i-:iareirer unrie. srrornsnnrt
Ett par hundra pl legala l I-'lata - .

snrn en rinrng riiisritining inrn nrnn trereeitns isgpisn pi tor- ""'“' “" "°°'°"'“'“'^"°'"' "'“d°'
dagskvällen på konstisbanan bakom realskolan i Strömsund.
oer srjrr nen iaririnrirgr. en rie npprririsnrie inte irnn garn sig 5^°^~
själva full rättvisa när temperaturen börjar närma sig 30 mi- |-"flilil kl- 3-50. Sóntlzig 6 n 9 cm

nnsgnrrier. ris bis. isen umr nen blir rrng. tan per inrnrinr ltfförhimlvn
persnner irsae rnrnnnir sig. riiinr niin rsr treiirns. per ar nn Det är min modell
hoppas an de uppträdande fär komma igen under mera gynn- med .\l;ii-Britt .\'ilsson. Alf lšiellin. Stig _Iíim:l.

samma vlderleksförhållanden. Olof \¥'innerstr.imI.
Fartfyllt och graciöst framfördes programmet och svårt ggn-3, |:|-ga pg-[ns Gmnf¿¿°|[, “gu 5"-|_

är det an fördela blommorna. vi fär väl i så fall tillerkänna
Gunn Eriksson den största bukenen. Hästen Vanja tycktes iri- smmun V." nu Wi" .am 'O 3 '94-,

V” "lmml Vi d°" kyhs' '"°““"' I strålande solsken. med en temperatur på omkring S minus-
grader och inför cirka 300 personer. möttes Wing. Trondheim

vårdplatser I Strömsund för kroniskt sltilia 4 '3 I947 och ll-'K Strömsund för fjärde gängen på söndagen i Ström-

lfråga om sjukhuset i Strömsund följde landstinget särskilda stind.varvid IFK tog sin fjärde seger med 6-2.

utskottets förslag vid gårdagens sammanträde. Maskin-
avdelningen skall förläggas till souterrängvåningen i nya “la
s'ukstu n i Strömsund. N k ggnad skall u föras vid
simuân i gm., ß, dc: sfflgm ¿ den hmm mb* i srrarns iryrirn rigries pa sanringen eimpnraren Anders vig-
ku|°$sjuk“u8nn_ En avddning med cirka so \,å|.dphßcr ßr hc-fg. 0Cl'l T8llq\“l$l.

en vlgelßffillalf VII' kmmlnlslcf Gllnnaf Sllïl.

Arbetena skall utföras snarast och för en beräknad kostnad av

s4o.ooo itrpnnr. Den gnnrin ejntsrngsn einrii siijns iiii srrorns I-Irllxv Intrvw
kommun för 70.000 kronor. En äldre kvinna hade .rom .ra manga andra strömslirrr gripits

ai-ettpassionerat ishackeyintrrsse. Pa tig hem från matchen

Kf' ÜÜÛÜÜ U' F50" ßlmff VW ÜÜÜ l SÜÜWÜW mellan Strtitrisund och Tmndheim lilei- hon rimkönl ai- en bil
vid 9" °ld$\'“Û ”WS” ll" '°'_'5dÛ8 “Ck lm" 9" 'W W och halkade omkull och ltlevliggandepti vägkanten. Denjör-
8°"°m 9" ßslff- ßf im ll°" 'mc slmlle bliß mm- EMC" tvivlade hilßrtm-n stannade. rusade [ram och frågade:
upptäcktes av en granne till ägaren Bernhard Eliasson. och _ _i|,.,, ;,,,,- 3,-ck ¿,-,;»

amd ÜÜÜ” °°li$Û b°$Wd5l'U5 50"' cflßl "S8" 9" Ki-innan stack upp ett glatt ansikte och svarade-:

IW m' M0 dc" bfllm ÜYBSNÜW- Jo. ma vann må' sex - tm!
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I Strömsund Dödsfall
var pä söndagsnatten en biltjuv i farten. Från garaget i Sand- I Tullingsas avled på lördagen vid 7l ars ålder änkefru Kris-

ström & Ljungqvists verkstad lörs\ann lörst en taxibil. som tina Hallin.
återfanns i landsvägsdikct. cza 3 km från Strömsund. Biltjusen Ãnkefru Anna Jonsson. Risseläs. har avlidit 77 är gammal.

eller rjuvama hade sedan återvänt till garaget och tagit en last- .

'fÜL“l'd::: "°§:°“ “W P°':'.“öï'°“' AW” '”'b"°" '“'“““° sttoporhomrntnrtr r/inom honrrru t.-nor oramoo
“ 5' " _ 9"' '“°' °." 1 ° en noga rirrhong shogsorhonm oror rsasnom. snnnahsn-

Under trsdagslörmrddagen ek man klarhet r saken. En .

morotnirtof hm rann: hrton rar on nn ooh :youre on tor sronn- '”^|"nis°' k°" °“”"_'äm°"f;',:|'f” °°'md*' 13:: '“°'“
rig: nu han konto i aim ooh nnoofrtt nn onarnno sin miss- ' Båmm hafifc |mmf;“rßm¿"_:_ M man “_
'ychndc så länge' an Polismmman hm" göms' tar att det varit någon felaktighet i eldstad eller mur som väl-

lat eldsvädan. Snrgan var lörsäkrad till endast 3.000 kronor

Nrlßflll och toson-t hoh oßfsakm.
I Näsviken har snickarrnästaren Alfred Pettersson avlidit 75

är gammal.

' 200barntI\ladelStrötnsuadlgär 2l/3 l947

Kul-TUREU-Å DÅNSKLUBBEN Under ö\'et'lâ|'a|'e Stig Landet! Överinseende hölls i Strñmmnd

lllfdlll' ållß på torsdagen en uppskattad skidtävlan lör skoldistriktets skolor.

i Ulfilßfß Iöfdss den no sxorof tor mod i avringnfnn ovonrh vnnrooo on ov horn

15 IM!! kl- 2|- på skolgården och cirka 200 startade i den populära tävlingen.

Resultat:
Gomlödda l932.4 km: l)GunnarMårtensson.Ojam l5.l3

Ströms SDUK _ _ _Mai 'ss mac “nu macm im_ömdcs_ nu ålMm l-lenmngskälen l6.45 3) Ntls Janehetrn.

S5U'°" ' S'“5“" "”'“ '“°'°' W' °" "°°°”""* ß' 2° rhotof moon rosz. 2.5 ton; n sn rrh. snsnrm |o.oo 2»
kronor. Vid skidtävlingar skuäítklubben delta med tre man. Stim I I S 5 I ”_45 3) H Gi ojam
An närvara vid kongressen i ersund på längfredagen val- _

tros run onthna nmnhgon xjorr rsngsnom. Hilding runnston. |'_|:'::¿4' E'"'|il "°°'|94“'s"“°'“ V°“"°" '°'°° 5' 0"" E"'“”°"'

^""""'“ "'P'““° "fm" ""?“° °°" '“9"B“" ^“"°'“°"' Gong: room 19314 ton; ri Lon wironom. man r-ut zr
Da ljolärets fjällresa till lormlren blev så lyckad beslöt klub- K|ßTu_a|¿ss°n_Suñn&md “_54 ”Bengt “nanm dm 'S 08

benattordnaenlikadanipåskhelgen. Enkommittepatre 4" O V ßus, H' S ' |

man tillsattes lör att samla och arkivera material och hand- 'sågar mm I ' mg I

gg” °';f:kdu:siß"3*"'°É|;'c“f°°“fh'f'::";,°'::: ;í"$:f'|'§f1 nrohofraoon ms. 2.5 ton; rrrrorvig rofssonrurrrngshs 14.50

gfåfmm S°"*"i'"'°i8m “Vf I den åsmfn dam 2» om Erlingsson. mon rs.o1 :ri A. vrronan. shornm

skattelörslaget kommer att innebära en välkommen skatt- |':si'584I)v';6i39" Hmm! W' S md |6'|“)E t I mliilmd'

""°“"3 RW' “M ""“°“'“"3*'“'°' Gow two 1934.-r ton; n aongtrnmoon. sounm r4.o1

F“¿“¿.p'_ 2)Alfl(arlssort.Tâxanl4.253)Sverr-ErikJorrssor1.Strandl5.22

rs tr ryrrof pa tisdag hoten Mono rtnstrno rsntnoon. stram- :Liå'¶X_'2*:'“ T"'""9*“ '5'““ 5' U”°'°""'“°"° S"°'“°
sund.

_ _ _ _ rhohof room ros-1. 2.5 hm; mogna rzonno. snthnsnno rss-r
°°" fy"°' P' °"sd.'3 f“' E"'É' V'"'°"“'“" w"“"°'“' GM' 2» urin rann Jonsson mon rs.s1 3» urin Ntshnnnn o=o |1.oo
Strömsundmaka lllönswkströ. _ _ _ _ _

oo tr ryrrof po rfgoog ronrhinufrcoft vorrno etrf.-rovrrnt 4; E'7"' °°'“"”°'“ °1'"' '7"° 5' BW” ""“°“'T“"'“9'“
Tnrringntn ' °' ' _ _ _

50 Ü, “er 'Ü I 'ñmbewm Km 0' rs I 5 Gink Gossarßdda l_935.2.5 km: l)Srgurd Zaknssorxïullrns l5.46

50 ¿|_?;““P:¿ “Mag røußkouimñmufrm Emm Jönsson 2) AssarThultn. d:o l6.00 3) Henry Larsson. Täxan l6.38 4)

Sund ' Fritjol'All'redsson. d:o l6.39 5) Bruno Texmo. d:o l6.53.

' Flickorßddl l93$.2.5km: llKcrstinViltstrün.Tttllingsås l$.40

Vu* 2lGunnelNilss0rt.T§rtan l6.35 3lKar'in Eriksson. Strömsund

| suñms vigdes på ßrdagcn fauiksarbutn John l7..l04)Bll''ll8TCXlllI1ll1l'.T§XIll l7.l65)ÜQ .
Air rrormqvasr ooh norton cont ton Augusto rarinsson. hun 01"" '8-'°-
rntn utnrorofs. vigsotranstmow rtyntohonro Gunno: rang. GW" Ni' '°3° ' 900 '“= "^'**'* E“*“°'L 5“°"““““
I Ströms Wußm vigks p¿ 'Masu ßjtmmm i norska "_ 4.55 2) Per Persson. Ulnksfors 5.05 3lGunnarOsterberg. Ström-

men Knut Anton Plau. Oslo och barnsköterskan lnga “md 525 4) SW" M"'“°“' d:° 5) K“"^*°' d:°
zohnsson. Gnrsgnnr. vigsorrafrtnm tor hyfhohofoo onn- 2:;°_;9^"4°'”°"- d=° 5-29 5* ^'“' "°'"““8“°"-

u rn _

""B°"' r=rrouofrooonrososoonnriAnnyro|onon.nnons.o4z»
llegranlagar Anna Strömberg. Kärrnäsct 5.l0 3) Birgitta Sundberg. Ström-

l Ströms gravkapell jordlästes på söndagen 66-årige skogsar- sund 5.36 4) Maj Brin Hamberg. d:o 5.38 Sl Görel Svensson.

betaren Per .lohan Andersson. Bälbäcken. Vägdalen_ d:o 5.45.

I6
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Födckcdngnr
Niàr ßllcrpá rnilndag I1c|n|u;|n~;|garcnJonas I-.manucl Jum- nåns”

. . . ' ' ' _ .\ '
um. Skalcl. .\lrum~und 'mms “L man J*

_ ._ _ \ .' - -
NI år f) llcr pà lördag nnkclnn \I.1gdalcn;| \ àgbcrg. Jonsganl “Nk \“ mktß

_ _ _ \\~'rr: |=J_.šx|1_.\xs M |'<o\s'r|sß_«\\_»\\
NI ar f\ Ilcr pa mmlm: ~l;umn~k;|rI Pcr I- numucl lånad.. l |nk~|ur\ ., _, ,

_ ' ' _ _ _ _ _ \I;m«.- hchdag kl -n m.__ nu
60 :lr fsllcr 1 morunn lru _-\d;| .\l;|n;| Sjohlnm. Srmnmrml. |n;|k.1 _ . . _

' . ' II- l\ .Slronmmd
ull Johannc~ Synhlmn

50 år fy llcr på fn:dag fru i mm§ Thor. Sln'»m\und

50 år fyller på Iumlang ¿:;'lrd~k;|r|cr1 Anders Rupert Jnh;m~~nn. Slalislilr
_-\hhurr\|kc'n. Slmm-ulnl ßuwn lill' rll mlnmllul \L:|_1;\Il|lg_gull'l«lgrl: lwxlrlrmlr m

lmmlm mun m lr lm Lm lur. lummlrlr ull Iimlu nl/I/»url un-n

lift mm mn' rn up/vlmllllllg ull ullrm Lu ng Lnrl mh hcl\l l
(;äs“,rn. dominerad' | §|römsu“dsspc|cn 14 = |¿,_|- \l”l'Ur \4I\l4l l'u[!/nu-I frå/ ul /|rl'|.

_»\pr|l\íidv:r nr \ ul HK \ lcdmng kunde |mn~l1|cr| r dag på "F""n' '"'"""l"" ~'“""" "~'“' 3 /'""""" '" 'Å"~'““l"'-w“"'r"" "ml
nmfllnncn. nar dc n)|'||\cl ~Paumdc ul lör au se um .samrna 1"”/'""""" '"' ¿"/"'^Å"""'
ruskngu xiidcr höll 1 ng l'r:'m lördagsk\ âllcn. Snöandcl hade

upphórl men lågt r mk var dc! och med en lcmpcmlur kung Snömmmh b'mm|bM“mø'.ó“_“ing
null lrcckcl _ _ _ _ . _ ._ _ _

R* \" hn|I|\1lunI;|gcnar\|rm|c|Slnmmrml lnll ny unllnmndcu Inr-
L'\lI Ål

Scnmrcr 30 km ll ()~k;|r \I;|lm. .-\~cIc l.3l.$2 2! Sngunrd mmgm ena r“|k'\k“'k-lmrc mms 'uu Simhrg “im ;!\ “ln “Plinux: \:||df~Pcr:fc1hu I»lyrv:Iv:n:r|11\:|lr.|c:xrdurv: |'cr( )|nl\\u|r,\|cc

I.-I-Ur» 1 H l.;|r\ Th Jnn~~un. llnlrncm li* I.-lb.-lll :\""m"dtt;|T IJ|"::“r|wm' “'kn¶':;'?; “th 'pk :m“""' kmm
Junmrcr lkm II.-\ndcr\Ilaglund.(iuhhhógcn .VL-81% 2 |.\||\ Üwmw c\ “ n "m'q\Nm "MT ha Nwn
\l;||l~~un. l*a\ch§ gdcn _ïl~.5l= -U \|I_~ Strönrkxnl. TuI|mg\;'1~.
_:.;_4;,- .Åk nun till mölcs på

1'nga.».n~r.|;.~~.-n nu nu | » P.-m \'a_~|um1 raaaar-av 34.1» 5» -\|0\-*RK
(Böle l"or\hcrg. Ilm ~n5|~ 30.3! M Per .-\r|]ung. lI;|\ ~n;i~ 3".00 $*'"d“"“"“- S"“'"““"*|~ 1'-°| ' I I

I I I l,;|~~c Síxlcrluml. l|;|\ ~n;|~ 39.22

_



Valkaaea I-lekla l uppror Födelsedagar

För första gången pd llI2 ar har vulkaleti llekla på lslaad 60ar fyllerdert6ds Haris Mikael Rislund.

trött l verltsatnket. 70 ar fyller den 6_april Erik Wilhelm Bjtirströtn. Lövberga.

Utbtottet kom kl. 6.40 på lördagsmorgonen den 29 mars 50 år fyller 7 apnl fru Mia Ulander. Tullingsas

och liileddes med ett kralllgt jordskalv. 60 år fyller den 7 ds lantbrukare Per Gabnelsson. Tullingsas
75arfyllerden7dsfruAnna.lönssort.Strörnaiiid.ânkaeller

N59 framlidne polisman C.A. Jönsson. Strörnsund.
I sitt hem i Draganls. llillsand. avled den 23 mars lantbrtika- 75 ar fyller den I4 ds lantbrukare Erik Nordström. Tullingsas.

N" NW' Mlßmß NYTNN l W ÜÜÜ IV 05" 59 Ûf- 50 ar fyller den l5 april fru Augusta Margareta Nilsson.
Tullingsas.

Vlgde 50àrfyllerdenl6api'illi'uAmanda.löitsson.Tâxan.
ßtrömsprlstgardvigdespamandagensnickarenßoßerg 70arfyllerdenl8cburinakarenochkyrkovakttnistarenPer
och telefonisten fröken Ing-Marie Forsberg. bada från Näs- Hagström i Alanis.
viken. Strömsund. Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar 70 år fyllerden 2l ck f. skopfaktor Magnus Lögdberg. Ström-

Berg. suiid.l-lattärföddiSunneochhartjñnstgjortsornfaktorhos
Svanvik och Vivstavarv.

har hall ett gott år. Alla löreningens 22 försäljningsställen
uppvisar enbart plus i lörsöljningsstatistiken. Konsttitstlllalttg 8/4 I947

Under decemberöppnades i .Iörvsand en depå som ly- På initiativ av köprnan Gunnar Simonson och landsfiskal

der under Havsnls. Vidare upptogs mjölklörsaljning i Åltdef KOHOW kommer man under påsken att an0t'dm en

Ulriksfors under hösten. vilket betydde 4 km närmare väg lör terkligt lömâmlig konstutställning. och med utgångspunkt

dessa kunder, från denna är det meningen att man skall bilda en lokal konst-
sainmalštestlutning

.|.h|m.¿“|^|“¿,_D_-|-_s¿ ha ñrintclörstagangenmanpasenareårordnarkonst-

hkšu Marie Bebßdekahg a“k¿¿;,Ndik¿n i Mangs kyrka där ttlslillltingnr i Slrñmsttlld. Dell! Ir nämligen (lett femle ul-

", “mk menisha ”m|¿|s_ Högtid". md “ns av Slilllllllgell. Oeh l_||l lllll' ßfâll del il' Ofdelllltgl Udddl ßl' ett

kantor Lindberg samt kyrkokören under ledtiing av kantor Ake -'^"b" |“_'"$'ß"°“'"3 °°" amd °f' '“°"' °'3""$°"'d Wfk'
iinntimg. Gaitietie. rann gntinjannens sim rnnnitsnie sang- WN' "'°"_' MI °"“'“°- HW 5""°"=°“ °°" M" K°"°“'
mha" M sku-dh maja, nyskriven din ßßamüngens 'ack kan känna sig belåltttt med stll verk Oell Fltlla med dem.

till den avgående löisamlingslterdcn lör hans trogna arbete

under de 25 år han verkat inom församlingen. |"N0|$0ÜIlIf
60 ar fyller den 24 ds ânkefru Ida Albertina Löf. Langön.

Fukhhpr 75 ar fyller den 25 april lantbr. Jöns Göransson. Risselás.

50 Ü MI" M lomhs änkcrm Mim Emm Hausæm Swm 70 ar fyller den 25 ds _ânkefru Sara Brita Olsson. Hillsand.

ingcm S"5msun¿_ 90 år fyller den 27 april änkefrti Anna Larsson. I-lavsnäs. Hon

är lödd i Stamsele. l878 gilie hon sig med Erik Larsson. var-

vid makarna bosatte sig på den gamla slñktgarden Lillltolmen.

NY' Ülfåßåifr Mllrklllf lll | 4 W47 50 ar fyllerden 28 april lâiarinnan fru Märta Söderlund. Hats-
Alanös m ings nye k oherde. Gösta Sundström. höll i nå;

Sößdss sin imfädesvmdilf i Mattis kyrka- ss af ryiter den 29 rt. r. imndi. oinr Lindström. Lidsjain.-rg.

Efter gudstjönstens slut framfördes lörsamlingens vil-
komsthölsning av kyrkokassören skogvaktare Mauritz Ekblad. Hemneg ¿ snßmnw nrnu

çlemv1lrit|et_i Strömlïumnd här nu alla utsikt';:t få sin egen sam-

Vh. Bud" | s".öm,..d lllß$|0|l8 . lllßm \'l I tllldl kl IIS0l'g2Ill$Ill0llef

hade i torsdags anordnat en arbetsaflon i Luth. Missionshuset ”S” k“"f" 5"" °" °°"'å"3"" ""M"-
mi nunnan iaf t-ïnfnpnitjaipen. rm icnninn annaeiin iuinnie L_|jcbf:"8' \*dpåßfm\::$°m°§°°':'h='="“- °'°'='°ßlf"::
välkommen. f Anna Pettersson med erkade med losan ' $°'“ 3"' b°5°k'° "5'“$““d° "'°dd° '
fru Sylvia F.r?:sson med upplåsning och fru Sigsåd Bet: "" '°"“ 55"” Ü" ß'f°93"d° fa' P|"°°"i"5 a' dc" hnck- 5""
inta-mic om anv.-n'ia. snmpnitjaipen ernisti en in iitisitnn *““"S “*5"°"'@°°*"'“°"'“ ''°'“'“*"& "mm '°"°'
från denna .|.b$.n°n_ 0Cll ülldfl i Sllñm ßl' ml $lll Clil llllllåll. vilkel kall tllldeill

arbetet och ge större möjligheter till samarbete.

Udden Strömsund Begravalagar
inleder vársâsongen med Dans I Ströms gravkapell jordstcs annandag påsk 84-årige Olof

Valborgsrnâssoallon Zl-l. Erson Hammar fran Hillsand.

Musik Swingers
l maj I-lans Erik Nääs Cabaret Dßdgfgtt

0805 U- 20-24- Lirarinnan Anna Karlsson. Strömsund. har avlidit i en ålder

at 6l år.



Tinas folkskola eldliärjad lt 4 l9-17

Värden för betydligt över l00.000 kronor gingo på påsk-
aonen till spillo. då en våldsam eldsvåda helt ödeladeïäxans
skola. belägen c:a 2 mil söder om Strömsund. Det var egent
ligen endast den av betong uppförda bastun i källarvåningen
samt ett par hyvelbänkar. som man lyckades rädda. Elden upp-
täcktes strax före kl. 20 av skolans vaktmästare Anders Eriks-

. \ \\\
.e I * t V \

l

son. som bor bara 400 meter från skolhuset. Kraftiga lågor 'V i - Y , ~ - 'fl
slogo då ut ifran fönstren i gymnasiiksalen. där elden löreföll
ha börjat. llr liriksson lannade genast Täsans fn'villiga brand
kår och Strömsunds borgarbrandkår. som anlände med mo-
torspnita och sa stor styrka. som det var möjligt att fä ihop
mitt i påskrandet. Man lade ut över 600 meter slang och
gick till attack mot eldhavet. men det var ett hopplöst företag
att försöka rädda något. då byggnaden mycket snabbt blev
övertänd. Vid 23.30-tiden var det ocksa bara skorstensmuten
och källarvalvei. som återstod av skolan. Alla inventarier blevo
lågomas rov. vilket innebär att mycket ansenliga värden. i flera
fall oersättliga böcker och anteckningar gingo förlorade. F.fler
paskloieis slut kommer läsningen att fortsäna i Stamsele gamla
skola och i skolan i Vågdalen. Den bninna skolan. som upp-
fördes I9-40. var skoldistriktets modernaste med lömämlig
och tidsenlig utrustning. lnstundande söndag håller man sam

manträde med kommunalfullmäkiige. varvid man omedelbart
skall uppta frågan om uppförande av nya skollokaler iTäxan.
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AI/red Mallesron sedd med eleven Yngve Gamlins ågon

I943

Follrskullåmn' S. Erilcwin belrulrlur resterna ai- Trirurrs
skola.

Ströms högerförenllg l2'4 I947
har hållit sitt årsmöte. Till styrelse för I947 valdes ordf. apote-
kare Nils Malmqvist. Strömsund. v. ordf. disp. Oscar Carlsson.
Strömsund. kassör köpman Nils Berghult. sekr. redaktör Gösta
Stetistrarid. Övriga ledamöter lantbr. Eric Persson. Tullingsås.
jägntästare Lars Burliolm. Strömsund. lantbr. Mattias Jönsson.

Täxan. insp. Carl A. Thor. Strömsund. lantbr. lírik Alvebo. Ala-
vattnet. fru Anna lšspmark. Ãspnäs. fru lngrid llagermark.
Strömsund. irisp. Conrad Grundström. Näsviken. laritbr. Vitalis
Salorriotissori. Btedkälen. skogv. Mauritz likbladli. Alanäset och
kantor Helge Lincberg. Alanäset samt brandcheflohn Nyström
och fru l-ister Sunding. båda från Strömsund.

Ströms liögerkviniiolörening har vid årsmöte till styrelse

åtenalt fru (iärd llällen. ottlfl. fru Signe Carlsson. v. ordf.. frö-
ken Aia-Lisa Jacobsson. sekr.. ti Aina Burholm. kassör och
fniama Ingrid l-lagerrnark och Stina l-lkbladh.

I-'ödelsedapr
60 år fyller l0 apnl rektorAlfred Manesson. Strömsund. llan är

född i Trärie. Skane. tog stiidenten I906. folkskollärarexarrien
l907 och blev l9ll l'il.kand. Hösten l9l4 blev han förestån-

dare för den nyinrättade högre folkskolan i Ström. och när
denna onibildades till kommunal mellanskola blev han rektor
och utnämndes senare i samband med skolans förändring till
statens samrealskola till ordinarie adjunkt och rektor vid denna.

Rektor Matteæon har vant flitigt anlitad i det kommuriala och
var under ett 20-tal år municipalfullmäktiges ordförande. llan
har även varit mycket aktiv inom hembygdsrörelsen och i
lötelästiings- och folkbiblioteksverltsamlteten. Rektor Mattes-
son är som sagt skåning men älskar Norrland. llan vet mer om
dess hävder och dess livsföring än de flesta. För horiorn är det

helt naturligt att kunna sägaz" Ubi bene ibi patria“. vilket är
uttyttr Där jag trivs har jag mitt läderriesland.

Plra I Strömsurtd.
Tel. -lll).

Repzirc-r.ir i icli niiilintlar
:illa .slzigs cliiiutnrer och ;ipp;ir.itcr.

Frl-ldrottstrliiare tlll Strömsund
Svenska ldrottsförbundets tränare Gunnar l-'alkenås börjar i

morgon sin veckolånga turne i Jämtland-llärjedalen. Ström-
sund får besök på onsdag och torsdag.

Ströms gammaldansklubb
anurclnzir

l).-\.\'$.-\l='l'()N I l'l.RllšSl-'()R.s'
lördiigcn tlcn ll) :ipril kl. 2l.0tl
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\'attenreglerlneti l Ströms Vattudal Kommunalt lo 4 l9-87

Länsstyrelsen framhåller. att hänsyn maste tas till de uppkomna Strömsunds kommunalfullmäktige höllo i söndags

olägenhetenia. särskilt ifråga om försämrade kornmunikatio- tiäde. Den fråga som orsakade längsta debatten var utredningen

ner för befolkningen som är bosatt uteer Ströms \'attudal. angáende köpingsbildningen. Fullmäktige förenade sig dock

Länsstyrelsen anhåller därför. att kammarkollegiei i dessa mål slutligen om att antaga ett yttrande där det framhölls. att kom-

framställer yrkanden om erforderliga broförbindelser. munen inte ville eniotsätta sig en utredning. fastän absoluta skäl

för en sådan inte kan anses ßreligga fran kommunens sida.

I-'ödelriedagar
60 år fyller den lt! ds en as- Ströms sockens och norra Jämt-

lands mera bemärkta män. nämndemannen m.m. .\'ils Stens- Sum” shmknß
son i Strand. Svensson. som är hårt anlitad i det allmännas hö" | N-,n¿_f|gs mlskjummg | Ã_\.pn5_\._

'lim ifW- '°'1“_'“°' i_'=°'“"'““="f“"'“=ï*'iß° °°*' _'*?""“*'å'4*' ite-siiiiai; .stasiiifkiass i i Kari Ytreii. i~tiii-siii1s.2tiii 2» t-1.

nämnden. ordf. i fattigtärdsstyrelsen och famil_|ebidrags- som Ã_\.pn¿s_ 25 u. 3, V_ |;_|,¿k$$°n_ dm 24 "_

"='"““l°"- '°4“!“°' ' =“>"°'*°“ '°Öf1ä'“""4-'> lä"-* '“°1°"'ï*'°“' itaim kiiiss- ti tank Mikaelsson. Åspiias :ti ii zi Jims Pers--
ing och slaktenfórening. Jämtlands folkhanks kontori Ström- som sm-,m“m¿ 27 u. 3, -|-on. Rcmhammu dm 34 "_

Slllld 0Cll SIIÜIIIS Cflšälldil Sjlllšlillâül. Nämlldttmílll S\ c'l'lSS0ll Lägw k|¿“ H A_ Morin. Jâ“$and 26 lr 2) K_ Slmnd Hawm-is

är en de hederliga handslagens man med förmåga att se ln s- 34 U, _-¿,__\_ Jmmom (to 23 "_

hä"d°|*°"“ äw" W d°" ß'|à“'“d° |“""°""“ ~“Y'“ '"k°'- Mästerskapsskjutning I I l-lrik .\likaelsson. Ãspnäs 42 tr 2!
Jonas Persson. Strömsund 40 tr 3) Karl Ytfelt. Has-snäs 38 tr.

Lagtäs ling I )Ã.spriä.s. lag l tllarald Larsson. Erik Mikaelsson.

_ Uno líspt allt 72 tr terös-rat sandringsprist 2) llassnäs 62 tr
3) Äspnäs. lag 2. öl tr.

Strñnisundlana 23 4 l947
Från Strömsunds fadderort Suoniemi i Finland har kornminis-

ter Gunnar Sälls-in fått mottaga ett tack och en hälsning. Fru

Brita lílving. .som fören tid sedan besökte Strömsund och redo-

gjorde för förhållandena i Suoniemi. orntalar i brevet. att den

gåta hon medförde hem. i finsk valuta ornräknad. belöpte sig

._ e, till I l.750 mark. vilka hon berättar kommit väl till pass.

En annan sak att glädja sig åt är att en motion ingivits till
munieipalfullmäktige om att lä namn på gator och nummer på

.\'ils .S'vi-nsmn i mmm/ mi-il (iunhüil Curlmut. .\'à'.n-ih-n husen 5 §amh5||c|_ |n|c en .hg 55,- Mig; an kn ¿“,|j¿-n 0,-¿m_§_

så folk lär llytta ur .sina hreslådor och bli litet lättare att kornma

åt.

”ÜÜÜ” Kantor Dan Fr. Nordfors har lämnat lite täderstatistik
Den IJ ds asled fru lílsira Carlsson. maka till rörlednings- omfammk ,cmp¿.mmm. uwmäm unde.. mm ¿c æmqc 20

cfllfeplenör /\l'ltlt' ('tlt'l$s0n. Slföllltllld. ¿|m_ Mars |947 ämm, (iår med den iägqa mcdcucmpcmmmn

_...

eller l3.2 grader C. .-\nialei tös-ädersdagar tar endast 2. Som

Stltömsborg. Strömsund jämförelse kan nämnas att under samma manad l940 man icke

i iii. im. in tiiittag kt. zt so hade Mim Iödß- mßdß man NI” kunds itittt-*ti 16 dßtm
l"§'i'f;tlc|igL' .-\ t't't,-kr |Itii.sl;trL'n pil t|r.tg.s|x'| 'Ö °ch_ med °" m°'k"°mP°m“" på mh* 05 gmkf' Nanna'

titetl .sin t'i\':i i icli roliga .\ltisit~.il-k;tli;tr¿- t icli dans Im 'md '26 gmda' ”ua 'cmpcmum "gm H' 9 på m°'3°
( i;t.st.~pt.-I av liliitkt iiiiikcm. s;tng;iren r ich li;t\^;t|i- För ömg' ha' höna' “own hage och spela kan så

__\-'"""^\'*'n si lar väl i alla fall tro på \-åren.
( it )S'l'.-\ ll( )l)l\

l I l;i\zsn;'i.s föreställning .saiitiiia dag kl. l*).titi

I-'ortkllrnliig genom Strömsund
Hfilt W' $"*"'“'_""'*' taii mystisk bilist tai.-tog sig pa ttifs-titigski-aiieii att mist t-ii
vid Strömsund är nu àter igång. och om någon dag börjar |m$"g|m mm Wdc kg” menn” 60 70 km ¿ “mmm msn

äsen fäqan vid Öhnsundet sina turer. Snösmältningen hargått gcmm Smtgam, ¿ Snömsuml J-us. som Puhkcn kam mn

hå? 3' '~*“"'“- °°h *“°" “'!'~“"“' b°'1“ På 5"" M" N' *unga ' ks älletks teaterfóreställning. och man torde få räkna det som

*"“'“*“"d*"“k'°“' en ren slump att ingen människa kom till skada.

.-\lla trodde att det rörde sig om ett sjukdomsfall. då

“f:':¿:;'k';“¿':|:"“:::':u';'f.:':" tiiieii körde upp nu sjiiksiugiiii. Dar ti.-i man emeiienia iiigeii-
od' R" n; h kök”. ting om något olycksfall. Ingen patient intogs vid den tiden." -° "° " °° ' "' tia heta iaiiiiif .stiiiiittii iiiis i-tum ett mtsieiiiim.
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”Skaiisetilappen"
Saga l Strömsund avled pä torsdagen lappmannen Anders Nilsson.

Fredag kl. 7.30. lördag kl. 8.30 Trollön.efler endast en kon tid.s sjukdom. llan var lödd i Frost-

söndag kl. ri och 9 em viken I873. Han kom dock att tillbringa en stor del av sitt liv
Barrilörbjuden annorstädes än i Nord-Jämtland. i det han N07 tlyttade till

IRIS ()('ll L0.lT!\'.-\NTSHJÃRTAN Skansen i Stockholm. där han demonstrerade hur lappama

med Maj Zetterling och Alf Kjellin m.ll. leva och ha det. llan stannade där i hela 2l år. allmänt om-

Nar högsta niva svensk film kan uppnå. tyckt och uppskattad. N29 flv1tade han till Strömsund. där

Prins Willhelms “Skånsk b_vgd" inleder. han alltsedan dess varit homtt.

Tointblldnlngsprobleni l Strömsund 24 -t l9-t7
Den. som spekulerar i att ha tomter liggande bara lör att de

skola bli värdefullare och därmed ställer sig hindrande i vä-

gen lör en nonnal samhällsbebyggelse. bör se noga upp med

gällande bestämmelser. om han bor inom .stadsplanelagt om-

rade. så att inte samhället kommer och lägger beslag pá aflä-
ren. Så är det i Strömsund och så är det annorstädes. varom

distriktslantmätare Anders Linell. Strömsund kunde berätta

lör Strömsunds rriunicipalfullmäktiges ledamöter pa onsdags-

kvällen vid sammanträde på llotell Gillet. Det är icke tu tal
om att det rader en hopplös okunnighet pa de flesta häll bade

om stadsplan. fastighetsbildning och gatukostnader inom
stadsliknande samhällen. frågor som lantmätare Anders Linell
nu närmare redogjorde lör.

Frågan om gatumarken och gatomas framdragande var

ett annat kapitel. som alltid äger sin aktualitet. och många ha

brtimmat över att de en gang skänkt jord till gator. Det skall
de inte göra. menade hr Linell. .\/led gatan har deras fastighet -
stigit säkerligen med samma prisvärde och förhållandena kom-

mer att bli motsvarande framdeles.

Ylgde
bagaren Helge Abrahamsson. Strömsund och fröken \'era Kns-
tina Lundin. Risseläs. Vigseln ägde mm i söndags i Ströms

prästgård och lörrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

'FK Slfmttd MFP” P* 0"' '*|'°°'W>'|=|"l*>If som-n .inr/r-rn .v'r/.rrnn rn.-J /unrf/1. son.-rr Jn/.-oi» "J.n~i-.-

Vld 5"'5"““"d~*'K3mm°m&* åßmölc N Ü$daE°" 550"-*W°' vari sin migrloni en gm/ .vlcirlrikurv i II-'K .S'rrñnisi:ml.
rades. att föreningen hall ett gott verksamhetsår.

Till stvrelse valdes: ordf. Göran llansson. v. ordf. Alf
Reinhammar. sekr. Gunnar Granström. v. sekr. Tore Frans- _"°'_°u Gm"
son. kassör Karl Erik Olofsson. v. kassör llolger Lundström N' 'J XW """""*°"
ootr ent sirogrnrrn. rrrpni. srr.-n F.. Rosenborg och oro nor- “"_"'“*““*'
tnrrtro. tttoirhnrsrrorrr riongr uooirsrronr. trrrorr.s|rtrrrr.rrrrrr|.«o= "*" "|_*P“*"* *W '“"*'*"“-' '"'*-"*"
G. llansson. T. Fransson. K. l-I. Oscarsson. ""“'k|°'“'g*' “°“"'“|"'"""

i<rr~.-ron nor under om onrstrnn io.z<is=os. rm tors nr-rro * " '*' *'“ *'““t= "“'“-'“-' P"“*"
de alujrdnatk Ycrksarnl med .'kl(|l' ßšl\|I.'|' Ut ll .-l|)Ul1l\I.:I\lt'|' |l.l|\.I\ \ lllllhl'

över 7.000 kronor. Skulderna uppgår nu till c:a 3.000 kronor. \ ' '“l”“_""' "“""" ( """."' hm" lf' 'Nwm M 'M
v'irtrrn.- rrrrrrtorios ar-n irrrtrorrnningon. on rsirortrovrr rirntio ra **"""'>=*"““'*"""' ~““P*' '““' *'~'““
bättre anslutning frán klubbarna ute i distriktet med hopp om
ökat spelutbyte och om möjligt även en serie. Mötet uttalade Bflnwllll
sin rnoirsrrnriror av-or nu oito tan.-riogrtnt on-oirs som onrtrortr- I Ström-< smmrcll irdfistv-s M -söndagen 7*-àfis änkan
man ßf gstmkq-n mom ¿,,»m|“c|_ Maria Elisabet Jakobsson. Österkälen.

\ 6 En pojke eller Ilkka
'lg e

sv-on t-:nir .vtrnrroon ootr rrrrtron Krrnn srrarnsrortr. man srronr- ' "*' ' 7'1:"“:"'°"'- "°'*;r'“°*"°'“ ' 1““'°"ï"°'“"'*-“'“~
- - a _' ' elle

. . _ _ . -.- _ rp tsimina arimaj rsenare.
“'.'fd' usd” ' 'söndap ' HON, prwgård m prwcn Johan Pa punktli -het och ärli het samt ett -ort
B orck. h' 5

J upplörande även under fntid sättes .stort värde.

tforiotsrrtngnr 294 to-iv ll- N'-_S'fö'“b°f1=

norr ryitoroon 3 nroj t-:nt tingrrni Persson oarrio. ^*"- °J“"'- 5"°'“~*“"*'- T°'- °1="“ ' -
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Dödsfall Sjukhuset l Strömsund bllr en storslageu uuläggulrtg
Ströms socken älckta invanare och länets lörmodligen äldsta Med all den snabbhet. som lörhällandena tilläta. växer det

lärarinna. änkefru Ingeborg Jönsson. Längäsen. Strömsund. nya sjukhusbygget i Ströntsund lör var dag allt högre i höj-

avled natten mot söndagen. Hon var lödd den 30 jan. l8$0. och den. Man kan säga an sjukhuset kommer att bestå av tva större

hennes lärarinnegänting. som började redan l867. har utlöns hyggnadskomplex. det ena själva sjukhuset med gaveln när-

undersäolika lörhällanden mot värtids skolarbete. Efter semi- mast Lövbergavägen och det andra personalbostädema. lör
narium i Delsbo ochentjänst i Bergsjöil-lälsinglanden parär vilka man just börjat schakta ur lör grunden. där brunna

korn hon till hemlörsamlingen. Vid 27 ärs älder gille hon sig sanatoriet stod. De bäda huvudbyggnaderrta komma att lör-
med lantbr. Lars Jönsson i Längäsen. blev bondrnoru och hade bindas genom en särskild lägre byggnad innehållande kök och

under vintertiden så gott som gatgiverhdä garden varen lämp- matsal. Allt kommer givetvis att bli tiptop med alla moderna

ligt rßtställe vid den starkt tralikerade vintervägen Strörrtsund- päfund tillfredställda. Man räknar med sammanlagt 80 värd-

Backe. Sina nñnga och stora uppgiller. vari även fostran av sju platser. varav 50 lör kroniskt sjuka. 24 lör andra sjuka och 6

barn ingick. klarade hon med glans. Men sä var hon också en lör en BB-avdelning.
kramänniska lekamligen och andligen och en intelligent och För tillfället sysselsäncs en trettiotal man. Om det var

charmerande personlighet därjämte. besvärligt under den kyliga perioden under ellervintern. sä

harmanjust nu strälande arbetsdagaroch arbetet bedrivsmed
I Ströntsuud 2'5 I947 all den intensitet. som tillgängen pä tegel. cement och anne-
firades valborgsmässoallon pä traditionellt sätt. Man samla- ringsjäm tilläter. Det är ännu fuktigt och blött i de delar av

des pä torget vid kyrkan. där en tribun tests lör sängarna. nybyggct. som ligger närmast jorden. men häller sig vädret.

Manskören Strömkarlen under folkskollärare Perlohanssons skall man väl snart lä tom där ocksä. En detalj. som tillkom-
ledning sjöng lör!! några sånger. varpä löjde talet till vären mit i bygget är den förlängning av själva sjukhuset närmast

och ungdomen som hölls av red. Göm Stenstrand. Däreller Lövbergavägen. där solbalkongerna komma an placeras. Det

sjöng en blandad kör med kantor Dan Nordfors som dirigent. blir härliga öpprta loggior med den mest strålande utsikt över
Programmet avslutades med ett leve lör konung och foster- Strömsund och Vanudalcn. För övrigt ligger hela byggnaden

land samt ”Du gamla. du fria". Pä kvällen tändes majeldar pä en sä upphöjd och utsiktsgrann plats. att den med säkerhet

litet varstans och raketer sändes mot skyn lör an hälsa vären. kommer att dominera landskapsbilden. när den en gäng blir
Pä Grand hotell. Gillet m.ll. platser hade samkväm och dans lärdig.

°'d"°“' srnrsrnnrnrrnn rnrstnrtrr ej nrn rrrrnsnr.-rrtrggrtnrn i

"*"""'3 nrrrn na-s nnttggningnr satans titt cnrrntnsnirnin-
Cu' L' '|°°°bs°" :ch Juha nqum get utan lörhandskontakt med statsmaktema och sä snabbt.

_ _ Göæbus att det enligt panernas lörklaring inte blev möjligt att varsla

V'ß*°' ' S“°"“ '*Y'*' '“'°'*°'“'“'“"“°“ den rrerrnirivn rrnnsnnrrtsggetsnn i riirnstrriren nnrning. rar-
klarade statsministern när han pä onsdagen i riksdagens an-

dra kammare utlörligt besvarade herr Nordströms i Kram-
Födelsedagar 6/5 I947 rosa) im _ _

_ . erpellatron om statsmaktemas ätgärder r detta fall.

60 àrfyuadcn 7 ds sumwb'.Mas.nus Smm°.R'$gIß' Hm är Arbetsstyrkan vid drillsnedläggelsen var l43 man. och de
löddtAspäsochkoml9llnllRtsselässornjämväparbetare .Mmm dbbadcsavmmñ _" hammskna

_ . . . som ra ggnr gen p g
löran l9l5tnträdasornsull'ttarbetare\1dUlnksfotsl'abrtker. samma p|acemsimm"dmc_ Ann |94|_|9¿6h"dr"._

ten varit i gäng sammanlagt I8 mänader. l övrigt ha arbe-

Ny hm. | 5"-ßmurj ng; |'gq|,n||g|,.g .ggr pmnjgi-gg tama varit sysselsatta med skogsarbetc och med kolning av

srrørnsrrnris tngrcrtnre. Tore Fransson. ryckte rar sin det nn ved- som bedrivits i ßmscts resi-

Strömsurtdsgrabbarna hade gjort ett ganska bra intryck vid
säsongspremiären. som lör deras del var lörlagd till Bräcke. suñmsbom
Detblevjuen8-Jscgerochdetmästemansägaärganska R¿mHay“nn°chG|cmF°M
övertygande. De övriga ha också lagt ned lite extra omsorg
prins: irnnrririnnsn-tningensrnrr virirrrrrrartngcrnrirnrrnnn En"“:n°::d'“,';':|f°¿f'å'l:'f'“|fs':¿°“fc¿
:friskt med en hel sfattas ännu. En spelare *apor av rödslödgm maa- A1.

" “"'°"""°“° ÖP" °'“ " “°"'*“'“' ' "°“” '“°" Fredag ti. 1.30. toning ti. mo.
säpasssent.anvrrntelicknägonnyttaavhonomunderhöst- sömhskl åocho
säsongen. Nu är han med i laget och han utgören synnerligen Bamßébjwm _'

värdefull lörstärkning. det framgick tydligt i söndags. Fyra
mäl tillverkadehanensam.om jag inte missminner mig. Skada Fßaheanr
bara att vi ha slutspelat mot . Visserligen verkar dom vara - - - -rom hg :Em M rs rr fyuer r eng jnrritrnrtonrtr Mrtnei Nilsson. rcsrrnasr.-r.

tycks grabbarna ha lätt mera självlörtroende. Det skulle alltsä Rggjgnggg | Sr;-ßgggg |u/5 |947

kunnat bli en bra match. slutar herr Fransson. Vid de skriftliga proven lör realexamen i Strömsund ha samt-

liga l2 elever. 5 pojkar och 7 llickor godkänts.
Dödsfall
Sven K. Svensson. Gärdviken. haravlidit i sin 42:a levnadsär. Flata vuuu med 5-4 l Stavre l eu ralllaude tlllställttlug
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Fastighet l Strömsund Tlngen
inneh. 28 rum inkl. 3 allärslägenheter (hotell. konditori och Sanatoriebranden i Strömsundberördesvid hammetdalstingets

herrekipering) samt stora vinds- och lagerutrymmen. säljes andra dag i onsdags. Den vid tiden lör branden vikarierande

till solid köpare ev. uthyres hotellet. sköterskan och husmodern voro instämda såsom vållande.

Närmare upplysningar lämnas av ägaren. Åklagaren gjorde gällande. att de måste anses vållande. då de

Fridoll' Forsberg. Strömsund Telefon 224. icke vidtagit några säkerhetsåtgärder mot överhettning vid
kokningen. De åtalades rättegångsbiträde sade. att det enda

K'-mm ua' shnauau | snbms-MI som kunde trllvttas sköterskan och htutmodern var glömska

- - och att branden därlör måste anses ha inträffat av våda. Målet
Eller nu genomgångna taxerrngar harltonstateratsen kralltg Ö id S' . Ü" uk dc n mm M d

stegringav inkornstema inom Strömsunds municipalsamhälle "V5 "S '_ V °' Na °“ " °'
ssvst mm mom stmms mitt-tt a sm intimt. rat sttamstmas “'“"“'“'“'°“ 5”-
vidkommande utgör stegringen av det statliga inkomst- och

lörmögenhetskattaxerade beloppet icke mindre än 29.4 pro- “ide
cent och lör kommunalinkomstskatt 26.5 procent.

Harry Nordkvist Ingeborg Berggren.

Nu sh" smhnu n än hm? Vigsel t Stroms kyrka midsommarafton.

(':a 200 bilar och bortåt l.000 människor ha lör tilllället det _- ' '_ _
tvivelaktiga nöjet an varje dag sinka bort sin tid vid Strörnsundets

lätja i Strömsund. Låt oss säga bara l0 minuter. så gördet 2.000

minuter om dygnet lör bilarna och l0.000 minuter lör vanliga

dödliga utan bil. I timmar blirdet cirka 35 lör bilarna och bortåt

I66 lör folket varje dygn och per år allt detta 300 gånger. om

manbararäknararbetsdagarnavarochen lärsjälv räknaut
vad det blir i lörlorad arbetstid. Detta bara som en litet alterna-

tiv till de löreslagna broarna över Vallsundet och Sannsundet.

Näsvikensborna liksom strömsundsbotna ta det etnellertid kallt.
men de ha sin speciella åsikt om vägväsendet.

Det blir alltid något särskilt över Näsviken. när ångsågen

har komrnit igång. Och det har den nu. Timtet nrllas upp på sitt

uppfodringsverk och sågklingoma sjunga sin muntra sång.

medan llitiga mannar staplar de sågade brädema och planken

mot skyn. lnspektor K. Grundström har fullt jobb att anteckna _:
bitama som rulla ut ur sågen. och man kan t.o.m. få se /ngt-borg Berggn-n ".Sfv-.tm-r Ingeborg "
disponenten Oscar Carlsson stå och beskåda sin verk.

ntsttsrstt to s um
Btlmtlvf .Anders rtttitts stttm.-mo. sttamstmtr m-lett ttmttgt t sitt ut-m

| S"'5_"“ 3““'|“P°_" -l°'¿5'°* ' °“5d'35 8°'¿"3° f- ~*k°3$""b- torsdagsmorgon i en ålder av 69 år. Dödsorsaken var troligen

G*'>"°' P°f“°“- ^'8"="°"- ttjsrtstttg. stttmt-mo mot tum mtttmastttm pt smtttmttftittt-t

h den da k lbostaden. Pl'ktt h
Långa bilköer samlas l vintan på Strömsandsflrjan! ocupt .ox mtmäx kt ' rosen °c
Den arrna gengaslärjan mellan Strömsund och Näsviken har Ü 8 my yc

satt tralikanternas nerver på hårda prov de senaste dagarna.

Flera stopp ha kommit bilköerna att ringla sig längs vägama A. Wiklund bröt l Strömsund dör rossölöparen vann

på båda sidor om sundet. och det var ren tur an brandkåren Strömsundsterrängen på söndagen gick av stapeln i strålande

kom över till eldsvådan i llillsand i söndags och en ambulans väder. och lörlagd uppe i Gärde i llembygdsgårdens vackra

till sjukstugan i Strömsund pä tisdagen. Ellerden lörras över- omgivning blev det en givande dag även lör de många åskå-

fart blev det tre kvarts stopp och eller den senares fem kvart. darna.

Orsakerna till lärjestoppen ha dels varit de nedllytande Resultat:

ismassoma och dels motorkrångel. Seniorer. 4.000 m l) Sixten Abrahamsson. Rossön l3.42 2)

Axel Gunneriusson. Strömsund l3.43 3) Levin Ahrlin. Ströms-

Konllrmntlon l Ström I4 'S l947 und l4.05 4) Jöns Erik Jönsson. Strömsund l4.35 5) Per Gun-

l Ströms kyrka konlirmerades på lördagen en grupp ungdo- nervall. Strömsund l5.39.
mar. ll lliekor och I7 gossar. vilka han till konnnationslä- Ungdomsklass. 2.000 m l) Ragnar Svärd. Lit 7.06 2) Kjell
rare Gunnar Berg Höglin. Östersund 7.09 3) Lennart Nilsson. Tullingsäs 7.ll

4) John Wikström. Strömsund 7.27 5) Birger Wikström.
Lygrrlng Yxskallkälen 7.28 6) Lennart Fransson. Tullingsås 7.36 7)

Oluf Efikgggn Mg-gir Rhgdin TOISICII Fjellslfåm. Sll'Ötl'l$tll')d 8.39.

Tullingsås Strömsund Juniorer. 2.000 m l) Gunnar Juhlin. Göteborg 6.37 2) Erik
viggt i roßtmta gyfg, mi¿s°mm|-anna_ Hansson. Lit 7.03 3) V. PåIsson.Lit 7.23 4) Rutger Larsson.

Ström- sund 7.48 S) Nils Strömqvist. Tullingsås 8.03
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Saga.Strömsund
fredagkl.7.30lördag9.30

plng,stdagen6och9.annand.pIngst6och9.
Förstasvenskarglmen

KLOCKOIINA I GAMIA STAN

lšdvardltet-ason.Georgl'antm.
EdvardPersaonharsälhnvarltsätillslnßrdel

Aonbhdet
-llarntilläten-

Maria Ellingsvon

|.~M,|,,¿|.p|- Största landsbygdsblblloteket l Jämtland finns I

roar rynerpa onsdag zmnae zateneeen. Rensranaet. stram. Stfömwl
'|'f°|igcn 5,- hm j¿m;|,n¿, mmc,-|¿5m-c mmm" “L 421500 Det kanske inte ens är strömsundsborna bekant. att de kunna

sieetm om sammanlagt 2.zo1.ooo tubittret rm han referat skryta med att ha det största lwdsbysdsbiblick i Jämt-
ffam ut ßnnom stora kvanütctcf ka§|\-ed som han land- mc" Så if ana

ram hugga een kan rmnvia 'ro ses mer tm rm se :stram band Stål» rå M rälfdmdc hyllor och enbart referens-” en uns men |¿n8|i|',-gu m3|um¿ ggmgng biblioteket kan skryta med att ha 499 band vartill komma ieke

sosf rylterpaeneasg rm Mana Erlingsson. man nu czenrwu miwlfs än 22 n°fi°diska °=h modem tidskrifter- som slår

Erlingsson. spomjonse stram. den id°s= fvßlm till ßff°sßßd=-
Rektor Alfred Mattsson. som varit biblioteksstyrelsens

ordförande och biblioteksrörelsens i Strömsund primus mo-

Vlgde tor sedan 27 år tillbaka. kan med tillfredsställelse se pa sitt

sägarb. Erik Hallin och fröken Maria Nilsson. bädaïullingsäs. verk. Han känner bibliotekets värde och gläder sig därat. men

Vigseln ägde rum pä söndagen i Ströms kyrka och lörriitta- däremot anser han sig icke vara fullt pa det klara med. om

des av komminister Gunnar Sällvin. strömsundsboma själva äro medvetna om. vilken skatt de här
ha mitt ibland sig. Läslusten och intresset för biblioteket har

Lynn: varierat högst betänkligt.
Lennart Nørdførs 'Q-*Ö UIIÛIIBÖCS Cfldßl bßlld. Id lfllll

Snñmsund Män exempelvis l9-t3-44 var uppe r 3.700 band och åren l94l-42
Visw ¿ Awsm kyrka (kn 5 ju|¿_ kunde anteckna siffran 5.000. Det rör sig alltså om en väsent-

ltg nedgång t studtetntrcsset.

Födelsedagar
Fru Anna Espmark. Toppen. Ãspnäs. blev pa sin 50-årsdag i Norrländska och svenska författare latressera mest

fredags storslaget hyllad. Strömsundsbiblztieket har som de flesta bibliotelåces: :gsm
skara ständigt åt ommande besökare. som bland er
funnit en nämnde och givande källa till glädje och förnyelse.

. . Men det blir ju närmast eflerde nytillkommandes smak. man

Sommarens “om folkfest 2' 241%' bedomer' de litterära intressena. Förutom bcstsellers som ga i

V'""""”P""' rarsmranuraeiaeeveneta een mmsnaeue nsfrmmeem
HYS- '?°°'l*""- $'°"f id_'°"$l5“""8*" intresserar mest. wirrierm Moberg. Nansen-runnereen Heeren-

vlslälllßsßf hsmlöld-lakt °=h sks- v-and-rankseen nor rm dessa man neta v-in gaf. bekantskap

MUSIK- Sång- 4805 0Ch fßl- med. Men det är klart. att den klassiska litteraturen också har

i sina gynnare. Biblioteket harju också. tack vare det goda stats-

Strömsund bidrag det i relation till sin storlek erhåller -f för I946 I.200
“Du fa; vi” kronor - möjligheter att ganska väl följa med tiden ifraga om

utkommandc litteratur och även om en bibliotekaries glupande
hunger efter allt nytt icke kan tillfredställas blir dock det nya

|:¿¿¿,,¿¿p, representerat i tillräckligt rikt man för an kunna motsvara även

90 år fyua mmnüg Pingst ânkcfm Karin Jonsson i limligcft hög! Slillda &I\S|If'åk på lillgåftg lill lt'l0d0f'Il lilltfl-
Bredkälen. 'W-

85 är fyller den 23 ds f'. lantbr. Erik Engqvist. Strand.
70 är fyller på onsdag f. lantbr. och skoparb. Salomon Blom- Vlgde 27 5 I947
gren. Ringvattnet.Alanäs. lantbr. Folke Olsson och fröken Märta Eriksson. bada från

60 är fyller pä lördag fnr Signe Maria Svantesson. maka till Gubbhögen.Vipeln fórrättadespäpingstdagen Mlanäs kyrka

Per Oskar Svantesson. Storriset. Lövberga. av kyrkoherde Gösta Sundström.
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Kommunalt Alanis
Alanäs kyrkofullmäktige sammanträdde förra söndagen var- Udden' Strömsund
iiiiiiii omiommio msoioos iooiooiiomo oosm somisoom.oiiof DM*
tofiootiofiio or. somioii som m-iiyiioi imo rofsomimooo. rm- löfdß den 31 ml kl- 9-I
gan angående kyrkovaktarens pension bordlades för vidare Musik: jan Ehrllnp kapell.
utredning av kyrkorådet. Östersund

Strömsund
I-'utv-;'tri.l ncli :tnsiktslx-li;ini.lling

gives :tv i.~xpcn nítgnt cliigitr
pil llntvll Gillet. Slrtitttstttttl

fr.in den 2 ittni.
- l$t.'.st;'ill litl per li.'|L'l'un 29 -

Dödsfall 3I 5 I9-t7
Anna Ersson född den l0 juli |8ol. har avlidit i en ålder av

nära 86 år i (lärde den 28 maj.

Födelsedagar
Gamle prosten Wagenius i Ström var inte den som uppmunt-

-- - _ , - - rade till utvandring precis. Den saken kan f.d. närnridemannen

K'"*""""" °""'" 'S"""'"""" '"' '”'"""' ooti tiooaiofoii m.m. cioom Miiotioti i Åsooso tim-go. "aiiv iiiiii
land och lev redligen". det var prostervs ord. när någon ville fara

5°I"""""W iiit aoi siom iomioi i vasioi. v-ittooi som ootmm im tim.-oi po mo
P* ÛWM* *Y'*°8*“' J°“"ï-*'°* P* P"'B*'4“8°" “°°“"ß° aoi rom ooii iimig ooiioistoiioi. uoom .viiioiiott for t oiio foii.
W°'“$“8*"*" °°" b°"Pf**'°" 5"* °'**°"- °â'*"“1*- Mon tion oiov- imo .sa gommot aamio. Po mamiog rvitof tiooig
l SIIÖIDS gflïklptll j0l'dßSlC§ llllfllllldg Plllgâl sl-åflgt Miwhc" 75 år och kan med “||fmdsqä||c|_\.c se "muta på en

banarb. Olof l_>etter v\ ikstrom. Åbo._L lriksfors. Komrninister IM fynd av °m\.¿\|¿ng_ arbua maa mao och mugàngm. och
Gunnar Sällvtn författade iordfistningen och höll gnftetal. md am “ML som gu. “Wi mg och |m.¿da_ IM W, mos
På Gärdnås kyrkogård jordfåstes på pingstdagen 40-årige mwñkafcbcm gm, honom och kaswk |-mn du mgm

SVCH Kßlßßllâ SYCIISSOII. Üäl"d\'lkCIl. L'SA_ Där uu. han son.. dc u“andm'.c 'ned om

litet av varje och hemsökte många delar av staterna och Kanada.

Kommunalt Ström Mest höll lian till där svenskama helst älska att uppehålla sig.

Ströms kommunalftillmäkltge sammanträdde annandag Minnesota undantaget. nämligen vid västkusten kring Seattle.

pingst. Av kommunalnâmndens redogörelser framgick att lör- Taeoma och städerna på kanadagränsen. I Spokase arbetade han

medlingen av statslån för bostadsbyggnadsändamal varit liv- en längre tid på en sågverk och t British Columbia tdkade han

lig. Sålunda har s.k. barririkelån fönnedlats i tolv fall till ett gruvarbetarens hårda yrke. Han flaekade längs kusten ned till
sammanlagt belopp av 20I.7-to kronor. samt tertiärlan till San Francisco och hade nog förblivit t statema om inte hans

byggnadsföretag för sammanlagt 422. l26 kronor. Genom de bmt' Plötsligt dykt upp Och väckt hetnlängtnn till Swngc igen.
beviljade lånen skapas 32 nya bostadslägenheier. Jag tänkte nog komma undan och hålla mig kvar därute. men

det gick som det gick. Med den tidens och modernaste
ångare "0eeanic“ for .\litchell åter hem till Sverige l90-l. Rast-

D" W' lf-'mwlmfl Ü u""“'°" lösheten san i och hemma i .Ãspnäs fanns mycket att göra för
Överenskommelse träffades på fredagen i Stockholm mellan don \-om syn oo |¿||\o,-oo yuomgom “ogoß gooom yo,-omo_

Ulriksforskommitten å ena sidan och Sundsvallsbolagen å _\4g|o|,o|| ooooooo oo hoooo|,i,oo_ goooo booooo hon ooo,-bom

andra om överlåtelse av Ulriksforsfabriken i Ströms kommun. oosom-go; |o,- ou ß oo oo_o¿oumoo 5 Ã_,~oo5_o |¿|| ,1oo,_|_ "oo iooo

sig i ordningen och det kommunala. Blev fjärdingsman. kom-
munalfullmäktige. nämndeman m.m. förutom den dagliga syss-

F5Ü'|“Ü'l"' lan med afläien. l~Iii slag tlynade hart fran Äspnäs. Han satte
80 år fyller den 3 Juni f. lantbr. Olof Jönsson. llovde. Svan- om, oo offm-5 |.|,||co |q|9_ oo 5 |920 mm, |q2_; W-

§°'°- Strömsund- tom inom Amos-.dar imo oiiooaoo ooso rimmi mi iivoi ioiio roii
70 ål' fyll" P5 löftl-“S 8|'°Wfb- ~\'Ü|$ 5535900- Tllllš- är häst att leva. Det är .som han själv säger. lugnt hemma. Man
Nils lngebrektsson. Öiaren. Ström. hyllades på sin 70 årsdag oohoom om,-¿g go oo |,o|,m5,m_ som om mm, 5,- mo ohmo mo,

t' byns tmsdmßf med sålts- oiioi mmam oioimio mamiisuof. ooii ma moo iof iioi ot imviioi
60 ar fyller på tisdag fru Anna Kristina Johansson. Storöbo- som ho" och fm M¿|o|,_.|| ha om 5 äm mm-,o moo uommo, ¿

dam- Strömsund- mango ooii po oo ootisotysi sotiooiiio moi vomioioioo. ao rmm
50 år fyller på lördag hushållerskan Gertrud Olsson. Tullingsäs. det ingen anledning att längta någon
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Avslutning vid samrealsltolan l Strömsund

.S'Iái'ntlt'_fI2 \'- Å'1"'-Wi" -Vvlwrg. /Curl-Erik Karlsson. Raoul Sw'ns.mn. Lars ()I_mm. Gunnar Górtinsmn. li-ur Roos. Burhm

()Imis.mn. Sittande Ir: t: ßrtll-.lluriv .S'uml.sm'im. (íttrtncl Kömw: Ruth .\'_i~.\Irónt. Sigrid Löft°enbr'rg och Birgil .\'ä.rIuml

sl 5 | , tigheten icke kunde komma till stand. liksom den skulle tillse.

:-.II uni: I att industnn snarast komme igång och att. lör den händelse

den nagon gang skulle upphöra eller annat komma emellan.

Premiär måndag de" 9 'um H' 8'“ em' Ströms kommun skulle ha lörstahandsrätt att aterköpa den-

119498 Ü" W llll Ü- 8-Ü samma lör högst samma köpesumma eller 150.000 kronor.

TKR' 0Ch IVSÜCÖSÜNSÛÜHIHB som industrilöretaget nu sagt sig silligt betala lör densamma.

med halva priser lör barn under 12 år. \'id sammanträde pà söndagen med kommunalfullmâk-

Djurlöre-visning tisdag kl. 10-4. tige i .-'slanäs heslöt man helt sensationellt att tillstyrka läns-

'|'|8|-”-ng ugfoü-5 “_ | 2_ styrelsens lörslag ifråga om sammanslagning as' Ströms och

Ponnyrumna ßr bam “_ |2_1_ .-\lanäs kommuner. Femton as tjugo fullmäktigeledamöter

sveriges han clrkusprøsnm! deltogo i röstningen och as- dessa röstade 8 lör samt 7 mot

tusan ett-mamma t pa att pet- ctftmsu.-terms '“'*'“ß“'-

Kommunalt 9 6 IQ-87 L-”"i"g
sifams immmumtruttmakttgc menade pa söndagen vanligt -'\"'“" É'-“'*-"~*°" (°“"“ 'f“'“*1“-*'
men bestämt nej till länsstyrelsens lörslag om Ströms sock- Wfmma" m'_“"“"
ens sammanslagning med Alanäs. Ja. man sar till den grad \ 'säd ' "““"a'“ kyrka m'ds°m'm'd"g°"'
älsks-ärd mot kontrahenten i det tilltänkta tsangsäktenskapet.

att man i stället gjorde lörslag om att till dess område öser- De gamlas dag l Strömsund

Föra s-iss del as- Ströms kommun. Ttllslutningen från de gamlas sida har säl knappast nagot år

Rörande själsa kommunsammanslagningen syntes man tidigare sarit sa stor som denna gang. mycket beroende pä de

från början sara pa det klara med att det sar en dålig aär. manga bilar. som heredsilligt ställts till lörfogande. och s-ädret

Främst ur ren administrationssytipunkt. Ströms socken är tömt sar ocksa t ston sett saekert.

tillräckligt omfattande för att asstanden skall valla ssarighe- Dagen gick t traditionell stil med högmässa och nansards-

ter och att ytterligare öka dessa. ansåg man icke lämpligt. l)är gang i kyrkan och samks äm med ttaktering. l kyrkan höll kyr-

sar alltsa nejet enhälligt. koherde (iunnar Berg skrietal och komminister (iunnar Säll-

Vad den stora lilnksforsaflären heträlïar. accepterade sin höll predikan. l nattsardsgangen deltog l l0 naltsatdsgäster.

fullmäktige utan debatt de sidtagna atgärdema och det as Vid samksämet hälsade kyrkoherden de gamla välkomna och

nämnden tillstyrkta kommittefórslaget om inköp as industri- komminister Sällsin hade upprop as- arets S0-arskonfimiander.

området lör 200.000 kronor. Fullmäktige underströk . att kom- och befanns det att I-l "jubilan:r" hörsammat inbjudan och till
mitten i köpeastalet matte tillfoga att nagot jobberi med fas- dem nktades en särskild sälgangsönskan.
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Född: Född:
lin dotter En dotter

Sonja och Ake Alenryd Sarah och Anders Tåqvist
f. Nilsson f. Eriksson

Strömsund den 9 juni l947_ Strömsund den l2 juni IO47

|'°N0|$|Illll' Retad jlttebjörti I Svansele anlöll två män I grusgrop
50 ål' fyll" På fflß ff" Kflsllm Ü5W"$-*'°"- Ölßm- Karl Ture Ahlkvist och lohan Näsström från Vattenfalls-

styielsens dammanläggningar i I-levde mötte på torsdagslör-

Srrnmupd middagen en verklig jättebjöm. då de voro i Svansele lör att

Föredrag hålles onsdagen den I I juni kl. 20å Samrealskolans hämta gnis. Upprest på bakbenen bedömde de den till 2

hörsal över bästa sätten att utrota llugor. ohyra m.m. Demon- meters höjd.

stration av senaste uirotningsmedel. Föredragare: Apotekare Den kände bjömjägaren Ante Svensson i Svansele. som

N. Malmquist. stmt eller mötet kom till platsen. sade sig aldrig lörr i sitt liv

Firrna Anticimex ombud Nils Helgesson. håller löre- Sell Så S10!! bjömßpåf-

dragom råttutrotning. Alla intresserade inbjudas. Fastighetså- Händelsen inträffade vid ll-tiden på torsdagen. då de

gare anmodas infinna sig mangrant. båda männen med sin bil befunno sig i grusgropen i Svan-

llälsov-årdsnämnden. sele. Björnen korn plötsligt utnisande ur skogen och gick mot

dem med ett verkligt jättevrål. De skyndade sig in i bilhytten
och då björnen såg detta lugnade han sig och lufsade så sak-

teliga tillbaka till skogen. Sedan han väl lörsvunnit. smögo

sig männen eñer lör att se van han tog vägen. då han plötsligt
kom tillbaka och med ett nytt ilsket brummande körde dem

tillbaka till bilen. Förmodligen hade väl bjömen ansett sig

störd. eñetsom han uppträdde så aggressivt. Annars ha ju de

björnar. som visat sig. varit tämligen hyggliga och inte direkt
onoat någon.

lnorn en inhägnad lör lär i Renån fann man på torsda-

gen sex får tillhöriga Olle Forsberg. lirik Strömberg och Mår-íß 1, mi wasmii i man mm av bjöm. uppeiiimi ar au den faim

' ° tillgången på bjöm kommer att bli en plåga i sommar. om
man inte på något sätt kan oskadliggöra bestarna. Hästarna
vägra redan nu gå på bete i skogama eller också komma de

hem. då de vädra närvaro av bjöm.

Fr: v: Georg Örjvbo. Yngve Hallberg. Oscar ('arI.tson. Nils '__

.llulmqi-ist. .-lnders Linell. Jonrmmwß w Ü fyuuaparsóndascn rolkskolcinspeklöæn wäsmboucns

södra inspektionsområde Eric Wästetgärd. Ilanärlödd i Lång-

Ström vlll köpa Ulrlksfonfabrlken åß- Slfölfl-
Ströms kommunalnämnd beslöt enhälligt vid sammanträde
på onsdagen att tillstyrka den lör Ulriksforsfrågan tillsatta s\ M n. M 'O 6 'M7

_ _ _ ens ggans g
kommittens lörslag till uppgörelse med Sundsvallsbollagelrå. ßuñmsund mdcs Svenska nasgans dag med aumñn “ngt

Uw§:¿rm:°s"°:nn:°ur':.T: 'l.,°bl:i8k:"n°:z'5:¿'?.n°'i8°':|$\a$._ks? ' ning. och på allonen var en llagghögtid anordnad utanlör
:Röd ' “mi hä: :kilclás °'ch “Iam kyrkan. där talet lör flaggan hölls av komminister Gunnar

“ga ra::kSk°':oß_°ch 'mkommumnnu Sällvin. och manskören Strömkarlen under folkskollärare

k- _". 200 motI ki d “gg I du Per Johanssons ledning sjöng ”Sveriges llagga” av Alfvén.

°“ °°“'“ '“5 "“ ' '°“9" _ ”sverige” av-sieiiiummar mvuaf sisiii-ms aan”. iiagiiaeii.
_ B'“"d “'°'“'.“?'“ “"'f'“." ““'"°“° ß' f"'""““""*“' im v-aim nicmwier. iom» wii iiemv-am med .im rm:

ningen. har kommitten enhalltgt stannat lör ett löretag. som och i övñ mán suñmsbor “dm och n N “um
_ _ _ . _ gt ga . y g pp.

:ii:;s'l_'i-:Édes med ett leve lör fosterlandet och ”Du gamla.

sökning beträffande anläggningens värde. ingav han ett an- '

bud till kommunen vari han förklarade sig villig att köpa fa-

briken lör l50.000 kronor. Avsikten är. att industrin skall Född:
omfatta spinnerier. väverier. rgerier o. dyl. Första etappen En llieka
av ombyggriadsarbetena i fabrikslokalema. vilka beräknas dra Dagny och Per Olofsson
en kostnad av mellan en halv och en miljon kronor. skulle Bredkälen. Strömsund den l5'6 I947
påbörjas redan i sommar.
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Examen vid Ströms samtealskola l3 6 IQ-l7 L“pp genom den frodiga örtvegetationen slingra sig humle-

Årsesamen hölls på tisdagen vid Strömsunds samrealskola i rankorna och kläda björkens vita stammar t luniiiiig grönska.

närvaro av inspektor kontraktsprosten li. (i. Bohman. llär har Skaparen själv varit trädgårdsmästare. mensaärocksa
llammerdal. llärvid riktade inspektor ett särskilt tack ull disp. skönhetsv erkan öv erväldigande. Vita stammar klädda i gröna
()scar Carlsson. Strömsund för den premiefond han skänkt girlanger. Bakgrund är den nästan svarta bergv äggen.

till skolan och ur vilken nu lör lörsta gängen premie utgick. l denna vildmark. 5 a 6 km fran närmaste by. kan humlen
Vidare avtackade inspektor magister Sixten liergendorll'och knappast misstänkas vara kulturspridd. utan den är med all
gymnastiklärarinnan Birgit l-lriksson. vilka med denna termin säkerhet spontan llumlen tillhör de sydskandinaviska arterna
lämna samrealskolan. och ~. äser här i gott sällskap med llera andra sydskandinaviska

arter. som ei anses vara kulturspndda.
Ormbunkarna bilda här och där en vacker läll av .saig grön-
ska. Rockentrav star rak som kungsljus pa hyllor i berget.

J. líspmark. som är en intresserad växtkännare. visade ocksa

en mycket sällsynt vanant av al. som han hittat i skogen och
tagit hem och planterar pà garden.
.\'är jag skulle lämna det gästfna hemmet fick Jag av lispmark
ett intressant tips pa en humlelokal till i dessa nejder. men
"det blir en annan historia".

/'vr .\“. Jimsmn.

Född:
I-In son

.\laud och Gunnar Simonson
f. Bosson

Strömsund midsommarafton N-t7

Trafikolycka l Alanis I9 6 I9-t7
Pa onsdagsellermiddagen blev lantbr. Karl lšriksson. .-\lanäs.

”jun” S"_h_" Bwm_m,m_” allvarligt skadad vid en trafikolycka. llan kom cyklande ut-
' ' “ ' för backen fran posten i .-\lanäs ner mot landsvägen och mötte

vild.. k Sum” .S rä pa det besv ärligaste stället postbussen fran Strömsund.
lim ll I I lll _.m \“dhum|c|: ßrckomírjâmnand “um mp mmu I-.nksson blev tydligen nerv os inlör_motet och började vingla

beslöt ' att nder mn semester .^ iiiimaren l9-lo titta litet med cykdn med mw|m' nu han kmdc [ml ef' bc_'°ngs|°|Pcins vi I ~« _ _- _ _ _ , _ ,.
lamm pa sioisimgei samt iaf avngi tic vasiiouaief iaf v nu If: ' “|'g'““:'°“_'|'f" "'“'l'_

humle. som jag kundelänvs om. lllöstoPP°n. ÃsPtiäs~,t'iek J §°g 3" 1' “hk 'A I k 'I c ' blid* d F”
_ _ _' _ _, ussen. som asett e a o yc an. logo an om en oro-
Jag Igodanåwcrráagcgwr m hznlhmhfn1:: Tm lvckade. som snarast fördes till sjuksttigan i Strömsund där
m a . att anns ett iiet vac en :t av um e i '
Skalsberget. Här hade humlen funnits sedan gammalt och va- ëanpaucn "fm ' dfg af"-'ck mc*anmäl 'mm rnrmlmk

~- --_«~»---= -»-« M- ::::::: ;!1.“.:'.=':::..:.ï";:;:':
rnågra veckor sedan sett humlen dar. da han som ctceron hd rd mcdd hmm mmm"

iaijue den tande wianisicn mig-c sim: iiii staiswgei. får" šmïcšlå kånföfningcn ° “ ““ 5

Pa eflermiddagen den 29 iuli var Jag pa väg uppför ' '

backen till líspmarks gård. som lag inbäddad i vackra plante-
ringar. J. lïspmark. lörut Eriksson. befanns vara en skolkam- 575111 Ü8' 0Ch blßßföfbidßbef
rat från Birka. Jag vart hjänligt och gästfritt mottagen. fast in.s.itt.is i saitihantl med
det var i brådaste slättertid. Nästa morgon i god tid voro vi pa \';i|ttitl;iI.sspe-li.-n i Strüttisiinil
väg till det cza ses km fran byn belägna Skalsberget. l-lfler _\|i¿|,.,,“m¿,,-|,,_.|¿¿¿.,-, ¿|_¿.| iuni W.,-

“åßf mc' 5" 'f'" 'l'“_m°°* mmh *Ü W" Pâ |à"b" M" dc" 'fill ll;tin|tiertI;il nilsliiiss varit: tliig kl. tttlll med
WW9” '°3°““'°"°" ' b°'g'°'°" "°d°"' b'"3“"P°' 1" ”'>'d°“" ankoiiist till llainiiiertlal kl. UI .F'väggen l'p|x-liiill göres pa alla mellan statiurii.-r

Vännen och myg:,en äro svära. när fiforcera den gan- h 'T nßuwïnng'
ska hmm sügningcn upp mo, bc,gm|cn_ Mn mkm en 30 lill titilihliiigeit och llillsantl pustlitiss;ir

meters lodrät bergv-ägg reser sig. Vatten sipprar fram ur ber- *'00 ll ll kl- "lå". ll ti kl. titl._'l>U.

get och vattnar den delvis manshöga öittloran. Sex ii sin me- 2.* 0 lvl. U.!..'»U. .Z-i ti kl. iitil
ter fran bergväggen star en grupp långa vackra björkar. llär ten li;ilvtiittttt;i efter li.-sl|iglii.°tert1;is slut l.

väser rikligt med humle i blom. dels uppefter hiörkar och l'tg;'i fratt lltisset-titr.ilen. snett eiiitit tinind llntell
häggar och dels uppefler ns och örter. llumlen är spndd över i§|i|,|-, ur |i¿|;¿,|x.||,_.,-,

en areal av omkring en ar.
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Begravnlngar Elvlaad slog Elmsäter och Rune Larsson dtibbelsegrade
l Ströms kyrka jordfästes på söndagen fru Brita Göransson. Strömsundskamraternas midsommartäv-lingar på Tingvalla.
maka till smidesmästarc Zakariav Göransson. Strömsund. Vattudalsspelen. blev som vanligt av god klass. Strömsunds

stadslöpning vanns av A4:s IF som genom helhjärtade insat-

Fuflíllflll' ser av slutmännen kunde ga upp och förbi ledande lloms-
80 år fyller den 2! ds Skdswb- ldlwi Nilsson. Näsviken. img. Fniufnnsiav-iingnmn iijaii bin. na en gninn duett inet-

lan f.d. Strömspojken Elvland och ”Jerka” Elmsäter. som den
Slagsmål med flaskor I Fläsjön 25/6 l947 törstnämnde avgjorde till sin fördel.
Landsfiskalen i Strömsund kalladespämidsommardagens ef- Rune Larsson MP vann bade 400 och l00 m. där han i ett
tertniddag till Fläsjön. där enligt uppgift tvä personer höll pä försök klockades för I l blankt. Strömsunds egen Ake Odmark
att skära ihjäl varandra. Dramat utspelades i en banvaktstuga. gick över l.85 i höjd. där han besegrades av Ursin. Finland
där två banvakter råkat i gräl och börjat hantera varandra med och därmed torde det viktigaste vara sagt om friidrotten.
literbuteljer. sä att blodet flöt. När polisen kom förklarade
antagonistema att de skulle göra upp saken i godo. eflersom
de också under uppträdet hållit till på privat område. d.v.s. i
den enes bostad.

Vattadalsspelen
Vattudalsspelen i Strömsund under midsommarhelgen blev
en av de mest strälande sommarfester. som upplevts i Ströms
Vatttidal. Största förtjänsten härav kan utan vidare skrivas pä
vädrets konto. Fyra strålande sommardagar fyllda av värme
och grönska och av händelser. så att det är svart att söka spika
fast. vad som varit det mest uppskattande. Vackrast var i alla
fall barnspelen och barnsängartinget kring majstängen pa

hembygdsgarden. Det blev en folkfest i den verkliga
liembygdsstilen och en prakt för ögat. som man sällan fär upp-
leva. Men vad i övrigt arrangerats stod knappast tillbaka.
Raeerbätstävlingarna pä Vattudalen knep en jättepublik som
väl sällan har skädats vid dess stränder. och den fan och spän-

ßißs sdm bjöds lämnade ßwwflisw im dvfist du öskd- out» sit-/nnil. pil. si,-iiiiiinnil. /i»il.-f;an- .vi/.i oiiinn/i-f.
Medan en sådan sak som spinnerskornas uppmarsch vid Dåfvvf Mu. Erik l;'lm_,¿',,.,,
festligheternas begynnelse var en tavla. som värmde hjärtat
och själen ända ner i roten. var Mårtensson och Löfström de _ - , - - -

--i »fw -i-=~=«-M W --«« d»--~»=Mmd- i'*“°.iiii“'°°,.lïï”..'¿'.'"'..i."“i.'íïf"â"i'ii.'í.“.".Z'§.I1I“.“.iS."“'.“.'III.“'!.IIlLí;."I.'I

på 'dmnssfdu á'“""°s dc _må"3a m"'"5"m på Tmg' uppvisning av fartbätarna. För första gängen visades här kano-
\'a“. bf. an resmllï I dm fckfd' ler ml u'°m °m' en M sircscl och ær-

§0m Ilppfklllßà dc Uwlfßa. Ulällllillgr sök- Stößla dc
a\- jaklø VII' Skfkï SSÛI1 \:TIm. snabuken och Passbålanm' där M 'ar a senare en hår.

tv igt besöklrtes oc studerades. le e minst ti- drog sig nu uwgñrdse som 85"* sekun¿cma_

det trev iga rådjur. vilket infangadesi Strömsund t vintras och Uppvisningsuass (5 nn. á |_50o m_,.

sedandess hunnit bli tamt. de bcsokandes intresse. liksom ett U Am Roos Suömsuml 'Z | 3 7 3, Gu$m_ |_m¿h°|m ¿_°

par fasantuppar. som med tiden skall införlivas med faunan | 3 32 8 ' ' ' ° '

han Nombßmuand' Kanolklassl l var\'l
K°“*"°" l '“Y"“"' *“' 5"°'“* “'“$i'“5"*'“"P °°" “" *“" iii R sniinisnniio 13 12i/viritaniinnininf ii=n<i.ze.s

'“Y'*°"°'d° °““'“' 9"* *°'“ É“'°'“° f°$'"3"°'_°"“' P* '°" si (oz:-n. din ti.-uns -ii Gunnar G:-nnsirain. d:n 9.-ts.1
dagen. blev en uppskattad musikstund bakom vilket lag ett Sn-age Mmssom to 9_59_4

enträget arbete av orkestem. som räknade medlemmar såväl |,assbmsk|ass (4 WN,

W" V""°"“*“° *°'“ GW* °°" "°"' °"°'- ii Bengt Liiniiiininv sifainsnnii i i.s-1.3 zi Ffiiinr Hnnr. din
_ ^"' '_*'"' "“!'1“'“*"ß°"- *°'“ ”W” '* 2* $'“““ 15' i i.ss.o si Gasin snniiing, en iz.is.v ii Giinnv- Lnniinnini.

W* ' W' '“"“"- "" '°"°"'” °'“'"“'“““ “““*°“*“"2" *°'“ ii=n i2.zri.<i si rinii ciiinni-mit. din iz.s1.-i.
prisades av alla. som besökte den. var det gott och glatt och
gemytligt. Vattudalsspclen har alla utsikter att bli en bra insti-
tution i framtiden. avsedd som det stod i programmet. att föra 'FK “og ,,n"-.. med 54 mm Duni" P. .hm
'°"“°' ' N°“"”'“"““" "“"'“"° “'“'“d“" Mnieiien ineiinn it=i< siniinsnnii nen ii=i< östersund snni sne-

lades i Strömsund pä söndagen. resulterade i ett nederlag för
KÖP" I' U'f"ßf°f' U- sirriinsnnii med 2-s. iniiviiii us.
Försäljningen av Ulriksfors-fabriken till det nybildade |=°||,°||§m,|ci,m pg 1'ing\,||, pg migsomm,-dggm mc||;m

\'â\'Ûl'l ÄB lllldCf$kl'l\^§ På 0Cll Skßl' gçh S|fñm§u||d ggm \-|'||g| çn ßf
den I Juli- iin iann incii ii-2.iiniv1ia 4.i.
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Vlgde Födelsedagar
Chaullör Nils Valfrid Edelsvärd. Tullingsas och fröken Bnta 70 är fyller på lördag f.d. sömmerskan Karolina llallqvist.
Nanny Maria Häggström. llarbäcken. Strömsund. Vigseln llenningskälen.
ägde rum pä lördagen i Strönis komministergård. "
Ingenjör Carl Lennan Jacobsson. Göteborg och fröken Julia
Tåqvist. Näset. Strömsund. Vigseln ägde nim midsommar-
allonen i Ströms kyrka.
Konditoriarb. Nils Daniel Nilsson. (lärde och fröken Mary
Katarina Forsberg. Vigseln lörrättades midsommarafton i

Ströms komministergård av komminister Gunnar Sällvin.
Verkstadsarb. Lars Olof Danielsson och fröken Anna Naemi
Nilsson. bilda frän Risede. Vigseln lörrättades i Ströms präst-

gård av kyrkoherde Gunnar Berg.
Bilreparatör Freddy Sandqvist från Strömsund och fröken Käty
Nilsson från Tullingsås. Vigseln ägde rum i Ströms prästgård
i söndags och lörrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Aulttlon I Strömsund
Pagrundavharriinanataföralljnlnglatawolianßö-
rariaaon I Rlaaalaa I oantllg atilttlon lördagan dan 5
ltill 1047 mad början ltl. 12 förallja bl.a. 2 at.
arbatalilatar.3at.|:rliriam|öliltor.1at.alöttarmaakln.
ny. 1 “_ |¿'1“.|,, 1 “_ .1,.1,|1|¿1"_ 1 “_ 1|“,ufn_ 2 Åumlinu Hallqi-is: pa Nunislvmngr-n

É:É
82.

si.r|aaarriarvar.2st.i>l°0If-taurigaiiarv.
si. ti|rik.2hyvøl
Qödtaltßfldlll

š
Éšš

så
âššf

ägšš.
fš;82š

utanför .vin stuga i Hi'nningvIrà'Ien.

Rallareii Nilsson-Dunder 3 7 l9-l7
och hans hustru Kristina i llarbäcken haller pá att bygga en

stuga pa egen hand.

at. damcyltalaairitdlvaraarriöblaroch huagarld m.m. llan är över 60 och hon är omkring S0 ar. Källarvaningen.
'N09 l.o.m. 5 ltrbnør bahlal ltørltlltt. I WII!! ÜNNÛ trästommen och murstocken är lärdiga. Allt harde gjort själva.
godltlnda köpara' 1 man. liradlt m:d vanllgt mom mumockm som de han hjäu, md Mm ¿c,, samk

rtisuias. sirømuria an 21 juni 1041. nzntäcilllïnr som ger iappi och mic

^"k"°"'ß' 'm°'°"' T°'°'°" 398' Niimi-imna ar maa i samtala och tom :hang iiii
Norrbotten. För cirka l0 år sedan kom han till llarbäcken.

SUYÖNSTÜWTÜÜÜDPÛIDÜR 584 Ü Uh W "N19 IÅN90 där han köpte en gammal stuga. Den började bli mer och mer
SUÛDS l Sllñlllülßd ÖdC|8&S llßlll ll" SÖD- Qçh [)u|'|dçf hc5|ö| 3" bygga çn ny §|ug;|_

dagen IW en ddsïa- Vid \'i$§| är dc' |ung| “ch Dunw. har

|2'|l¿°"-_m°“ flik" hal* då 'N00 Û" C" -*N00 °'“ÛWlÜ"8- W ju min duktiga hantlangare som heter Kristina. llon är alltid
Übkc 'CW 905 W fulla- redo. och allt har gått bra. Två rum nere och två uppe har vi

Mm fick i Släll ifilßw -*ii.= P0 att rädda ßäflissmk iariiri su de-i min mi. och vi ram-r nytta in mt namn.
l7Y89l0Ü°f- 50"' *WW 00" *kl W' 0040-* 'md °0°fB'$|* Nilsson-Dunder är nagot av tusenkonstnär. I-lan är bl.a.
'mms ÛÛ" bm0¿m50“°“~* -*'¿0- mm man lyckad* Ü°Sf5“$0 glasögonßrsäljarc. och som rallare och stabbläggare har han

Ü400- mycket att berätta. lila. om landshövding 0.\\'. Lövgren.
Emm hl" S10" $lWl°f- 50"' 80000* WWW Û$W||*°m' Honom känner jag mycket väl. säger Dunder. Vi har gatt i

N55- 'W 50"" cl klmml 5*'°f§kM1*- mc” *Ü 59 Smmllßd samma stabblâggarlag i IR månader. och jag var med lörsta
ßßikßssbßlvvv uwses “må till ws 100-000 I=f°°f gången im var ntsaags-tanaiaai och im in i ritsaan.
ansermanatt detta täckerbrandskadoma.Arbctsstyrkan vid fa-

briken har uppgått till 8 á 9 man. \-mg,
D01 51' 00010 80089" 50"' fbliöl' 3°ha“$§°“ hbhß 3* l Ströms kyrka vigdes på söndag vâgvakten Sven Danielsson.

ßldlysk- För °mk'ns 10 år Sedan brann en Mmm lillhös siamieoch iwmimaoiiem eisy sntmi. Farjsunaa. ram.
Slllclcfifbfik- 005 Ü" "U blßm b)?8“¿°“ “V UPPÜÜ FÛ samt herr Göran Harry Göransson. Öjam och fröken llilda
“mm PMS- då' Ü" ÜÜÜ 5 Û°| bmm flbflkc “lf b°|58°0- Olsson. Storábränna. Vigslarna Iörrättades av kyrkoherde
Fabrikör Sven Johansson förklarar sig icke ha lör avsikt åter- gunmf 3c,g_

upplöra fabriken på nytt.

Födelsedagar
80 år fyller på söndag änkefru Brita Andersson. Svaningen.

Födelsedagar l 7 I947 60 år fyller i dag llottningslörman Per Johan Sköld. Brand-
80 är fyller pä fredag lödorädstagaren OlofJönsson. Tullingsäs berget. Stamsele.
75 år fyller pa torsdag lägenhetsägarc llans Olof Wikström. 50 år fyller pä söndag fröken Ebba Gustavsson. Bredkälen.
Risselås. 50 är fyller på torsdag skogsarb. Sven Nordlund Klövsand.
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Sköterska llek böta lör saaatorlebranden 5:7 I947 Födelsedagar
Särskilt sammanlfids hölls va Massa På llßsslwsel i Ström- 15 ln fyllt-r pa lanlng anlsnrnt ann ttnjsn onnlslssnn. öjnrn.
sund- Bland avdömda mal märktes det bekanta målet flm Sam- so ln fyller na löning lv.-nnnvsnssgnrs olnrwlls. orslsganl.
toriebtanden i Strömsund. Den ätalade sjuksköterskan döm- 50 5.- fylla sgoggnbmnn Mot ||°'_ vcoja-am
des lör ouppsåtligt vållande till eldsväda pä annans egendom
till 25 dagsböter. Jordlästalngar

l Ströms grav-kapell jordlästes pä söndagen stollen eller f.
lantbtttkaren Jonas Nilsson. Bredkälen. f. vägarbetaren Per

FN'-llllllllf tsnls enltssnn. stnnnsnntl nslt rtnslsn lllsltnn lz-nngn rslnn
^" “W '“°"'°k5$“¿ 5' 'Ü "ku" 'ih “ån 5°'" W “'75 Kaarina Nyfors. Otalampi. Jordfástningarna lörrättades av
Wigforss och regering nu i Sverige. Nyss har vi hall vinter komminism 55||,.¿,,_

och kallt. Dä klagade vi och väntade på sommaren. Sa kom
varen och värmen - och vilken jämmer. vilken jämmer! Vil- Tullingsås
ken värme. det värsta jag varit med om i mitt liv. hur skall Dans g 3j5.-gängen

detta sluta. Sa är vi människor. sfmdagm gen | 3 jun g|_ |g.34_

Vi mßte dock erkänna. att sommaren är en härlig tid. Musik; 900359 3,n¿
Överallt ute i byn ser man turister pä genomresa. Man ser

bilar som sveper fram med värt alfabets olika bokstäver. Vlde
MHF:s bilkortege körde häromdagen in pä Flatas ga- I Alanis kyrka vigdes på söndagen hcmmaltsågatlßtl Anders

tor. en läng. läng karavan av bilar från olika landsdelar. De Ekswtt. Gttå. Hamtflctüal Och hcmycm Inga Nå*-Ström.
lmdo rost gonom hola owe Norrland mon ansa; dock, att Flarn- Ringvattnet. Alanäs. Vigsel lörrättare var kyrkoherde Sund-
bygdens natur var nagot av det mest storslagna de sett. De lä Ström-
timmar som de stannade i Strömsund nyttjade de sä langt det I Ströms kyrka vigdes på lördagen Sven Hugo
var möjligt. Eller en lunch som den nybildade Ml-lF-avdel- Tömlund och fröken Siri Nilsson. båda fran Stamsele. samt

ningen i Strömsund ordnat. bilade sällskapet ut och sent pä arbetaren Per Osten Jönsson och fröken Anna Wallin.
natten kunde man se en läng bilkaravan dra genom samhället llösjöbcfg-
eller att ha gjort ett rundsvep i bygdens omgivning. I Ströms komministergärd vigdes pä lördagen skogsar-

Men en sak borde lör länge sedan ha ordnats: ett nytt betaren David Ingvar Eriksson och fröken Anna Erika Pers-

utsiktstom. Det gamla har under llera är inte varit brukbart son. bada från Åspnäs. Vigsellörrättare var komminister Gun-
och revs dagarna löre midsommar. Nu har det glunkats om nar Sällvin.
att man lörslagsvis tänkt sig ett nytt uppe i Gärde vid I Ströms kyrka vigdes pä söndagen lägenhetsägare Al-
llembygdsgärden. En god ide. bin Forsen. Bredkälen och fröken Greta Thor. Storábränna

samt jordbnlksarbetaren Mäns Erik Espmark. Äspnäs och frö-
ken Britta Jonasson. Tullingsäs. Vigslarna lörrättades av kom-

Björn river fär l Ström minister Sällvin.
Nio fär har under senaste dygnen riv-its av bjöm i Bonäsct. en s c r s

och en halv mil nordväst Strömsund vid Vattudalen. Fyra lär
tillhörde Gölin Isaksson. fyra Sven Lövenring och ett Per Erik
Strömstedt.

I Hillsand härjar bjömen ocksa. Rudolf Bloms lär kom
i söndags springande ned till Nils Orsastället mellan Vedjeön
och Hillsand. De var mycket skrämda. och när man räknade
dem upptäckte man att nägra fattades. När man sökte i sko-
gen fann man tre lär dödade och nergrävda. Bjömarna har nu

rivit sammanlagt ett tjugutal lär i byarna Renän. Bonäsct och
Hill- sand.

Talllagsäsbo skadades svart av sprängskott l0l7 I947
En svårartad sprängningsolycka inträffade i dag vid 7-tiden i
Tullingsäs. varvid 26-årige Jöns-OlofJonsson svan skadades

i ansiktet och bröstet av ett skott som gick lör tidigt. Jonsson
och en person till arbetade med utgrävning under skolan. Jöns
OlofJonssons arbetskamrat hade laddat ett skott av en tredje-
dels patron under en sockel i ltällarväningen. vilket Jonsson
skulle tända pä medan kamraten gick och ledde undan en häst
som befann sig i närheten.

Genast eller det Jonsson tänt stubinträden gick skottet. IL\* *' c ' ' * '_, ~ _. I

och han Flck hela kaskaden av sten och gnls mot sig och trasa- Fäsrfulkel Briua Jonasson och .llánv-Erilt Espmark
des sönder i ansiktet och bröstet. Eller lörsta omvårdnad på omgivna av Ii: v. Brirras nlnr Sanna .-lnalttrnrm. brtnlvm
Strömsunds sjukstuga remitterades han till Östersunds lasa- .-lmlers Jonasson. kttsinen Slen Hallin och längs: r.Il. fari
rett. där det konstaterades att synen inte kunde räddas. Illm-t Jonas .-lndersmn. TuIIing.ta.t_
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Kotillrmatlon I.-\lanls I7 7 l9-I7 Svår olycka vld Rotnlsets badplats 25 7 l9-I7

ägde rum i lördags i Alanäs kyrka. då årets nattvandsbarri. I I En sorglig episod inträffade på lördagen vid Rotnäsets bad-

llickor och 7 gossar. fórliördes i kristendomskunskap. Kon- plats strax norr om Strönisund. I-In motorbåtsfórare från I-Igna

firmatiorislärare har varit kyrkoherde (iösta Sundström.

Födelsedagar
80 år fyller på söndag Per Andersson Lantz. Mullnäset.

l-lem styrde i yster lek in mot de badande. varvid den I 3-årige
Bo Sjöberg. Strömsund råkade komma under och få sin ben

sötidertrasat av propellern.
På lasarettet säger man att han kommer att få stanna till

70 år fyller på lördag hemmansägare 7.akarias Backman. åmfc jul. Då senor och muskler var sönderslitna. kan det

Lövberga.
70 år fyller på fredag änkefru Juliana Tåqvist. Abborrviken.
70 år fyller på onsdag änkefru Maria Svensson. Bredgård.

50 år fyller fru Emma llolï. Skalet.

tänkas att men uppstår för framtiden.

Strömsund -I I 9

är telefonnumret till
Ströms Elektriska Verkstad

Ing. Ivar Plra
Spccialverkstad lör omändring

och reparation av

Allt Elektriskt

Will'-'

Alanis nya fotbollsplaa 30 7 I947
Alanäs och Sörviks byalag spelade en match i fotboll på Ala-
näs nyanlagda plan i söndags. Under llera år har man arbetat

på att få en plan i Alanäs och börjat på olika platser. men lörst
i år blev önskemålen om en fotbollsplan verklighet.

Den ligger strax söder om Karl-Tutes pensionat. Mar-
ken har hyrts av pastoratet och som själva drivtjädern bakom
verket står kantor I-lelge Lindberg. Alanäs. Han var också do-
mare i matchen.

Vi började så smått I9-13. säger han. och har arbetat helt på

frivilliglietens våg. Ungdomarna har visat ett storartat intresse

och lagt ned många fritidstimmars arbete lör att få planen

| SWÖMSUIIÜ hill' YÜBIS Iïßbllfåå RÛCIWÜ R°°- ßfctlgåfüß lärdig. l anslagsväg har vi erhållit I.S00 kronor från idrotts-
Éßlhßm 00!! ffölc Mfßil $"'5mQ\'iSl- SIIÖMSUIKI- Vißßßl- förbundet och I .000 kronor från kommunen. Det var med nöd
lörråttare var komminister Gunnar Sällvin.

Richartl och .llargil Roos I994

Strötiisaadspar mötte bamsefar 22 7 I947 medverkan av orkester och

När pensionatinnehavaten Lars Lundin med fru. Strömsund .VIANSKÖREN STROMSKARLEN
på söndagen var ute på en cykeltur. stötte de helt plötsligt Slutligen I timmes fri dans.

samman med en bjöm.
Paret Lundin hade åkt cirka halva vägen från Öhnsundet MUSIK: CHARLIES lll-ILMERS.

till byn Öhn. då plötsligt ett stort lurvigt djur dök upp på AD/\Ll=..\'S POPULÃRASTI5 DANSKAPI-ILL.
vägens östra sida och i sakta mak gick över vägen på cirka 25 Stor tombola. basarspel. 2 spelhjul.

meters avstånd från dem. Då djuret inte gjorde sig någon bråd- Servering av vann korv.

ska. fick de god tid på sig att betrakta bjömen.
Det är troligt att bjömen tagit sig över till Öhn på Strömsunds arbetarkommun ocli SDIJK.

västra sida. en simtur på cirka 600 meter.
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och näppe som vi fick det lörsia anslaget. då vi ansågs vara

en lör liten förening. men även denna detalj ordnade sig. Pla-

nen som nu ligger jämn och fin liknade mest ett stentös när
vi började här. De otaliga stenarna som ligger på östra sidan
vittnar därom. Intill landsvägen v-aren liten kulle som vi schalt-

tade iväg och fraktade över till östra sidan. där vi har fyllt
ganska högt. .-\rbetet har fulllöljts med hjälp av en caterpillar.
De sista ljonon dagarna har de flesta av byns ungdomar oil"-

tat all sin fritid här lör att lä planen spellärdig. Upp till 4-5
timmars arbete varje kväll har vi jobbat. men så är glädjen
också stor. när vi nu spelar vår Iörsta match.

ASPIJDDI-ISS I-'ESTPLATS STRÖMSUND
tvid Täljstenskvarnenl

Strömsunds soc. dem. arbetarkommun 30-årsjubilerar
den 2 och 3 augusti

Söndagens festprogram kl I7 och 20
IIOGTIDSTAL AV RIKSDAGSMAN
IJDDO R. J.-\('()BSSON. Vilhelmina.

llistorik av kommunalfullmäktigeordförande
NILS (iRÖ!\'LUND. VÅGDALEN

Dans. lördag 2l-0l. söndag. 2l-2-l.

lljänligt välkomna.



Födelsedagar 2/8 I947 Strömsunds arbetarkorntnnns 30-årsjnbllenni 4'8 1947
90 år fyller på måndag f.d. skoçarbetaren Hans Nordström. Arbetarkommunens förste och mångårige ordförande och he-
Tullingsås. dersordförande är srriedcn Emil Löf. Näsviken. Han är bördig
60år fyllerpå onsdag Anders Petter Holmqvist. Vallen. Ström. från Striberg. Västergötland och var där en verksam or-
S0 år fyller på tisdag skogsarbetaren Hans Leotiard Johans- ganisationsmänniska fram till l909 vid storstrejken. då han
son. Ojarn. som många andra övertygade socialister fick sparken. l9l2

styrdchan kosan mot norrtill Ströntsunddärenbrorredan
smkmud förut bosan sig. I-lan beränar:

Den person som tilltaratog ett paraply på belysningsstolpen w.d|J.8 näring ku: 'I Yalïaïnrbc'
_. ' . . _ _ tarröre sens organisationer. oc Jag te iv i ra-rät: 29 Juli. bedes hämända sig till LT.s exp. "_?_m_ BIL* smmdâ en sêmæåmælning mm N “gem

' ' vilket gick bra ända tills kontingcnten skulle betalas. Då sprack
det hela. Med min terksamhetslusta hade jag svårt att låta

Vtgde orgariisationsarbetct ligga nere. fastän ibland tänkte jag ge
| suöms kyrka vigdes pá söndagen skosspmklikuu Rum ltllll l llll. M0!! ll'0fl Stgfll' Illlld. D01 IOQ lill lång lld. lfllllll
imsnm. mmm och rasten samt; Eriksson. vagaaim. *i "**_T“l_°S M8" ='Y°'=°“ °°" *W °“='°'ß °'“ °" ='l>°'=_ ßf
Vigselförrättare \ar komminister Gunnar Sällvin. °'3'""$'"°"°"' da" V" ^b“'h"““°" °°h N'k°'
| Ströms prñstgård vigks på ßnhgen åkare” Kat' Assar Ni* IIUS Rßh. 020 zjllllll l9l7 hå* Vi Ndklü' GOIll'l8l'd BÖHIDCT

iuna wii fram kajsa iiiiaegm Jansson. bara Lidsjøtmg. “Pm “W ?°" *"'d“*° "'°°""'$°'“'““"°“ 'W 8°** “'“'“"
samt iniasnsitaisassisieni sm-erat iarsism. ost-.-:sund och '““8 '°**°" “fl “*"="- F-ll" MIA! 'WW- $'“'"° 4" mh"
tandsköterskan Solweig Thor. Strömsund. Vigselförrättare var mos h'_b"d"* °" "b°'°'*°m_'"""_ ' "f" d°" d°3 'Yd"3°"'
kyrkohde Gunn, Bag Det var inte alla gånger så lätt i början .

Emil Löf har varit arbetarkommunens ordförande från
starten till 1940-talet med ett avbrott. då Anders Eriksson
'°Barbis'°- ett års tid var dess ordförande.

lFK:s Höstfest Holinparlten. Strömsund
Lördagen den lo aug. Söndagen den l7 aug.

kl. 2l-0l kl. l9-24
Uppträdandc:

Trissamma Trean
Kal Gnllmar. Barbro Flodkvlst. Sten Lindgren

Söndag kl l9.00
Distriktsmästerskap på dragspel

l2 st. anmälda. däribland ljolårsmästaren
Egon Wessen

Publiken dömer. Vem blir årets mästare?
Dans å två banor

Roland Nybergs Wesscns spelar
berömda orkester upp till gammeldans

Längst bak slår Jolian Forsberg. Sedan har vi V/rrin iürisler
Sigrid Lö Nils Sivnsron. Emil Lö Greta och Carl .\'årsjö.

05550" .-l.rel Löfwnlwrg och liingsrfrum Olle Berg. alla näst-iksbor
ÅIISIISI hlfIV ål' pmlll. "ny" _\'[I_ç Sg-y||_ç_;|"|_ S|n"|d

Brita Kristina Johansson. Alavattnet. har avlidit i sitt 84:e lev-
rtadsår.

Slntprontotlon l Strömsund
Trots den starka nordvästliga vinden hade flera hundra perso-

Vävlndastrln sätter nytt llv l Ulrlltsfors ner slutit upp vid Virgokajen i Strömsund på fredagskvällen.
Tack vare ett snabbt ingripande från kommunens represen- där man hade simpromotion. och där mästersimmaren Ame
tanter lyckades man få en ersättningsindustri till trakten. och Borg pratade och visade sina färdigheter.
så fort byggnadstillståndet är klart. kommeren byggnadsrma Överlärare Lander hälsade välkommen och poängterade
att sätta i gång med ombyggnader av fabrikslokalerria. siinsportens betydelse. Därefter förrättades simpromotion. då

Det råder nu fan. liv och rörelse på fabriksområdet och många ungdomar visade sina färdigheter genom att hoppa i
detta har smittat av sig på hela samhället. Ulriksforsborna ser vattnet och simma fram och åter till en flotte. där årets mär-
nu förhoppningsfullt på framtiden och den nya fabriken. ken hämtades. l3 magistrar. I4 kandidater promo\erades.och

Elektriker G. Thömlund Ulriksfors. är arbetsledare och många ungdomar har erövrat märken i olika valöter. ett guld-
sköter rivningarna för det nya bolaget Ulriksfors Väveri- märke. ett silver. 4 brons och 35 jämmärken. Detta goda re-
aktiebolag och nedmonteringsarbetct för Sundstallsbolagct. sultat. ansåg överlärare Stig Lander. fick tillskrisas simin-
Han har ett 50-tal man under sig. vilka nu hållit på med dessa struktörcn. lärarinnan Lilly Andersson. Ett sextiotal bam har
arbeten några veckor. deltagit i simuridervisningen i Strlmsund och i ett flertal byar.

s.\n~:n-rena»



Födelsedagar
85 är fyller pä lördag änkefru Anna Maria Rosenberg. Ohn.

Urlkslorsbortla missnöjda l0 ll lll-47

Den halvautomatiska telefom-äxeln i Ulnksfors krånglar. sä-

ger abonnentema. Antingen surrar det lör mycket. eller ocksa

surrar det ingenting alls. Ibland lär man vänta 20-30 minuter

pä att komma fram. Det är alldeles riktigt att det krånglar.

säger vederbörande representanter lör telegrafverket. och vi
vet ocksa om det.

Dessa halvautomatiserade växlar är ett provisorium. l
Ulriksfors var det hopplöst att lä tag pä någon som ville sköta

en vanlig växel. och därlör kom den llalvautomatiserade lör
f ttt nltennentetntt av-etltttv-tnl taget slntlte rn teleren. .vten det

är meningen art ulriksforsabonnentema skall bli slrömsunds-

abonnenter sä småningom.
\'i har ögonen ideligen på växeln i lilriksfors. säger

telegralkommissarle l-Istrid Been. Strömsund. Sá fort det

krånglar har växeln h)1ts ut. och vi gör allt lör att klara av

felen. De halvautomaliserade växlarna är besvärliga. och vi
tycker ocksa att det är bedrövligt ibland. Men när den nya

kabeln till Ulriksfors är klar. då bllr det bättre lör alla paner.

Frilinf I-Ioof. en ur rlelragumu l' mverhdrsläl-lingurnu. här
u'Il.vamnlan.v me-tl Yngve Gumlul ll-ärlg pga l Ström hugger tre res om datt

En som tagit propagandan om vedhuggnlng pd allvar är I l-ärige

Nta tlvllttrat' med rtteefhitaf l Stfllnßttnd l3 ll W-ll Gate. sen tllt ltet-t vltlte Petssen. oltn. rtets stn nlygsnntntn :tt-

Racerbätstävlingama i midsommar blev en klar succé. och oo; ooh _,-toftok vw han 5 mg mgmoot- mo., oog .om moo och

va sändas hemmet de att atentltrtteltaa nete vid Viftsnlialen i ttttgglt test-ell eelt aven svan gettttsvsslsn.

Strömsund. De som står i spetsen lör tävlingen är Gustaf Fomtljoo po-meon lm tagit upp tt-ooitioooo mod ßooo.

I-ttndhalm eeh Ame Reev- vilka har lyeltata la ihelt ett IS-tal vistelse. nen nat t-tft»-tttltetet tet at-etstalett nvttnee tle till Linje-

hatar från hela nefra Jämtland- t-ilten. 9 ltnt upp eltet vtttttttlalen nenlvtvst enn Ottn. Dar har

Vid VUmld5|$$P°|°“5 lâlnßal' Ü mid5°"'l"W' W' hög' (iöte varje dag varit med far l skogen och avverkat två och tre

sta farten 23-7 knall- men tid söndashnwaa vi na höste tenn- nesetntlttgen. lm vetje t-es l genetnsnltt lnnettallet to-lz ltlttnt-

hastigheter. Det kan rent av tänkas att de 25 knopen uppnås. oo; ßfsmt- mom ou dot of oo god M-o,.to|5oo_ |_50 toooof po; ms

sägerden inbitne motorbälslöraren Gustaf Lundholm. Banan tm han han PM. oeooooo ooh Goto ho; hugg" ihop oo om

blir l.500 meter och köres l och 5 varv. sommo

Fran Gäddede hemmet lnhn Nysren med 20 haatatv Gate ltnt en tlttlstlg svstet eeltsa Menenne. lten at nte at

motor i passbätsklassen gnlpp tvä. som kör 5 varv. llan lär ooh vw län Sig mjolgo eo bt-o_ oo hoo oogligoo mjo||w oo go

tva strömsundare att kämpa mot. _

Den vid Vattudalsspelen sä populäre K. Näslund från

Lidsjöberg startar i sportbätsklassen. och båtarna där gör 5

varv. llan lär kämparna från lörra tävlingen Ame Roos. seg-

rare och Gustaf Lundholm emot sig. Vidare har Jöns Rislurld

från Ãspnäs anmält slg.

I Passbätsklassen grupp I. som körs 5 varv. räknar 5

startande. och där äternnes frän löna tävlingen Fritiof lloof.
Bengt Lundholm. Gösta Sunding. Valo Dulbcrg och Gunnar

Simonsson.

Elektrlllcrltlrplt av Vattudalert
Ett av de största elektriliceringslöretagen i Jämtland under de

senaste åren fullbordas i dagama. dä västra sidan av Ströms
Vmmdal_ mn S _ | Mm' och "Wu" “mmnd och Dm? De tlulrrigu .s_v:vImnvn .llurianne och Göte.

näs. blir lörsedd med elektrisk krall och ljus. Det är Per Holms “ca
l SIIÜDSIIIÜ. S001 dii llllbßl CN lly. SIOI1 | Suñrns wñgànl på hc". Erung Suandh

nä' ti" Sitta tidlßm- l"°ftt'°ttt ltïttfna 'WS till” Vtttttttlalett llttnsjan eelt rtaven .vtttgnltttel xnstlnn olttrssen. vlenltetgs-
hill' även Bdllilcll. Flykåll OCII l'|ClllllllgSkå|CIl Sami da|cn_ F|.u_\.“.ikcn_ Vigsc|ró".¿-man var ky|.k°h“* Gunnar

dänned lätt sin elfraga löst.

All ltnjettyggttetl ttttt tttlans en lvsmv eelt tlet gattet ts I-yattittrr

mil linje. varav- 8.5 mil är högspänningsledningar. lnstal- Rll4°|f5lÖb°l'8 Kill* F-flli-\*°ll

lnttenentn lttttttttans nt- snttlns tngenjatstnte l sttantsttna. Sttömvttnd
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Strömabor vädrar skogsbrand vld lyggesbräaalag lAIaaäs Ströatsaads arbetarkornrnaas 30-Irsjablleam
De sista dagarrra har kralliga rökrrroln kunnat iakttas över sko- blev så lyckat som möjligt. Festen hölls på den trevliga Asp-
gen atAlanäsoch llavsnäshället an Strömsund. Till en början udden. där ett mycket Iörtjänstfullt arbete hade lagts ner lör
trodde man. an det var rök han skogsbrñnder. men nu vet man att jubileet skulle lä en så festlig prägel som möjligt.
an det är Kramforsbolaget som haller på med hyggesbrinning. Festlighcterna som började redan på lördagen kulmine-

Vrltardesistafernärerrvarjesomrnarlralirnarkbrärtrrinpr rade pä söndagen. När arbetarkommunens ordförande. John
och bränt cirka S00 har. sägerjägnktare Lars Burholm i Kram- Anderaon. hälsade välkommen till jubileet pä söndagen. sak-
forsAB. I ärharw' planerat lörcn ISO-tal har. som vi nu häller nades inte bland den talrika publiken veteranema i Ströms
pä an bränna av. arbetarrörelse. vilka var med redan lör 30 år sedan och käm-

Dessa brinningar är det bästa och snabbaste sättet. dä pade lör den socialdemokratiska iden. Bland dem märktes
dctgä|lerattlörbcredamarkenlörsädd.Vilärbortdenpmla smedenEmilLöl'.skräddamtästarel-lansErik.lonssonoch
mossan. som ligger hindrande i vägen. och pä samma gäng blir smäbrukaren Abraham Ljungberg. Kommunalfullmäktiges
det frn näring av askan. ordlörande Nils Grönlund hör väl även till dem som varit med

DensistaytantändespåtorsdagbortapäLia.enhalvmil längeochäränidagstöttepelareniStrömsarbetarrörelse.
norr om Strömsund. Vår medarbetare gjorde ett besök där och Eller öppningstalet löredrog kommunalfullmäktiges
trälïade samman med arbetslerhren Ole Flatbacke. ordlörande Nils Grönlund en historik. som dagen till ära hade

Vr har här en rnedelstor hyggesbränning. cirka 20 har. skrivits av lärarinnan fru Ida Lögdbcrg.
vartill vi behöver IS-20 nun som tänder och vaktar. säger han. Festtalet hölls av riksdagsman Uddo Jacobsson. Vilhel-
Detta är nog var besvärligaste bränning hittills. dä vi inte har mina. l~lan började med att framlöra ett tack till dem som un-
nägradikcn.myrarochstigardäreldenstopparupp.DärtilIhar derenlängtidavärarbetatlörarbetarrörelsenochvaritmed
viingetvatteninärheten.Menvihargrävtunchnmossanoch orngerrombrotrsäreninorraJämtlandochsödraLapprnarken.
gjortstigar.ochsedanbrinrrervigatorn|ntorn.vareervitän- Hanerinradcomattarbctarrörelsenvarganskarevolutionäri
der pä hela rßket. då blirdet en härlig brasa. början. vilket berodde pä att man inte räknade med att kunna

erövra den politiska makten på fredlig väg. Men sedan den
W | borgerliga rösträncn genomlöndes visade det sig. att Sverige
I Ströms kyrka vigdes N sömn”w Nüs är den lörsta stat i världen som erövrat demokratin på fredlig

Artur Persson. Gubbhögen. Alanäs och fröken Ada Viola Vis'
Andersson. Täxan samt herr Alexius Bergvall och fröken
Alma Bfllä Estelli. bid! från Strömsund. Vigselßillam \1r |hnfy||“-be ur* pg pousuk.
krrkvhs Gunnar Bsfs- vitt tatjstarret i sttrttttetttttt mrøjtttet i ram veerttttt ett fett-

fyllerist under ganska ovanliga former. Statspolisen hade med

De polska appköparaa lr krltlska på hästar sin bil parkerar vid stranden i väntan på llrjan. dä en bil stan-

Torsdag middag gästades Strömsund av de polska häst- nade bakom. Plötsligt kände polisen-chauffören en stöt i bi-
uppköparna. l Holmparken. dit marknaden var lörlagd. sam- lens bakparti och gick därlör ut och frågade den andre bilens
ladesen storskara lrästi|1tresseradeåskåda|eochcirka25ägare förare om otslkett till den onödiga sammattstötltitlgen. Då

med hästar. Det fanns t.o.m. de som hade gjort sig besväret avslöjades omedelbart. att vederbörande tagit lör mycket av

art komma ända fran Hoting med hästar. En tiotal hästar köp- det goda. Det blev genast besök hos läkaren lör blodprov.

tes. och medelpriset höll sig omkring l.000 kronor.
Uppköparna var rän kritiska och ville ha medelstora

rtretttt ttttrztt tttttttttttg rs rtsetet tttte gettrtatttree utttttt ttttttt """""'“Y"""" 2” 'W
.° rtttttar

°°“"““'°°"°“'°""' oet|ttgevtttettstttttt|etittresjaetttsr|etpaette|tttertettt.|
M nu IWW47 Strömsurrdvctvienhenesomserframenrotlängretorkamed

s""""" "" ” ß ttertyttttttet Lagttbetg vettetttetttet u
I byn Bmcksjö maja' N Bmw" mo' ßmumd' "spelades :ermdc snart dess lörprständarc var -l9;7lördagen den 26 juli ett våldsamt uppträde varvid en mans-

. ' ._ rekordärilagrvancnmedll-lcm.ochiárärdet\-idsamma
ä'ñ:;'n:'§'_d':'f;'ån'f; SW' "':f':“°°|"mE" d"f:':_'_ trttpttttrtt ras ettt. Logttbetg ttttt inte pe rettettt tttett taget at

vatt ratt Arttttas eett rtetetts i strottts ettettett. av tttgett ett- °°'“Y“'"'°'“'“"'
ledningsynsenpersonhaädragitsigllertaletavfestbesökamas T°'h2
ttttserteg. utt-tt atetftrrett eert tttettte ratgm tara. vettettto- N°8 if W '='°8**° °“ ds' hmmdßf- _M° W if ds'
ttttttte stege fatet tm tttetrtett ttert ttrraerttttet ttsfenet ett erret fß' 9"' °" =_'"W' '°f*=- - Vßfßf W 4" ""° °'<|“== °“
llera sparkar i underlivet. En chaulïör tog hand om den miss- 5'*°“'°""3 M' ' S"Ü"““"d °°'“ ' mm? md" f“"“å'35°“d°
rtettartttte ttert ßttte rtttttettt tm ostemttttte rmrett. att rtett WWW- Vfßf SW' M W" “WN "I *Nilla °“ 'ml-
Mm, |“.,,.|i88,,_ "ms sko, uppge, nn a||,.,,.|¿8,_ portion. som sedan valsar fram och åter mellan köket och gäs-

tengangpägangBnrketmedpilsnerkanjuinteutrotas.mcn
den lörordning som nu rader pä vissa hall är löjlig. menar man.

.Iordlästalrrgar Torka 3
I Ströms grav-kapell jordlästes pa söndagen stolien eller än- Varlör kan det inte ordnas md en filial lör utskänkningsbolaget
kcfru Brita Olofsson. Brcdkälen samt sulfrtarbetaren Johan häri Strömsund? Invånarna i Frostviken. Alanäs och Ström.
Adolf Oden. Ulriksfors och Lina Eriksdotter. Tullingsäs. cirka l2.000 personer. måste nu anlita sig av de långa trans-
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ponerna om l0 till 30 mil. Men det är inte detta som är pu- I-'ödelsedaßar

delns käma. Vi får ju den första sändningen fraktfritt. Däri- 70 år fyller på fredag fni Anna Jonsson. Klövån. Strand.

genom blir det lör det mesta så. att hela ransonen tas ut för att 60 år fyller på lördag lantbrukare Per Rudljell. Bredkälen.

slippa onödiga fraktkostnader längre fram. Det skulle säkert 60 år fyller i morgon Karl .lohan llolï. Kärrtiäset.

bli mind-re supning. om man ordnade ett nederlag här. så 50år fyllerptl måndag BarbaraGöransson.Öjarri.

man kunde hämta en halvpanna. när den andan faller pa.

menar nog en och annan nordjämte. Vlgde 27 8 I947
l Ströms prästgård vigdes på söndagen snickare (iöthe .löns-

ueu em nor* men ¿ Smmmu son. Stromsund och froken Lydia Bergman. Llnksfors samtS' “ck på Söndagen N -I-mgwua se en uw\.¿$_ stationskarl Stig Bergman och fröken Signe Persson. båda från

ning med hc|¿k°pm_ Mm “ck _* hur man i en *Man mmm Llnksfors. \-igsellörrattare var kyrkoherde (iunnar Berg.

kan göra en lulllärd och bli ilandsatt var som helst mitt inne i

storstaden eller ute i vildmarken.
Den sinnrika maskinen behövde inte nagot llyglält utan

den kuridelatida nära nogpaen femöring. Den kundeävenstå
ned eller en lina. l uppvisningen ingick bl.a. hur man undsätter

nödställda på ett isllak genom att ett rep släpps ned till den nöd-

ställde. som sedan lär hänga sig fast däri och forslas till land-

backen.

Som inledning till den histori.ska händelsen i Strömsund

spelades en fotbollsmatch mellan l-'asehygdens IF och
Strömsunds B-lag. vars resultat hlev -l-l. .\latchen var intres-

sant och fartfylld. Täsans lag visade pa ett mycket gott .spel lör
an vara deras lör-sta bortaniatch och forsta match pa en riktig

P'“"' Brtulpun-n l._i~ili'u och (iñrhi'Jón.r,son. Srrönisirnil och Signe
och Srig Bergman. Ulrik;/ors.

Ströms ti-ivartibolags alla anställda samlas 2 9 I947
Ett nytt sätt för vara breddgrader att kontakta arbetsfolket
med arbetsledningen kommer på fredag att provas av Ströms

Trävartibolag. Svaningen. enligt vad jägmästare Cederstam

omtalar. Bolaget har en egen film som kommer att köras

och vidare .sen eras middag.

Ãlgllgaren sag bussen. glömde älgen
En älghistona av det mest ovanliga slaget har berättats lör LT

från Strömsund. Tva älgiägare som stod på pass vid landsvä-

gen mellan llenningskälen och Bredkälen blev i tisdags sa7 intresserade av en buss. att de alldeles glömde bort att jaga
Fan-h_i1:rlr-n.v IF_fI'_rln t-rr riugol wnuri- or un oron. älg Episode" har hñ"a|§ [ör U- m. en m. buämænâmm

Knä.snn-n.l.- /r. i-_ I. 'll .\'ormwt. -4/tt' -l/«Is"I|I-w"I- Ut'/1-'<' från Lassiö. Pa ett ställe mellan llenningskälen och Bredkälen
Jönsson. Ilr'nr_t' l.ar.s.son. l.ars-()loIi.-lntlt-rsson. .S'Id4'ntle Ik v gm vägen över en myt är 5-“gm mßlc 8,) ¿\.“_ |.-5.. säkerhets

.-|.v.sur Gr'inln.s.sun. Rullert Jonasson. Slrg Jó'Ir.s.srm. /lurr_l' sku|| hade lm Jägare Naeem' sig där M Pasi Dá bussen kom

n"'~“""- B"""" n'~"""- I:-'"“' ”/'7""- blev emellertid Jägarna sa intresserade av denna. att de vände

ryggen åt passet och tittade på btissen och dess resenärer. Sam-

Arena Show tidigt passade en älg på att gå över vägen. Han g|orde_sig

bcçök _ ingen brådska utan gick i sakta mak. Busschaullören lörsokte
_ er Stromsund. Holmparken. _ . _ _

. gora jägarna uppmarksamma på älgen. men det lyckades inte.

'Mag Fk" H mh N aug' När de kom fram till skvttarna talade de om vad som hänt. till
hu mm"°"'\pmgmm' att börja med ville de inte tro vad som berättades dem. men

Det bästa vi hittills presenterat.
.-\rtistattraktioner av högsta klass. då disc" w_r_dc' C" lm ganska smpm Skymr mm

. _ . återv ande till sitt ss.
Amenkanskti virvelsensationen. N

två Malmtorp och Henry Liner i dödshopp från
cirkuscupolen. m.ll. sa?

6 mans succeorkester under ledninlš av '“"“~'*'l¿ "Vh f"'~'*|"l'l H' -5"
kapc||må5|am Rcincf K;|||||| Iflfllålg RÅÅ). SÖÜCIÅIR Ö Ufh 9

med utvalda medlemmar. Selitiit large-rlöfs

.\lodernt fyrmasters jättetält. 'l'()Sl~IN FR.-'\.\' S'l'( )R.\lYR'l'( )Rl'l-TI'

\'=-fa men kt. 20. _ ii.tmf.~.fi>;...i.-ii _
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Födelsedagar Teplbrak vid Bråken har elkra men Ingen våg
90 år fyller på lördag f.d. torparen Anders Sjöström. Öjam. Min inne i villande skog med Strörns vanudal sorn enda tillfart-
85 år fyller på torsdag f.d. gårdfarihandlaren Olof Vestring. svåg liggerdet nystartade tegelbntket Bråken cirka I km söder
Kimiiset. om Bonåset. Man har cirka 2 km till närmaste landsväg som
80 år fyller på fredag fru Johanna Sofia Fors. Nåset. Ström. slutar på Bonåset. Bniket beräknar i år an komma upp till en
75 år fyller srnåbrukaren Erik Löf. Brandberget. Stamsele. kapacitet av cirka 20.000 tegel. en icke löraktligt tillskott på
70 år fyller fru Laura Johanna Barthelsson. Bredgård..  . Tegelbruket i Bråken haranoroch var vida
70 år fyller på onsdagen ånkefru Mårta Johansson. Alanåset. känt för sitt goda tegel på den tiden Henrik Svedberg. eller som
70årfyllerpå söndag fru Kristina Mitchell. Risnåset.Åspnås. han kallades ”n Hinrik i Bråken” hade tegelbruket nere vid
60 år fyller hushållerskan Amalia Albertina Lindberg. Anne- sjöstr-anden. Många pråmlaster tegel har skeppats ut från Brå-
nås. ken i detta sekels början. Förutsåttningama för ett tegelbruk på
60 år fyller på onsdag fru Anna Eugenia Edström. Grelsgård. mera centrala platser inom kommunen finns nog. men vad som
60årfyllerpåtorsdag hemmansågareJonas MagnusJons- frcklöretagamaattsatsapåettbyggeiBråken.vardenerkânt
son.Ohn. ftnaleranochsanden.samtdeoerhördamassorsomnns.
50 år fyller på onsdag bankkamrer Ivar Körner. Strömsund. Den nya Bråken har byggts uppe på platån ovanför det
50 år fyller hemmansågare Erik Albert Jönsson. Stamsele. gamla och upptaget ganska ston utrymme redan. trots an det
S0 år fyller på lördag fru Anna Katarina Persson. Bredprd. ånnu bedrivs i liten skala. Bniket färdigställdes förra sommaren

och provkördcs. varvid ornkring 50.000 tegel bråndes och det

har fått de båsta vitsord lör sin goda kvalitet.

_ Y"'""3 uppe pa bryggan »annan vsgnsnn aingnns nen amm-
' '°"“'*'“'°°_"' _°"'*"“ ua mas .mm kan innan mtsvsm. Han nu nn s tmnntign

Plus mm '°b°m°"°b'"id°“'°' å delar mata in lera och sand i en kran. som haren massa propeller-
^P°'°k°' i S"öms“"d' liknandeblad. somarbetarmassanoch matar frarnden ien sträng

Platsen sökes personligen. lm funna
Transportproblemet ârånnu så länge nåstanolöst. Lands-

Gabbhögea blir Högbynås 9 9 I947 våg planens. Vidare inköptes skrovet av ångaren Virgo. som nu

Alanås kommunalståmma och kommunalnåmnd har nu med- ligger uppe vid Bonåsbryggan. På vintem finnes det under
delat generalpoststyrelsen att man tillstyrker förslaget att tjånliga vintrar och innan regleringen genomförts möjligheter
Gubbhögens poststation för undvikande av namnlörvâsling att köra på sjön med lastbilen.
namnåndras till Högbynås.

Strömsund med omnejd
En vagnslast svensk frukt kommer direkt från

odlingama och utlörsåljes till billiga priser
från jåmvågsvagn vid jåmvågskajen i
Strömsund tisdagen den 30 september.

onsdagen den l oktober.
Billiga priser!

Prima vinteripplen. sylt- och åtåpplen.
påron och grönsaker i stor sortering.

T. Nilsson. llaltabro
Knrf Johan Erle'l.svt'årtl

Strömsaadstlnget
stnsms unnnnnn sina mina nv- nyggnndsnafnna-n rar sn det °:_¿f';*_=".::3:'.f'°'c'b¿ rim sim bmw
taggtinnnae nenssnnmsn-nnnn inte un-it tnsarnam cniigi nt- Umm” sin hm F 1 och den mmm vi am
ningen. on man ocksa un-it main med enligt nyggnnas- M sh"'|'”°'|F" ma vad du fm _

nämndens nn-ning ntanrptag mg. a ann nu fnanfg. srnsnn "°"?'“'“'.*"“"' _ . 3* “ °*' 8* 'W
tnnnnmn ansa; nn nnsns sin skum.-nn ßnamtsgennm tm- °'“ 'd'°'“"9.' '“"°““' *'19 *"“" “*" "" "“'°““* '“°" “"'°“'
fodñ h _M¿| mc* bartår.attv_rmåstehablrckamaöppnaåtdethål_let.Ochdâr-

“soc “mmm c' ommcmâmgáng medårmantnnepåproblemetvardenkommanderdronsplanen
skall förläggas. då kommunen vill ha åter jorden frånTtngvalla.

sÜ'Üm9b°fB Visserligen år det ett problem på lingre sikt. men det hindrar
F"-'dilll kl- ---*fl |Ü|"J=|R kl- 7-50 inte. att man redan nu bör inrikta sigpå an knyta banden så fasta

söntlztg kl. (1 och 9 som möjligt. Blir det under sådana förhållanden tal om var en
X( )'l'( )Rll 'S ny plan skall låggas sågerdet sig kanske sjålvt. att man bör söka

med sig så långt mot Ulriksfors. som låmpligheten urolika synpunk-

lngrid Bergman och Carv Grant. W W' mg- Sl: Ö“°"_°'“ 5"'5'“° ”td f'"":aJ'r“_°°!*d$:n8g:
R .,'. |"- . .kl tllljflllmß Cfl l\'ll'ldCld|'0.$b0l'§.0C mßll jll ll
cÉ'ßamrë:,i¿l5c:(: sig. De som vi just nu ha att dtagas med. få vi ta

som en prövning. slutar herr Fransson.
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Födelsedagar
60 år fyller i morgon änkcfru Olivia Eriksson. Strand.

50ärfyllerimorgortltetrunan§gareEtikSuörnbcrg.Rerválartdct.

I-'lrjetraflken vid Strömsund I I »9 I947 l

Den misetabla lärjelörbindelsen över Strömsundet har vid
olika tillfällen varit pä tapeten. Här äter en exempel pä huru
det är. Förliden måndag mellan kl. halv sex och sju pä e.m.

kunde färjan icke gå. emedan en timmemot stängde trafiken.
Ttmret som skulle avlämnas vid det intilliggande sägverket
bogserades med en snigels hastighet av en lör ändamålet
olämplig motorbåt assisterad med en roddbdt bemannad vid
ett par aror. Till råga på eländet ck motorbdten stopp i sin
motor och vägrade därefter att lata sig sättas igång. Timmer-
noten lag da mitt i Iätjepassagen och makade sig sakta men .-lrskurs 4-6 Vdgrlalens skola

säkert mot fárjans stälvvire. varför extra besvär uppstod att lä Stående fr. v-. Sanja Karlsson. Iréne Oscarsson. li-ra
timmcgngm at- wi|-“_ Du kan if;-¿8,55m5_ bunt-ia ¿c| 5,- .lIartins.tnn. lärare .Vils Olsson. Silva Lindqvist. Gert!

tantpttgt att stanna sttnttet tnea nntntetttagsertng tatt denna -*("""-“""- $"R"f fwft-'fä
Mpunkl N “gen och mmm *mamma mal $¿ un¿“ha||¿8 Sittande ftzvz Karl-_Ertk Olsson. Bengt Olsson. Sten-Rude
¿m8kmn_ Hur som hek' “md men du “min-ade ak|m“_ flarlsvítln. L_'me Reum. Bengt Waldenturssrm. Rune Lnaason.

set-ar anya det trangantte ttettrnet av- en bra. Den gantta rarjan “'“ ' """"“""'
synes undergä en omfattande och helt säkert mycket dyrbar snümudiu.
reparation. vartill det nu skall tjäna. Kanske den en vacker En" Sum n¿m_¿nc|m, W man ¿ O-am ßrbcæa “mm
dag sjösättes med pomp och stat och färjeturema dubbleras. du5 | 50_¿|:n¿mc' av byns mm bcbyëgdsc nistkommmtk

är. En kommitté arbetar för den högtiden. Den vackra byn

En tfhllrfltl erttjaaer na t ttasnta tnea sjön nen ae tntnantae aarna aan

är vad men 'Mm IFK ifmßt önskar vs så att den °fd"Wt° aett tt-artens target rttnt atnttnng en bita sant ttnnstnatet sttatte
spelplanen slapp slitas ner. Grusplanen är alldeles lör härd sh", sig |yck|¿g, an hmm gang, M sim ¿u|m,-_

att spela pä och sliter spelarna över höv-an. Den ärdelvis också

rent riskabel. och olyckstillbud saknas ingalunda. Och med Tllmllllßíß Ü" Will *Wi Ü WW! JÜUIÜIIIÜ
¿, ß ,p,|m mm im-_ tm- mn im, fw md Msn juste,-gngm-_ Kretsmâsterskapet i skolidrott lör nom Jämtland som arran-

gerades av Tulltngsas IF pa söndagen missgynnades i högsta

Födelsedagar grad av vädret. då en räkall dimma gick lagt över nejden.

80 år fyller pa fredag fru Anna Stenström. Hillsand. Ströms skoldistrikts ära lörsvarades med glans av Tullingsäs

80 är fyller i dag änkefnt Katarina Ulrika Svensson. Gärde. skola mot llammerrlals samlade förmågor.

75 är fyller fru Brita Strömstedt. Öjarn. Trots den tunga gräsplanen och det miserabla vädret

70 är fyller pä lördag änkcfru Karin Eriksson. Abborrviken. uppnäddes en del goda resultat. Tullingsäsgrabbama med Pelle

70 är fyller på torsdag lägenhetsägaren Mårten Palm. Strand- Johansson i spetsen hör ha en eloge för att de tog sig an och

liden. genomförde tävlingama.

65 år fyller pä lördag hemmansägare Per Johansson. Ohn.
ao ar tytter i dag ttert Lars tnet tanssan. vastv-att. Atanas. 0"' 25” “'"" ' """"'"'I"'

I ett strålande väder kunde Ströms skoldtslrtkt med överlä-
rare Stig Lander i spetsen pa fredag genomlöra skolidrotts-

F"""'.9""'“'s"'5"'“"d '29 '947_ tävlingarna på Tingvalla i Strömsund. Over 250 starter

buk pá mms" besök “_ m|$"'"5”"“°“s Mmßmund ' awerkades med deltagare från l2 skolor vars lärare fungerade

Namæs' N°'3°' Da “rm U"3°m| mßka msmödm' °°h c" som funktionärer. Intresset blir större lör varje år som gär.

'“"'"8 °°'“8"'°- §°'“ 8i°“*° 5"°'“““"° °°“ W- E" §'°' rtttttetre basta t varje gren tttttetas ttiptant nen titt basta sttnta
ähörarskara hade tnfunntt stg. dä adjutant Ltndau hälsadedc en mh “mad “_ Pc, Asbmmh i -I-u“¿ngs¿s an añwas 'N
IIOISKI l'CSCl'liI'Cl'Il8 \'ilK0mll8. |CddCS Ilñl 8\' Bdjlb T "' ha .á ' k ' h å _

tant Annie Eek och kapten Reidun Corell som vittnade och Sri? r nu “ mm ”mg” oc ms loss m

S1°"8- uspntngso nteter. (radda t933-35);
ll Alf Valdemarsson. Vågdalen. 9.2 2) Per Ake Back. Våg-

dalen. 9.3 3) Assar Thulin. Tullingsäs. 9.5 4) Alf Karlsson.

Strömsund med omnejd utan. 9.5 st sven Martinsson. vagttaten. 9.6 rt) Lasse watt-

Enârjaa ej är ansluten till hämrande stram. Tavatt. 9.7 7) Ulf Wikström. Tttltingsas. 9.1 st Kurt
orderkontor mottages fortfarande Persson. Ãspnäs. 9.8. l0) Fritz Sundin. Strömsund. l0.0.

alla slag av lastbilstransporter. Löpning 60 m. (Födda l936-37);
Även djurtransporterpa telefon 250. l) Adolf Larsson. l-lillsand. 9.4 2) Ake Edström. Hillsand.

OBS! Prima mursand levereras. 9.5 3) Sven Mattsson. Strömsund 9.7 4) Ulf Norman. Täsan.

Ktlfl l6nSSOnS Lâstbiliåltefi- Slrñmßtlnd- Tel- 259- 9.7 5) Ruben Jonasson. Täxan. l0.0o) Nils Eriksson. Ströms-

und.l0.2. 7) Bror Jonsson. Ãspnäs. l0.2 8) Bror Pettersson.
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l0.2 Henningskälen. l0.2 9) Börje Nordin. Södra Ohn. l0.4 i
l0) Anders Eriksson. Strömsund l0.4.
Längdhopp. (Födda l933.35):
l)Assar Thulin. Tullingsäs. 3.8) 2) John E. Sjöberg. Ström-
sund. 3.78 3) Alf Karlsson. Tävan. 3.72 4) Sven Martinsson.
Vägdalen. 3.7) 5) Ulf Wikström. Tullingsäs. 3.67 6) Lasse
Wikström. Tmn. 3.59 1) olle Jonsson. Äspnas 3.ss si Leif
Olsson. Strömsund 3.56 9) Sven 0. Berglund Strörnsund
3.54 l0) BoThor. Strömsund 3.53.
Längdhopp. (Födda I936-37):
I )Gunnar Österberg. Strömsund 3.4) 2) L'lfNorman. Tävan.
3.31 3) Anders tznttssun. Strömsund. 3.29 -ti Ake Eusrnvm.
Hillsand. 3.28 5) Sven Mattsson. Strömsund. 3.l3 6) Kjell
Eriksson. Strömsund 3.l2 7) Alvar Henriksson. Tullingsäs.
3. l0 8) Sven E. Söderberg. Strömsund 3.07 9) Gunnar
zsin~issun.ru||ingsas s.oo io) sn-n Lundgren. Åspnas 2.99. -Wf'-* " -*'“'*"-' -WW' -"*'”*"'-*-'“"
Slungboll. (Födda I933-35): Spelrnaa l Reaäa apptecknar de gamla lärarna
I) Fritz Sundin. Strömsund. 36.2 2) Lennart Lundholm. lRenän. Ström. boren av Jämtlands skickligaste allmogespele-
Strömsund 35.0 3) Nisse Andersson. Vagdalen. 32.0 5) Ulf män. Anders Mårtensson. Han har skrivit omkring ett dussin
Wikström. Tullingsäs. 3l.0 7) Astor Sjödin. Strömsund 30.0 egna kompositioner och lör närvarande sysslar han med att
9) Gösta Forsen. Strömsund. 29.5 l0) Sigvard Blomkvist. uppteekna gamla låtar. Han utlör här ett stycke kulturgâming
Strömsund. 29.0. lör kommande generationer. vilket vi har all anledning att vara
Slungboll. (Födda I936-37 liten bolllr honom tacksamma lör.
Anders Eriksson. Strömsund. 45.) 2) Olle Jonsson. Ãspnäs. När LT:s medarbetare uppsöker “n Anders Mt)rssa" i
44.5 3) Ake Edström. Hillsand. 43.7 4) Roland Häggström. hans hem i Renän. sitter han och hans bror Mårten just och
Strömsund. 43.5 5) Bror Pettersson. Henningskälen. 4 l .9 6) äter surströmming Vid ena fönstret stär notstället uppmonterat
Per A. Persson. Ulriksfors. 4l.3 7) Ruben Jonasson. Tävan. med en mängd noter och arbetsbordet. där han bevarar lörut
40.8 8) Ulf Norrnan. Täsan. 40.7 9) Göran Ameolf. Ström- icke uppteeknade bitar. Vi kommer genast in på hans livsin-
sund. 40.4. l0) Nils-Erik Eriksson. Strömsund. 39.7. treæe. musiken.
Löpning 60 m. (Flickor födda I933-35): Jag har upptecknat nagra lätar av Lapp-Nils. tva valser
I) Märta Wikander. Ãspnäs. 9.5 2) Kerstin Wikström. oehettpolka. I Strömsund fanns lörenmansáldersedanenspel-
Tullinßiåß. 9.5 3) Barbro Malmkvist. Strömsund 9.6 4) Elsy man vid namn Andreas Eng. som spelade en massa bitar som
Olofsson. Tullingsäs. 9.6 5) Sonja Back. Täxan. 9.7 6) Astrid ännu inte l'mns upptecknade. men om det är hans egna låtar vet
Sjögren. Vagdalen. l0.0 7) Anna Sjölund Vagdalen. l0.l jag inte.
8) Ulla Magnusson. Strömsund. l0.2 l0) Edla Persson. Märterissonupptecknarernellenidintebaraandrasverk.
Bredkälen. l0.2 l I ) Rut Wiman. Södra Ohn. l0.2. han ltar ett dussintal egna kompositioner som han notsan. Han
Löpning 60 m. (Flickor födda I936-37): spelar t. ex. Lillliirveln. som bland Vattudalens befolkning är
l) Linnea Adolfsson. Ulriksfors. 9.9 2) Doris Cehlinder. mycket populär. Den mest spelade är nog Renavalsen. vilken
Ultiksfors. l0.2 3) lnez Karlsson. Vägdalen. l0.2 4) Vera lnn satt i stämmor. Lillfurveln tillkom l926 och är nog hans
Martinsson. Vägdalen. l0.3. 5) Mary Karlsson. Strömsund lörsta egentliga korrposition. fast han lörut också fantiserar en
l0.4 6) Barbro Jönsson. Tullingsäs. l0.5 8) Irene Oscars- hel del på liolen.
son. Vägdalen. l0.5 9) Birgitta Sundberg. Strömsund l0.5 Sä berättarhan hur Lillfurveln "krasnades". - l Ojam bor
l0) Maj.Lis Fjellströrn. Strömsund. l0.8. ocksa spelman Norrman. som har egna kompositioner. bl.a. en

som heter Storfurveln. När han hört mig spela min lörsta lät.
säger han helt spontant: Den skall du kalla lör Lillfurveln. och

F“°'*°°°vf 240 'W sauev-asrususa.ruang=naaeituusnserManenssuntsmsn
89 år fyller nå ffsds ißkefw Ins°b°fs Dwislßwß- GW- run sura; v-sin upp nu sjan :fraga nuts sn den tim tm ne
~"|=°- Gifdäß- mit fran aenan. “nen ae har ju mg ru skogs nsrsas". är runs
70 år fyller den 9 ds f. bagerskan Karin Wilhelmsson. Ström- tmmmmgj-_

S000- Renävalsen tillkorn nog eller en helg här i byn. jag san

troligtvis och lilosoferade över vad som varit. och korn i stäm-
ning att tolka det i musik.

I-ßtbllßffmnßff mnsnssun tuu nunmi en nu gang-sf i de janntsnastu
För att pä bästa sätt kunna sta allmänheten till tjänst vid be- bygden” med |,|_,_ Asbmmm-m iTullingsas. vilka han gerhögt
hov av lastbilar vid förekommande transportuppdrag. ha |,ay8_ Hm ha ocksâ ¿c||,8¿| i §p,|m,ns¿¿,.|¿,,gm._ “md han
lasttrakbilägama inom Ström och Alanäs med omnejd upp- mh, sig och |,y8¿c,-._

rättar ett gemensamt orderkontor. till vilket den befraktande _ Den fd, jag min, ¿, sim fcmm mn ha, Rim, 8.. Mmuhc,
allmänheten bßdß i f°sinißs9ß häßväßda sis vid Will- a sn-.nutiden som nttveftuu en det siuspiigs nuts. nn nam nn-
“WS Û' "“$P°"°"- nom och brodem Märten tala ger känsla av att musiken llyter
Orderkontorets exp; Arvid Olssons fastighet. mitt emot Grand .km 5 |,|°¿_ 553,,-|¿g¿,, komme, -¿n¿c,-S MÜN» an komm.
Holell. Ströms och Alanis Laslbilcentral. Tel. 448. mn ¿|s|¿i||¿ga mm- |i||_ md mk" |;¿._
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Vattenbrlsten gör hård llottnlng lnnu hårdare
Det är en underbar resa timmerstockama gör som kommer
längst upp fran Kvambergsvattnet i Frostviken och fortsätter _ . . _ .S ._ _

ena Suñms \,-annan' och |;a_\ä|\.cn_ |o|ika cmpp“gör$|°ckm._ |'.8ll'Zl lL'|.\l|| I 5 ki lllflkåll' Ofll lt l.\ \'lkl.
na sin 50-milalärd till havet. ömsom bogserade i not. ömsom 5='|Nl'Ülllllli"R
lugnt flytande i bakvattnet eller ystert dansande utför forsar Nïfökl ill
och fall. utefler ett av landets märkligaste vattendrag. .Nlen lnkukt makrill
den resan är oerhört krävande lör llottarna. I vanliga fall bru- .Ä\rct.s l't"ir.st:t _I;iitttl:trttl.sltuntrng
km' $'°°|W"W *id 40' häl' N89' “W MW Ü Sadälåll- "ml 80' l.r'irr.l;ig; lltittttttcr och kntlilx ir
nom det onormalt låga vattenståndet har man eller Faxälv-en Nilsson och Wushu
cirka l0 mil "orumpat". och det kan knappast klaras av i höst
på gnind av det låga vattenståndet.

Årets rumpning är den besvärligaste vi någonsin va- GIWUW 515" 93509 | “N09 Ü Rßfflkl
rit med om. säger llottaren A. F.. l-lellkvist. Ramselevallen. en F-058' anmäla" W" "'83" Ü" lldsâklc Ü Slfömsllßd lïfk'
veteran som haft många hårda duster med Faxälven. (iår det då Üöfdß Emil l-*N00 kmm *ll blöl På *WWW 005 75"”

med den här farten fär vi nog räkna med ett halvår. innan 49"- """d="Wl Mk Ü" “PP blömcßs $lW'°°h .låd *W *N
timret är framme i Sandslan. \'i är åtta man och har av-verkat ha* blömf kläfl “PP I 0" Wu- då' hulldl 82* *Wind-*|“l||

2 tim pa tia tiagar. saaaa vi iaarjatia i uiniasrafs- har vi ara-am °=h då Lsm lm fm- fam han björnen M vis Mr ifrån
omkring |.000 kg dynamit till de minor vi använder för att Wäd- “fd W *W 5"*-lf ha" dal- WW" 40" 'WW På WWW-
spfänga |,|mma nu-¿_ Det var en mindre men av tänderna att döma en gammal han-

bjöm. som därmed slutade att göra trakten osäker.

Döda
Jöns llamqvist. llolmsund. llav snäs. har avlidit den tt .Iordllstnlngar
tember i en ålder av 68 ar. l Alanis kyrka jordlöstes på söndagen stoftet eller Brita .lo-

hansson fràn Järv sand.

viga: 9 to to-tv
EI-linjearb. Per Svensson. Vågdalen och fröken lris Karlsson.
Västvattnet. Ramsele. Vigseln ägde rum pa lördagen i Ströms
komministergárd och lörrättades av kyrkoherde Gunnar Säll-
vin.

Alanis ang. allmänna barnbidrag
Anmälningsblanketter för sökande av allmänna barnbidrag
tillhandahållas a samtliga postanstalter inom kommunen samt

hos handl. .-\.(i. Sundkvist. l-lavsnäs. och barnavårdsnämn-
dens ordf. Georg Eriksson. (iubbhögen. Anmälan bör senast

den I nov. I947 inlämnas till barnavårtlsnärnnden. (iubbhögen.
Alanis barnavårdsnämnd.

Kommunal tvättstuga föreslagen l Strömsund 9 IO lll-l7
Strömsundsborna ha alla utsikter an få en länge nörd önskan

om en kommunal tvänstuga an gå i uppfyllelse. Kommunal-
nämnden beslöt nämligen i sin sammanträde pä onsdagen bl.a.

an föreslå uppförandet av en sådan. l-'ör åtskilliga ar sedan

bildades i Strömsund en andelsförening för uppförande av en

tvänstuga och maskiner blevo också inköpta. llur det var blev

planen emellertid aldrig realiserad. Då inom kommunalfull-
mäktiges nämnd - där inom parentes sagt arbetet för kommu-
nens bästa kraftigt intensifierats under den sista tiden och van-
ftan säken flera nyheterär an vänta - fragan om tvätLstuga drogs
upp. beslöt man slå till med en gång och då först förvärva de

* i redan befintliga maskinerna. Man lär nu hoppas och anta an

J""~* "“""I"'~" tara-taga-i reaiiaaias i .samma snabba rain .sam t-astair-t.

Önskas hyra Födelsedagar

l.nk;tl liitttplig för itiölx-lztllïir livn.-.s snarztst. 60 ar fyller på söndag fru Blenda Sandelin. Bredgard.

Svar till 'Cirka litintlizi kvitt". (')l':.s exp. Striitttstintl. 60 ål' fY||'-'f dl |3 <1* f- “=f|l5§ll'° 0|°f-*W |-Öf\'°b°fB-
Näsviken.
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Zl-åring skadad vid brunnsras I .\Iurasen
Under rensning av en brunn hos lantbr. P.I-L. I-'lodman i Mur-

Hemvlrnet I Strömsund
lnom kort kommer den välkände hemvämsmannen Ingemar

åsen. en mil .söder Strömsund inträffade på tisdagsmiddagen .\'orrman. Strömsund. tidigare Vedjeön. att taga befälet över
Ströms hemvärnsområde eller förvaltare llugo Strand som
flyttar till Järpen.

en olycka. I-'lodmans son. 2l-årige I-'olke Flodman. som var
nere i brunnen. träffades i huvudet och ryggen av en sten.
som rasade ned från hninnskanten och skadade honom svårt.
Den skadade fördes snarast i bil till .sjukstugan i Strömsund
där det konstaterades. att han lätt en kontusion i huvudet och
troligen skadat ryggpartiet invid halsen. Sedan såret i huvu-
det hopsvtts. remitterades den skadade till Östersunds lasa-
rett lör vidare undersökning av de skador han ådragit sig i

YYBBÛ0-

Dödsfall
Hemmansägaren Johan Johansson. llavsnäs. har avlidit i en
ålder av 84 år.

I-'lickebarnei Janet Maria. dotter ull .\largii och Folke Lind-
berg från Östra Ilav-snäs. har avlidit i en ålder av 3 år 7 måna-
der och l3 dagar.

\'ad vet nl om Strömsund
Till gemensam trevnad och lör att
diskutera viniems nöiesproblem

m.m. inbjudes ung som gammal ungdom i
Strömsund till FRÅGESPORT

i Samrealskolans aula
tisdagen den 21 okt. kl. l9.00

Alla hjärtligt välkomna!

Dödsfall
Frisör ()lof Paulsson. lilriksfors. har avlidit. Han var född i

Lockne l885 och hade. innan han l922 flyttade till Ulnksfors.
i många år bott i Östersund.

Tlll komitiunalbyggtnlstare I Ström IO l0 IQ-I7

har bland 60 sökande antagits byggnadsingenjör lngvald
Kejving. Gäddede. llan har tidigare varit anställd som kom-
munal byggnadsingenjöri Frostviken.

lngiulrl Kvjring |.Ii. och ïbrslvn Blomberg I. i-_

Ht.'ntt'åI'm'Is m'I| Itilltrrltus gt'IItt.'It_vtln|n|tI Inka/ I

l.i'ntlIIt-rg.sIiurÅ'i-n. L “mlvr .si-nun' pvrimli-r liur hiyggnuili-n
tunt lokal för mdlursknlan samt kmipi-niliwl ".S'lm/im- "

Strömsundsbor bllda gllle I Stockholm
De strömsundsbor. som slagit ner sina bopålar i Stockholm
samlades i lördags på restaurang Rosenbad i akt och mening
att bilda ett eget gille eller en kamratlörening. Sammankal-
lande var stud. Gunnar Jonsson och till träffen hade över 30-
talet damer och herrar infunnit sig. vilka under aflonens lopp
under den gemytligaste stämning kollationetade sina Flata-
minnen. Det blev förstås också både supe och dans. och vid
sammankomsten bestämde man. att nästa möte skulle hållas i

början av december. då nian hoppas få med ännu fler ströms-
bor i lörskingringen.

Födelsedagar
60 år fyller på tisdag fni .-\lma Jonsson. Strömsund.

Strönisundlana
Vid municipalfullmäktiges sammanträde beslöts vissa ändringar
i stadsplaneti. bl.a. Strömsvägens framdragning till Parkgatan.
Detta innebär att de vackra träden söder om rektorsgården.
komma att skövlas. Det påstås vara nödvändigt. Ãr det verkli-
gen det? Många finna det mycket tråkigt. Glädjande är dock. att
fullmäktige beslöt förse samhället med namn på gatorna och
nummerpähusen. Dctärett stort steg framåt lörotdning.reda
och trevnad och niodemiserar samhället åLskilligt.

Sist kan nämnas. att den vackra rya. som komminister
Gunnar Sällvin m. fam. fick som avskedsgåva och som före-
ställde Ströms gamla kyrka och klockstapel. var komponerad
av fröken Karin Nilsson och knuten av fröken Rebecka Ström
och Th)1'a Bredegård.

Lysning
Bertil och Stina Andersson

Strömsund.
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Födelsedagar
A on-, Snö d 60 år fyller på torsdag kolare Olof Persson. Strömsund.

IIIC llßllll _ _

\. A R L. _.|. I P S S0 år fyller på onsdag fru Anna Mana Jonsson. Vcdjeon.

Torkad blandad fnikt
Äpplen. Päron. Plommon llavsnlsbo klädde upp llstiallii 22 l0 l947

Färsk frtikt. Grönsaker Det går livligt till i llavsnås och lör ombytes skull inte i Östra

Amerikanskt Fläsk llavsnäs. lläromdagen när en slaktare från Strömsund kom
Skogslögel uppköpes och skulle hämta några djur. råkade en drång på misshumör

Bordsserviser. 6 personer 26:- och misshandlade sin fästmö med en brädlapp. Fästmön var

Dzo. äkta. l2 personer l l2:- f.ö. ägare till gården och hade kommit överens med fästman-

Kaffeserviser. Theserviser nen att sälja några djur. Men när slaktaren kom hade fästman-

Rostfritt stål nen kommit på andra tankar. och så kom han i ordväsling

Golv1lm0r. Vaser. Rökserviser i keramik med iïistmön. vilket slutade med att han slog till henne med

ICA dammsugare I l9:70 en bräda. Ett par personer tog fast drängen. som inte var nyk-

ter. och hindrade honom från vidare dumheter. Eftersom ingen

anmälan gjorts om misshandeln till landsskalen. kan denne

Nm-¿__||m||.M| ||- .un gu “Ü un. .Ü dk." ma, inte ställa bråkslaken till svars. då händelsen inträffade på

Eller att ha genomfört en första del av de säkerligen med av- PÜW' “målf-
seende på resultaten mest sensationella undersökningarna hit-
tills om Nord-Jämtlands fomtida bebyggelse lämnar dr Knut “agg
1""“'b°f8 P0 Iißdßßmiddßß Slfömid- rim Per Gnnnr Mann-nn nen rm ßcnn knsiinn iiniiqv-inr. r.

Vid 0" intervju ßf-= imß från Slfömßßd föfllmdf Roos. utan rnin Tnitingsns. vignnin ianannninn i taningn i

hört mycket att bjuda. och att vad som hittills kunnat uppnås

endast kan betraktas som en ringa del. Han var mer än nöjd

med vad han lyckats utröna. och då hans sensationella teori .ppm | u'-"Mon berika” mr mm.

°m den romida bcbyg8°'s°"s himamnius mn visum" ms Ulriksfors upplever 'ust nu en arbetsrusch. som man sanner-

pá "L ßrklamdc han' au ha" var rum °°h ras' övcnïgad °m ligen inte kunde om för ett år sedan. då det sorgliga
att den skulle komma att stå sig. Botaniska iakttage ser som maa' mk' "_". bk mdß 'Ü I. k

regnr riii gntna iariar nn v-inn: sig iiii niin nninr nn-n iannnrin Mai Wkhg rzzfšfwl din n;:§abñkcn”8“',m'm°°_ :ch age .gå
och ha icke klickat vare sig i Nord-Jämtland eller vid motsva- _ _

nina nnannøtningnr nnrn nnnn iiaignfn vnntniaiir i iiannan-

_ och tillförsikt fór framtiden. llögsta ledningen lör Ulnksfors

Sök .Ur nqdlmu sšnpuåšri W: Timbm ung' Väveriaktiebolag. som har själva ombyggnaden sig anfön-

. mus: smšenom \l |'I 'rhadcau “Ten .d. men ' rodd.inspekteraridagamadennya anläggningen. Byggnads-

"sa 8" vc" M en mye c' "äs bcbyg' chefen inom det senare. ingenjörTage Andersson. uttalar idel

åk? “Ej som man Mist" Wim W bd-°“ms N und" lovord över den goda arbetskra. som här står till företagets

”S” “"°""'°'“' . _ _ iarrngnnde.
Dr Tinnberg återupptar sina undersökningar till våren. Viwñ (kn - - - -

. _ . gamla fosforfabriken och sileriet. är nu r

dade forisatias från irakienav Hillsanddärde nu avbruriis. du “mmm man Den | accmw mm man ha du “F
digt. Så blirdet att sätta igång med den gamla pappsalen och

blekeriet. där spinneriet skall placeras. Kokeriet blir ett sju
viningars byggnadskomplex för kontorslokaler och personal-

rum. Syrahuset blir lärgeri. Och slutligen blir den gamla me-

kaniska verkstaden och snickeriet matsalar. barnkrubbor m.m.

Där träupplaget tidigare var placerat och några av de stora

transportanlåggningarnas tom ännu stå kvar. kommer det att

planeras lör någon parkariläggning eller motsvarande. Det hela

år alltså en om- och utbyggnad efter ordenliga mått. som helt

e ~ -» - kommer att förändra utseendet på den plats. där sultfabriken

° _ en gang ing.
Ulriksfors just nu ser icke bakat utan framåt och med

dem som där bo. delas glädjen av alla i bygdema runt om-

Urgråi-ning vid Renán. Ifiwdplalx för IiI.a. halvfabrikat av krms'
kt-arrsir.

Röda Korsets kllrllnsaiallag
Begravrilrigar i Strömsund gav ett glädjande resultat. Den pågick i endast

l Ströms kyrka jordlästes i söndags Ströms sockens äldsta två dagar. men inbringade 4l5 kg kläder. allt av synnerligen

invånare. änkefru Anna Maria Lohman. Strömsund. hög kvalitet. Antalet skor och galoscher uppgick till l72 par.
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_ \'acker gaia till Ströms kyrka 6 l I l9-t7
T':':dht_..?““m l samband med dopet av deras yngste son Sven pa Allhelgo-

'.m _ nadagen skänkte köpman och fru Gunnar Simonson. Ström-”G“""' "“'“" ' S"“'“*““" .tona od .-.tom auto tmstoiitowf nu stroms ttwtto nu maooo

Iördagcn däsajludng' kl' 201,0 av köpman Simonsons bortgangna löräldrar (ireta och Simon

Ströms högerlöreningar Nhmn'
ungdom i Strömsund som håller pa de _\¿m|,;M||-jag

P°f§°"|l81l ffl' °°h fällllšhflcm- l)ekoratör\'ngve Jönsson. Stockholm. har antagit släktnamnet
Tilllïtlle till inträde i Ungsvensk förening (;¿,m|m_

Alla välkomna. Klädsel: Vardagsdräkt.
Entré 3:- tincl. the). Dödsfall
.\ltLsik: Reinholds. Fru llanna Andrée. maka till Anders Andrée. Bredgard Ström-

sund. avled i lördags eller en längre tids sjukdom. 65 år gam-

Ströntsundlana 24 l0 I9-l7 mal. Fru Andrée var bördig från Öjam.

I en ny modem uppslagsbok i förkortad fomi förekommer
givetvis Strömsund. Där far man veta att Strömsund ligger i

Nord-Jämtland. har sa och sa manga inhyggare samt som sista

uttömmande karaktäristik ”Brolörbindelse till Hammerdal se-

dan I944". Det later. sa pojken. när han trampade i klavenet.
Att Strömsund betyder mycket för den kringliggande trakten 't
framgår av att ll personlörande tag och rälsbttssar anlöpa
Strömsund perdag och 9 busslinjer ombesörja trafiken i olika
riktningar fran samhället. Lägger man därtill all den last-
godstrafik. som koncentreras till och från samhället. sa blir
bilden ännu fullödigare av Strömsund som metropol i norra
Jämtland.

Dödsfall 3l l0 l9-l7
Fru Tekla Svensson. Vágdalen. lödd IR94 har avlidit i en al-
der av nära S3 ar.

Ture Nilsson. lärvsand. har avlidit pa llede sanatorium i en
ålder av 46 ar.

Alanis församling lfl I-l947
Kyrkofullmäktige i Alanäs lörsamling sammanträdde sista
söndagen i oktober i kommunalhuset. Fullmäktige beslöto på -
kyrkoradets tillstyrkan att ansluta pastoratet till Hämösands HWIIW -401/få'
stifts pastoratslörbund. Fullmäktige beslöt att alla kostnader oh smsmmnd
rdr gm-dopning mo ooh mod ms skon dt-tio ttyfttoiossooi Om S "°. & D. bam' oh
satta for mp. dodsoo. '“°“* "°°°“' “°“° - "-

i samband mod biotop»-:station 1.9 november tattoo (tvr:d:ld:ndcIr0hrå>~ to-11.'

följande offentliga gudstjänster och sammankomster: fredag Johan Ostaßson :äran åmåtn
7 nov. kl. I2 gudstjänst i Siljeásens bönhus. kl. I7 i Havsnäs ' ' '

missionshus. lördag 8 nov. kl. l l bamgudstjänst i kyrkan. kl.
20.30 nartvardsgudstjänst i kyrkan. söndag kl. ll i kyrkan: Strömsund
kyrkoherdeinstallation och liögmässa. däreller invigning på Buss avgår fredagen den I-t november till Östersund.

kyrkogården. Såsom lörkunnare medverka. lönitom l-l. H. bi- Operan Barberaren l Sevllla.Biljetter fr.o.m. onsdag

skopen. kyrkoherdama Berg och Söderholm. komministrama å ÖP-rvdßllirtc. Strömsund tel. 27-

lledberg och Rössbom samt undertecknad. Begränsat antal platser.

Församlingsboma inbjudas vördsamt och hjärtligt!
Pastorsåmbetet. Gösta Sundström.

Strötnsborg

Strötas pastorat ll l |947 Dm' """'“'k“b""'
oomtopttiot ßfosidf hos i<.M;| oo odooygdstattagg fonro- F"'“°" °'“ °"'§)ßf¿' “"“ "" "1“““' -

rande skall utgå till kyrkoadjunktstjänsten i Gärdnäs av Ba de
m ju n

s"°"“ "“'°""' Premiär tors-dog tt. 1.30.

fredag kl. 7.30 och lördag kl 7.30

F°"""d"" . söndag kl. 6 och 9
70 är fyller den I-t ds fru Lisbet Melander. Bredgàrd. OBS, I-MM "slående da '_

oodr ryttofdoo is ds Kofi-otor Ni|ooo.ro|tiogsds. ' " “ °“' Å ga
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\'lta Bandet I Strömsund fyller' 40 ar När spanska sjukan IQ l 8 härjade som värst. kunde löreningen
\'ita Bandet i Strömsund fyller i ar 40 år och pa söndag firas ställa sängutrustning till ett trettiotal bäddar ull det pmviso-
jubileet med en enkel högtidlighet. Det är mycket gott. som nska sjukhusets förfogande. En fadderbamsverksamhet. på-
under denna tidsperiod kunnat uträttas kanske mest i det tysta. minnande om den. som de senaste aren ägnats Finland fran
Det var den IS oktober l907. som doktor-innan Berta Rosen- svensk sida. utövade föreningen redan i början av sin verk-
gren fran Östersund kom upp till Strömsund och vid ett möte samhet. da den tog sig an att sörja för föräldralösa bam. För
fick en förening till stand. Om den tidens intresse ßr Vita fattiga mödrar tillverkades spädbamsutstyrslar och ställdes
Bandets verksamhet torde vara nog att framhålla. att fru sänglinnelörrad till förfogande. Mindre bemedlade konmian-
Rosengren använde lll' timme för att resa fran Östersund till der hjälptes med kläder och i övrigt har medel ställts till förfo-
Strömsund. dit hon enligt anteckningarria kom kl. 2 pa natten. gande lör hjälp at behövande inom samhället. särskilt till
Sa samlades man i (iodtemplarsalongen. där fni Rosengren julama. Därutöver har ßreningen bidragit med gav-or bl.a. till
talade. och redan fran starten antecknades 32 medlemmar för en orgel pa sanatoriet. litteratur till sjukstugan. kyrklönster
Stnömsundsavdelningen. Föreningens lörsta ordförande blev m.m. liksomden understött nykterhetsarbetet och lämnat medel
lärarinnan Erika lläggdahl. vilken sedan i llera omgångar till folkhögskolekurser.
som föreningens ordlöiande ledde dess öden fram till l922. .\'är \'ita Bandet i Strömsund nu gar att fira sitt 40-
Bland de strömsundsbor. som voro med fran begynnelsen arsjubileum. kan det salunda se tillbaka paen högst gagnerik
ma antecknas fru Anna Månen. fröken Elise Svensson. frit verksamhet. lör vilket bade samhället och manga enskilda är
Regina Persson. fröken Karin Nilsson. nuvarande ordförande. löreningen ston tack skyldiga. Det finns all anledning att inlör
vilka alla beklätt skilda poster inom föreningens styrelse. Fran högtitlsdagen vartnt hylla \'ita Bandets strömsundsavdelning
löreningens verksamhet finns mycket att lörtälja. och tillönska den all lycka och välgang ßr framtida ar.

I-'12 i-. .-lmiu 0l_r.mn

.Sfi'Ii-ia lirikmin
Österberg lonsimil

Eli-mi Iïrikvwn
Kurllt .\'i/.vsult

l:'mniu l.ågiIlu'I1:
Brrlu Jmi_i_mn

.-lsltjölg l.ågtl/Wij:
ltllliurg lfkvxrin

Borrlt-Is unrlm Iángsirlu yli: i-_

Signe Larsson
.-Inna l.ar.v.vun

Bt'II_\' KrlI'I_r.mn

lila Lögillwrg
Elin' St'r.'Ir.v.suIr

Kristina Bunrli-lin
.\ Iuriu Jonsson

Gtmltilrl l:'liu.v.sun

Signe But'k.sIn'im

Kliv lilla l.åIfsIrr'im
lïtl bort/t'l.v lmrlåmlrl .villvr

G ïïlolculvn i .S'Iróni.wunrl i .tlim-I av I940-Iult-I. Bilden tagen i-ul l:'Ii'si- .S'i°t'n.r_mns am- Lugna Illßahq Olm'
_ _ . ollvr Itll .-Inna ()l.v.von

ursrlag. du Ii-sten onlnarli-.v av l uu ßumli-I

Födelsedagar 8 l l l9-t7 “aiiiiekltiguppvlsnliig l Strömsund
1,0 gr f)-||cf på Sönmg 3.-b_ johan 3,-,-:_ \,'¿g¿,,|,-“_ Den mannekänguppvisning i Strömsund. som anor-dnats av

60 år fyller den 8 ds lantbr. Jacob Edesund. F.de. Öhn. Slföms |lU§m°d°ßl5"1'“l"lš Ü l5f°\'°fk°'-'"* WW På '°Nla8$l“'5l'
len. hade som väntat var lockat fullt hus. De närvarande kunde

_\|;|-ma ,|“,¿,|,|-.mj mmm; 5"-nmmmj glädja sig at att modet är piggt. fräscht och klädsamt utan
pm såmgm ||5n¿c|¶-n an ß sjäcjm en _e|;0g,;c|¿ 5 mr-cmbcf nagra över-drifler. Den I.-'inga kjolen märkte man inte mycket
mi; man \-am maj om g gi.-r-gym j gjjümqmd på |'m|,,gm_ av. Strörnsuntßfirrnoma ha väl tillvaratagit sina möjligheter
Företeelsen torde höra till de verkliga sällsy1iiheierria_ För un. att förse sina kunder med det nyaste och bästa. De deltagande
3,-jan-0 mgmd gatan jude “gsm hugga" jämnar;-1; hg-gb-C mi, firmorna voro Modecentrum. Månsson & Olsson. Stock-
nu uwräçjc man an du inn" på pjam-,,_ jqidcn haj, um-,_,1¿|| holms- Magasinet. Thorvaldsens samt Sandsiiöms sport. som

ur den tina piss dar de brukat kota sin irarre. om hate ronne- demonstrerade swkäsf-
var i som pa grund av torkan var sällsynt torr. och
ätit sig kring under jorden och snön ett 50-tal kvm. Trädens Födelsedagar
rötter hade bränts av sa att träden fallit. .\lan lick med mycken 50 ar fyller på torsdag fru Annie Kristina Svensson. maka till
möda gräva nint eldliärden lör att lyckas. fabnksarb. Elof Svensson. Ulriksfors.
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llögertttigdomea I Strömsund bildar förening

Strömsund Ströms högerlötening hade i lördags inbjudit intresserade ung-

För att bättre kunna betjäna vår stora domar till en enkel tésupé med dans på Grand Hotell. Apote-

ltuitdkrctg i ngn: Jämtland hm N. Mlllltqttisl hilâtk & llil'\'ll'BIldt! \“l|h0IIlllI. Ell ptll'

öppnar vi den I iiotetiibi,-f vackra filmer från Järntlarid och fjällvärlden visades. Däreller

ateljé i Strömsund. bilchdes Högerns Ungdomsförbund. Strömsundsavdelningen.

gg vi iigiggfc üßiw ñwi-tagit varvid till ordf. valdes P. V. Ekeljung. och övriga styrelseled-

fotografJonssons ateljé. ber vi möter blevo Valter Notdpard. v. ordf.. Bengt Backström. sekr..

hänned fä hälsa såväl gamla som nya kunder Robert Nilsson. kassör samt Aia-Lisa Jacobsson. Birgit Läss-

välkomna till ett besök. man och Maja Strömstedt-

FotografJonssons stora välvärdade arkiv
står alltså åter till lider disposition.

vAtt ATEUE ÅR |NttvMt>t ~

SKOGSMÃSTARE ERIK HOLMS
KONTORSFAST|(illlÉT

BORTOM GRAND HOTELL.
Vi utföra såväl brttdfotografering och seriefoton

som fotograferingar i hemmen.
Vår specialitet: Bariifoto i färg.

Arsutä RuoAs
Strömsund. Telefon 459.

Nytt postgarap för 240.000 kr. behövs l Strömsund
Postsryrelsenbegärförnästabudgetårettanslagpå240.000kr.
tillgaragebyggnadförpostdiligenseriStrömsundpådenlör i

ändamålet inköpta tomten i kvarteret Sleipner. Vagnparken be-

stårnumera av lodiligenseroeh IS släpvagnar. Det nuvarande

praget i Strömsund lämnar inte utrymme till garagering under

uppehälletav samtligapåen gängankommandediligenser. som _ B,-'gi-I ¿¿“man
behöver befrias från is och snö. innan de skall återvända till sina

utgångspunkter. Belioiet av en nytt. tillräckligt stort garage är
anus n-angmde. En yttentgm stat timar sr. att inom garaget SWMHIIIIIII
erfordras en som ont ttttsentigm mttstauataetning an den MM ß kis Slvßrw lyckades det $l=°Iimsd°m° i Ström-

nutwia. lamt sststaetsuamtmaattotmaeatttgsttma md att M °=h väl M det vwwi målet I0-000 I=iI°sf=m

som diligensema på linjerna Gäddede-Ankarede och Hoting- P°PP°f$\'fI||- S001 ÜCJIÖVÖCS ßf 00 Cßllßfläßßfliß J

|.|¿mj5|-,5j¿m Ska" Q m¿cm5|-us m,-¿_ skolan. Man t.o.m. överträffade vad man hoppats. ty då vag-

Gamg mm, m uwßm, m» |,m,,,& | Mmmm sh" nen med pappersavfallet vigdes. befanns vikten uppgå till
im-ymmß mo samgepmsa md mms ßf tm ¿i|iscm“_ Vmam IJ' ton. Lilttydigt medatl cirka 800 kr. kommer sltoloma. till
|,|¿|-(ja W-ymme |5|-kmmfocj, |uwmm |5|-¿¿|igam,¿m,m|m del. Nu skall det t sanningens intresse konstateras. att det inte

m_m_05m,,m|w¿a|,,mm;|,m5¿¿mm|jn_p|m,mwy,m,, bara var skolorna i Strömsund. som lyckades framkalla det

förväritsal och godsrnottagriing i byggnaden, goda resultatet. De hade god hjälp av kringliggande skolor.
vilka sålunda äro värda sin beskärda del av beloppet. För att

nu emellertid inte planema på centralanläggriingen i Suöm-
sund skall äventyras och desslikes de andra skolorna fä sitt.“ kommer. enligt vad överiärare Stig Landerorntalar. insamlingen

vtattermsm taftmttangams t sutsmsmttt tittar Nmiiygttets att ftß md Im vwllßf ßåsw såna då_°=h då mkr
“m,m¿mm|°| om mgmmgm W gmjms mm,¿,| fmnm¿||¿cs framåt. Eftersom verksamheten därtill gagnar lan-

myck smm sh¿æmm«|s|¿m\- fm" *im |,¿||_ B|_¿_ kmmcs det t strl helhet. så gillerdet att ha bunlartta firdtga allt fram-

stmtua gmntiertaftatje-sett ttniensgsusntt stuvtiiuttsiett. ml- "IIS mmlfm *wm-
Traken öxer såväl Strömssundet som färjetraken mellan
fastlaridet och Öhn riskerar att svårt äventyras. lnnanenbro TalltfabrlltenlStrötttsttadskallaedlä@s l2ll l947

kommer till stånd. kommer många andra stora olägenheter att Enligt vad 0P:s strömsundsredaktion erfarit kommer talk-
drabba förbiridelsen över Strörnssundet. Man måste räkna tried fabriken i Strömsund att riedlägga driften omkring årsskiftet.

an vintervägen över isen rent av icke kan användas redan eller Ny talkfabrik stårnu i det närmaste färdig i Nordhallen an överta

regleringens första etapp. Detta skulle innebära tidsödande trans- driften. Det ärendast de sista resterna av hitforslad täljsten. som

portermedlärjan.närisensomsvårast tryckerpåoehdetkan kornmeratt förrrialas i Strömsund. Anledning till an fabriken

pägodagr'uriderifrågasättas.ornickeendubblering avlärjorna yttßärde långa och besvärliga och givetvislördyrandetrans-

måste ske. Ett avsevärt arbete med att hålla fätjtüinan öppen porterna av täljstenen från Nordhallen till Strömsund.
under vintertid kan också emotses. Talkfabriken i Strömsund var på sin tid den enda i Sverige.
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Ströms sjukstttga stänges ljnderltdllsbldrag
På grund av att ingen ersättare går att lä lör den av de två Dottunett: - Jag tänker bevilja er Imttn: llltt kr: mtinutleni

tidigare sjuksköterskorna vid Ströms sjukstuga. som nu sagt undt-rluill.

upp sin plats. har direktionen beslutat stänga sjukstugan tills Äkta mannen: - Det var verkligen hyggligt. Då ska jag
vidare. Möjligen kan man öppna den vid nyår igen. BB-av- hitlru med en tia då och dà.

delningen kommer dock att hållas öppen under tillsyn av de

båda bammorskoma i samhället. Begravnlngar
l Alanis kyrka jordlästes i söndags f. bagaren Per Ersson.

C|,¶ßm-“kun puh. | s".¿m,“¿ |¿ | | N47 Alanäsets kyrkbys äldste innevånare. som vid sin död var nära

utbtttttttttgstufs t ett-tttafmtstjttttst tttteuttes t stfsmstmtt pa °- *lf l=="“'““'-
måndagen. En löredrag hölls där av militärassistenten vid läns-

styrelsen. överstelöjtnant Åke Bergn'tan.somäven visade film. Suñmwud mm' "kom mr hum mi om ”M1”
. - Il P

F°.|ksk°!lämm Pf".i'åha“s$°n sm s°':':3s'3¿“:¿" l-iller de uppskattningar. som gjorts av skogsmän och andra

oncmcmg °m cm Nam? °'gam.“"°". °c I . T I inom Ströms socken är snödjupet i Strömsund mellan 80 och

:'“::'sd":: oo em. t-ttttet är fettottt tat årstiden bett jamßn med det matt»

En 2043' ungdomar i "dem | (H7 ar dam. àtergtv-nu snörapporterna även rekord lör landet t övrigt.

ßmlutgtt ur litt gujgg Själevadsllgan skyldig till kupplörsöket mot

Bredkälens befolkning har nu lätt elektriskt ljtß och i byns skola lßflßlllßllllllllllfll | SIIÜIII-
|,5||s pg sgmhgen en t-;|t,cq;|;| fest som aj-mngmjs at- img- vid lörheredande lörhör med deltagama i den lör inbrottet i

lärarinnor och ungdorn. Festen öppnades av hr Gunnar Brus- Själevatht kristidsnämnd häktade ligan har det framkommit.

son, som ttalgdg de itä;-mande tatkomm och fmmßt-de ett att ligan även gjorde en blixtvisit uppe i Strömsund natten

men titt tmtnsmn tanten; ansats :mit ta etettmutt tvse och mellan den 14 aah IS aavtambaf- da maa amallaid hade lösa
ttmtt titt byn. ett satsttttt taett ttttuues titt tmtu. o. svensson. var med sis vid att kuwlößök mat ltfiatitisaämadaa dårarna-

Bredkälen. som varit primus motor. Sedan man sjungit en visa På |Öfd8SS10f80W-'H 400 |5 Uwlicll P0f'S00|0 vid

som handlade om el-krallen och ljuset. skriven av lämt-ittmn Ströms kristidsnämnd. an någon okänd varit framme och lör-

fru Sigrid Nordlund. löljde ett uppskattat uppträdande av sltol- sökt bryta upp dörren till nämndens lokaler. Dörren var emel-

nu-mn, Danne; bjadspatmt,-_ F;-it-ittip 5541,; titt Bmdutms lenid av det ltralligaste slaget och motstod all averkan. Det

bgdgtjgelötming ittbfingade |7a tu-_ Efter lmbt sjång tu- PM, har nu framkommit. att kuppmännen voro desamma som vid

Jolmtssop, Bmd|t§|qt,engv~|g;mm;j5|v- lörfgmd t1';;_11||§i§t ett inbrott i Själevad lade sig till med rabattkuponger lör
höll lgmbt-_ RA, F_|-ikssm ett ut mfl lm; md “ggn om mctmjc l0.000-tals kronors värde. Tre av deltagarna greps nästan

lör en trevlig kväll och utbringade ett leve lör både det clek- Omßdlb i Öfvbf- På Imdßll 8* $l<|$S|i8|f-'II i Uimö-
triska ljuset och festarrangörerrta. sand har en man vid namn Berglund häktats i Stockholm sä-

som skyldig dels till inbrottet i Själevad och dels till det miss-__í'- ':_ '_ lyckade kupplörsöket i Strömsund. Det blir tannsakning inomà I kort i Sundsvall.

Födelsedagar
80 år fyller på onsdagen fru Karin Sjödin. (iubbhögen. änka

eller skillesgodemannen .I.P. Sjödin. Gubbhögen.
60 år fyller den 28 ds sulfttarbctare Sven llallsten Andersson.
Risselås.
50 år fyller den 26 ds fnt Maria Andersson. Bredkälen. maka

till lantbr. Jonas Andersson.

ammo. en-atatmt .ttotu tm Tfalßlfmfl I Nalliaatlaad t» tz tm
Stáentleftttz: Yngw .\'ortlluntl. Birgit Olofsson. länja Om kmmßa §"Ö$'°"m°" "WW men" såfldßl-7" “Ü mn'

soon. .mott Ringo-n. .tgm .stnah-tg. sm-tt ttatmwn. “"_F°"- °°" W nasar inatt va maadasalëfmtddassa har kam-

rat., A-mm.. armarrt-fm.. arm ou...t...m. ntttt- sumo. mt' myfk fam' *Stad t lfalf Nwtimllaa- Tåsß b|=~°

Sittande ft: tr: .-Inna Ottosson. Ingrid Håkansson. Maj-Britt 8°"°m3å°"d° ß"5°"°d° 'md mum 2 Wh 3 Ümmaf- Wh lö'
Sundin. Eva Ottosson. Bmr Olofsson. 8:-rtt'I Olofsson. b“$9"m~"' \'ldk°mm3"¿° sund* d 558 Ü“"“ b°-““Ü""8"°- |

Strömsund hade endast bussen från I-lillsand kunnat hålla nå-

gorlunda rätt tid. Gäddedebussen på morgonen var en timme
Olycka under arbete 28»ll I947 lörsenad. och Sollelleåbussen liksom bussarna från Laxsjö

Byggnadsatb. Gustav Löfvander. Ohn. råkade på ett bygge i och Flykälen samt Backebussen hade icke hörts av ännu vid
Näsviken i går falla ned från en byggnadsställning på andra I2-tiden. vilket innebär avsevärda lörseningar. Ãv-en skol-
våningen och ned i källaren. llan skadades i ena axeln och bilarna ha hall svårt och några ha icke kunnat genomlöra tu-

lördes omedelbart till sjukstugan i Strömsund. tema. utan bamen har lätt stanna hemma under måndagen.
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Lyckad demonstration av modem ladugård Svart fä folk till skopa. stnätt även om fourage 6 l2 I947
Länets hushällningssällskap hade på torsdagen anordnat en l är som i fjol väntar man sig att det skall bli svart att lä skogsar-
demonstrationsresa till norra Jämtland. Resan började i Ström- hetare i norra Jämtland och redan nu tyder allt pä att det snarare
sund. där närmare femtiotalet deltagare mött upp. Hus- blirsämreänbättre. upplyser inspektor('.A.Thorpä(iraninge-
hällningssällskapet representerades av sekr. N. Agerberg och verkens skopkontor i Strömsund.
landstingsman 0. Pålsson. Lit. Vidare märktes nämndeman Vid den allmänna ruschen till industriema tidigare i är
Nils Svensson. Strandliden och vandringsrättare G. Molan- vardet mängaskoparbetaresom lockades dit. Som väl ärtycles
der. Strömsund. vilken sistnämnde vardenegentlige initiativ- visselpiporna i fabrikerna inte passat alla utan llera ha äter-
tagaren till demonstrationen. vänt. men nägra ha dock blivit kvar och därmed lürninskat sko-

Resan ställdes i första hand till Renän. där Zackarias garnas arbetarstam. En annan sak som också kan bli kinkig är
Zackrissons nya ladugård visades. Denna ladugård som ri- fräpn om fourage. dä det pä grund av de felslagna skördarna
tats av ing. Olsson och upplörts med cementstensväggar en- söderut kan bli svårare an fä tag i havre till hästarna.
ligt det s.k. västerbotrenssystemet. rymmer ana kor. tva häs- Källskanen är ju heller inte särskilt populär. säger inspelttor
tarsamt smådjur. Härinne samlades alla deltagarna. varpå sekr. Thor. även om man inte har nägra påtagliga bevis på an den
Agerberg hälsade välkommen och poängterade nödvändig- direkt inverkarpä arbetslusten.
heten av en ladugärdarnas upprustning. Eller ordentlig ”hu-

”b'öd hushåll ' llsk k ll' h landst' ,scsynpj b mnssi' ag' så a chæ ä mp \attenbrlstlNord]ätntland katasttolhot lör manga hem
"“"' “°" “' ""g“'° °" '“° ' ”Y” ”S” 9"' ort sr med ar surr storm trrtryrrrmrr man ra rim han inom

' Ströms Vanudal emotser vintern. dä man icke vet var man
skall kunna fa vatten ifran.

Kring själva Strömsund tycks det ännu ej vara fullt sa
_. . _ 4 - svaradäatskilligabnrnnartidigareärodjupborrade och pump-

* anordningar finns installerade. Men bade i Gärde och pä Näs-
viken nns det de. som ha langt till vatten och fä slita hart lör
an lä hem det.

Enligt vad handl. Per Olofström i Bredkälen upplyser.
har man intet vanen kvar i brunnarna. l~lr Olofström själv- har
kön vatten i tva månader och fått sätta bort tre timmar om
dagen lör att fä hem det nödvändigaste i vattenväg.

I Sttandliden. som ju också ligger tämligen högt över
Vattudalen. har stora delar. särskilt västra byn. vattenledning

Zaclrurias Zaclrrisrrmr gar;/i kr-"rm från en bra kallkälla. men pä sina häll i östra byn. där man
icke är ansluten till denna ledning är det sämre ställt. enligt

rngetuüpr vad handl. 1.0. Tallqv-ist i Sttandliden upplyser.
80 är fyller den l-l ds lantbrukaren och lantbrevbäraren Per

löfßw-Kämlnd Kirmäs- Hamre rnttrtrrragrw.-s arr rr r srrarrrrurra
75 är fyller pä mändag f. lantbrukaren Anders Magnus Ber- (pmm gg,-dj .gm 5 december |947
lin. Tullingsäs ålderdomshem. gwm f.,g|¿|m,|5r||m|||||¿ ”mr
75 är fyller på lördag änkefru Anna-Brina Olsson. Lillviken. |,°|¿f5|-|.p. ocg ,|¿|-|,»|,yf¿ um" pmm
75 är fyller i dag vaktmästare Oskar Malmros. Strömsund. _\;,|-f|;M|,|¿¿ ¿||;|-,|,,-|-5,,
ro ar fyurr ut-rr 2 arr. srrvrrrrr Arm Haglund Risseias. gt-.,,.|¿., ¿, C., §,,r,,,;.,...|_
70 är fyller den l9 ds fru Sara Dyrvold. Nyhamn. l-lavsnäs. Vi åtaga oss att till facila priser förmedla
S0 är fyller på lördag fru Augusta Andersson. Grelsgärd. gå, och ß,55|j,,g,,s,,- av fasrgghcm-_

allärs- och industrirörelser samt
.r ln'M °$$ åfbkfëngaf. N'k$lU|. wwlïknlgfr

uppgarrrar prrsrrrrrsgrr rrr 2316 rrarr östersund till Hoting '“'*'“!"°"- “"'“'°“°' '“-'“-
mra rv-gang rrarr osrrrsrrrra trtrrtrrrr |o.ss spar-arr i srioswr- '°°"'°”'“' '°-°°' ' 5-°°- T°'- 2°°
men ps rorsasgsrrv-:turn ur v-ia rrrrrrrrrr rm utritrsrors surrar. S"°'“*“"“ "°" ' "°°°'“'°°' 'W-
Båda loken som drog taget gingo av späret. och först eller Em' Nmh sm" Umut" K." Kuhw"
drygt arbete och sedan hjälptäg rekvirerats från Östersund var

“njm mocka" 6 på rmdagsmcrgonm mer Har W mm' 'den 28 dec fru Sigrid Karlsson maka till
byggrnäst. Karl Johan Karlsson. Näsviken. Strömsund.

Fr"“'"p"m“° summnd 50 är fyller den 29 ds Iärarinnan Sara Texhammar. Stamsele.
Fredagen den 6 dec' H' 20 Täxan. Fru Texhammar är bördig frän Alavattnet. men kom

sm 915"."'"|?”.'“'“."'|';'| rar arstrittiga ar sedan som tar-rrrrrra im starrrsetr och ra.-rarr.
års' S _"m“8'.J|" :Wu där hon sedan lörbliv-it orten trogen. llon har som lärarinna

Ü” _ "n"".' Ü ' gjort sig synnerligen omtyckt och uppskattad. och utom
rr . a xt 1 . .Pâ' 1im'_;'d'f' V;'|'f°m“:'m, nrrrrtrarirr tar tm rrrutagr ru rrpporrrrrm rrru.-rr r rrrarrgr

' ' och mycket inom socknen.
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sm, _|u|b“.|, Luclallraridet IS |2 N47
i Folkds "lm Ulksfom Strömsunds kyrkliga arbetskrets luciafest i godtemp-

Ånmmhg ju' och |ö|.dagc“ (kn 27 “_ 2|_ '_ larsalongen på lördagskvällen hade samlat fullt hus och blev
Sömagm kn 28 “_ 2|_24 ¿ans_ synnerligen lyckad. Fru Sigrid Berg hälsade de närvarande

Sömagcn .kn 28 samma' dans kl |6_20_ välkomna i ett älskv-än anförande. varpå åtta små flickor från

Bagaren öwm ana |“_ä“m, “_ |7_ liga sätt föredrog sina vackra visor. En liten gosse från
U_S_K_ Ulriksfors sjöng sedan den gamla visan om Lasse liten och

ännu en visa till så medryckande och trevligt. att han blev
suddw lcubbupn P Iz IN., kvällens verkliga succes. Därefter berättade red. Gösta

I | | Ü ' . . Stenstrand om en resa nint jorden illustrerad med skioptikon-
I Gu skon har under den gångna helgen Mum en ' bilder varpå Lucia med ljus i håret och sina många tärnor
såväl yttre som inte rticning rikt givande skördefest till förmån _ ' . _ _ _ _ _

lörett planerat bönhusbyggc samt EFS:s och Svenska Kyrkans Wide m blgmgadc sf" Uushaimufg nn Tån-
mission. Kyrkoherde Gösta Sundström höll ett manande ["s'°_;:åL m° 8" ' men ga* cl' "c"°pá 'mc m' N
missiciisiacamg, cciv aaiiiiiiagcns ambitiösa ssivgitaf aiicicf *'“ ' '-
folkskollätare Birger Ahlqvists inspirerande ledning sjöng lör- ,\|¿||;, |°|¿,|¿\-||_ W f°||¿p,|-mg

gånsahrr hf;-íræcrrlëndm iviicicttcs i söndags vid maic i Aicnzcc. siyccisciv iåcic iaijcmtc
\ 3 W" Sam -°f 005 000 sammansättning: köpman J. Sixten Näsström. ingvattnet.

wish bdiållßißs ble' ~l=°fd==~l i M att vi mißdfv än kf- cfcir.. ianibc. rcf iæacicsicam.Gui>i>ivagciv. v-icc ordf.. iiciicicis-
824=f>0 hvbrßsß till de ewa äßdßmålm- iaccci. .-vr vmicam. Aicivssci. scicr.. icapmaii iicigcf Nas-

lund. llav snäs. kassör samt chauflör Robert Strömgren.
Enrttlna Nyhamn. l-lavsnäs.
lngenjörsexamen löriättades i fredags vid Stockholms Tek-
niska lnstitut. varvid av-gångsesamen av-lades på llusbvgg- Kßlltlllllltllllllltltlell I Ström llötllllß
nadstekniska fackavdelningen av bl.a. (iunnar Jonsson- På måltdtlgt ltöll Sltllliltß Ü Slfñmd mf-'vi Hßmmßftlllâ
Grånemo och på Motortekniska fackavdelningen av llerje líßfilgß lläldifill- Kmmtlltllltimltdf i Slfömdötåölill
Hallberg. båda Strömsund. |0 dagsböter it 3 kr. Nämnden hade trots byggnadsnämndens

,O

'J
m I..-

föreskrifter underlåtit att bekläda pensionärshemmet med
utvändig brâdpanel. och i läkarbostaden var lönsterrtitomas
indelning felaktig. Vidare hade kommunen stjälpt av en del
avfall från kommunalhusbranden nere vid sjöstranden.

Vatttidalens reglering
Kammaradvokatsfiskalsämbetet bestrider hos Norrbygdens
vattendomstol att tillstånd lämnas i begärd utsträckning till
reglering av Ströms vartudal. Enligt ämbetets mening bör vat-
tenståndet i sjösysremet ej under någon del av vegetations-

perioden lö sänkas under höjden plus 283 m. I övrigt hävdar
ämbetet. att om reglering kommer att medges i den av ämbetet

nu medgiv-na utstrñckningen. avsevärda olägenheter lör
bygden. främst i form av minskad trevnad lör närboende.

komma air vallas genom företaget. llärjämte kommer en

Herjv Hallberg. GunnarJnn.wm-(íninvnmin-h.-lrne mïck lmflllš löfñdß 5 Wllcålåds' “ll I\'Ü""Ü“8$'
_t|a/mm, ßrhållandena att bli en löljd av företaget. Slutligen framhål-

les. att ett betydande behov av regleringsavgier löreligger i

Wu, bygden. Dessa av gifter bör enligt ämbetets mening sättas höga.

hr Per Egon Eriksson. Lillviken. Alanäs och fröken Anna Greta Godum amd"
oi .ii .'a./vinacv' iiaffa ac.<'sca. css- " . ._
rsåïnsönärzå aï ky:koherd'eg$(:u'ltnar lšletrg. ' ' 'mp | Lose” ?55.N°mk°n°' I S"ñmsu.nd hadfnsondags cnvbc'

sökt more i logelokalen. llerr Sixten Fjällgren hälsade väl-
kommen. och DT i Jämtlands norra distnkt 0.lE. Karlsson i

5!"°|'|Ü°|llI“ ÖIIPIII' Ülulllmïlk | SWÖINUIÜ Lit höll ett tänkvärt anförande om godtemplarordens uppgif-
5"*5m$U"d$b°"W lmmmcf Ü'-°-M Ül ßflß lufl 0" få 0" ter. Nio nya medlemmar vunno inträde i logen. llammerdals
cs vllämßissillß för Systcmwfvr- Föreståndare för dm sou-cv-aciningv unacriiaiiniiigspcimii bidrog mcci musik.
blir Rwwiäsm Ulrik Nilßwß- Nås°I lßs kmm im Mt sang. itupiciicc. .vicciciicc och ciciciamciicii. oci iycitcac maici
hållas i Strömsund. utan arrangemanget skall ersätta det nu- ,\-gumgc,-, ac- 350,, 5,n¿,|,5m_ som mh* de mgcffhn
varande systemet att låta jämvägen och busschauörema ta och 4, t,c_c5|;m¿c_

hand om motböckema. Hädanefler skall dessa alltså lämnas
in hos ombudet. som sedan ombesöijer att de rekv-irerade va- G6' ”P 5"" L'f“
roma anläitdertill utlämningsstället. där vederbörande får av- fotografera l;r_hos Atelje Rudás

“ämm am Stromsund

48



Lutherska mlsslonshuset l Strömsund lirar särskilt en kraftig väckelse. som gick genom samhället I9l 7
40-àrsjublletim efter besök av en sjökapten Boström. som var en mäkta stark
Just i dagarna kan en livskraflig institution se tillbaka pá 40 predikant. Men därutöver har lörsamlingen upplevat manga
ar av livlig verksamhet. nämligen Evangeliska Lutherska både goda och kanske mindre liv skrafliga perioder. Säng och
missionshuset och dess löreningar. l907 lades grunden till musik har särskilt hört hemma inom lörsamlingslivet. och så
dess byggnad. som alltjämt utgör en dominerande bild i länge hr Forsen stod lör det huvudsakliga predikantskapet.
samhällsv-vn. var han körsangervs ledare.

l protokollen från missionslöreningens sammanträden Man kan nog utan överdrift pasta. att strömsundsborna
under åren I'-D07 - N08 star att under sommaren l907 hölls atminstone nutilldags ha en god ekumenisk inställning till de
upprepade sammanträden angående bebyggande av en tomt. religiösa fragorna. Man kan inte spara någon konkurrens om
donerad av frii Karin Svensson. modertill fröken Elise Svens- själama. men däremot lörennes en utpräglad vilja till sam-
son. och avsedd lör ett missionshus. Men sa står det faktiskt arbete pa den kristna fronten. Sålunda är det ingen tillfällig-
inte mer. Ingenting om att det stora templet restes. ingenting het. att det var prosten OlofWagenius. som invigde missions-
om invigningen. huset och att det blir kyrkoherde Gunnar ßerg. som nu vid

Per Ferdinand Forsen. som kom hit l9l0 och sedan i I7 40-ärsjubileet pa söndag. håller högtidstalet. Även andra or-
är var lörsamlingens predikant. har berättat litet om hur be- saker ha bidragit till det goda samarbetet. Strömsund saknar
gynnelsen tedde sig. Han besökte Strömsund I907 och fann ju ännu lörsamlingshem och intill dess att ett sadant kommer
då grunden till missionshuset lagd. Någon direkt till stand. kan man gott säga. att missionshuset tjänstgör som
missonslörening fanns inte pà den tiden. men en ungdoms- ersättning lör detta.
förening hade bildats |90-l. Sedan missiorrshusbygget väl blivit
lärdigt. kom den missionslörening till stand. som ännu be- Rllüllillibßllll
star. Verksamheten var vid denna begynnelsens tid mycket 900 “F-*S luldf Ükfißf 'W Wdff åf h°$|Ul=“ bl-1 Um
livlig. och särskilt var det de stora skördefesterna. som gav införande av allmänt barnbidrag fr.o.m. I9-lll löralla barn upp
mycket. bade i andligt och annat avseende. till lo ar. Det belopp som utgår är 260 kronor per är. vilket ej

L'r sina minnens dagbok antecknar predikan! Forsen beskattas.

v

ML.st..

-wav* -

Amli~
(itmilu nimiiirivhim-I från IW) 7. riwl I960. ßiltli-n år lagt-n omkr: I920 och visar kon/irmamlt-r

upptlclutlt- pà pojk- och Ilickviilu.

Inför julen IS l2 l9-l7 fram. Och Strömsund är berett att taga emot sina kunder och
Skulle det vintervita vädret sta sig. vilket man lär hoppas. skulle svara lör julkommersen. Allärsntännen ha halt sitt att sta i. det
Strömsund ha chansen lä uppleva en av sina vackraste jular litt- begriper nog var och en. Varorna väva ju inte precis pa trän nu
tills. De. som äro gamla i gale. som det heter. säga sig icke pa förtiden. llandelsresandena beklaga. att de inte ha nog att sälja.
mycket länge upplevt en sa snönk lörvinter som den vi nu har och köpmännen ha lätt trolla så gott de kunnat. Annonserna
lätt. Det har vant ett lör-Farligt besvär med plogningen av alla vittna om. att de lyckats. Det är faktiskt mera att välja pä än vad
vägarna. och vägdistriktet är värd en eloge lör sitt arbete. Men man kanske hall hopp att vänta. Och väljer man klokt. bör var
sä kanta ocksa granna .snövallar nu vägarna. där plogarna gatt och en kunna bli tillfredsställd.
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bodjirr skjutna vid Täun 22 l2 I9-I7 \'lgde
I lördags sköts ett lodjur i Täsan. Det meddelas nu. att man Ingenjör I-Ink (irundström och fröken Sonja Teresia Jonas-

skjutit ytterligare tva stycken. av vilka Nils Nilsson. densamme son. I-'rostv~iken. Vigseln fórrättades i Ströms kyrka i söndags

som sköt det lörutnämnda. skjutit ytterligare ett oi:h Anselm av kyrkoherde (iunnar Berg.

Runsten det andra. Lodjuren ga synnerligen han at den redan Skolvaktmästare Per Persson. Strömsund och fröken Kerstin

decimerade harstammen. berättar folkskollärare Sigge I-lriksson .-\Ivebo. Alavattnet. Vigseln ägde nim i Ströms kyrka i lör-

iTä\an.ochdenjakttid.somnu stäröppen förlodjursjakten.är dags och förrättades av brudens farbror misstonär Erik

ingalunda tillfyllest. om man skall kunna hälla eller skadedju- llallendorff. Kapstaden.

ren. Ännu fmns åtskilliga kvar just i trakten av Täsan och Stam- .
ï

sele. men den särskilt i är djupa snön gör det omöjligt för hun-

darna att driva fram djuren. ()fla föredraga lodjuren att följa

renama pä deras vandring. Lodjursstammen knng Täsan tycks

emellertid leva sitt liv för sig. Några renhjordar finns icke nu pa

det hållet.

Vlgde
Tapetserare Per Sixten llansson och fröken Anna Brita Ljung-
berg. Bredgard. Strömsund. Vigseln ägde rum i Ströms präst-

gård i lördags och förrättades av kyrkoherde (iunnar Berg.

Ilr Erik Modin och fröken Inga Stina Andersson. bada från

Tullingsäs. vigdes i Ströms prästgård i lördags av kyrkoherde
(iunnar Berg.
Målaren Nils Viktor Nyström och fröken Gunhild I-lltse .-\n-

dersson. bada från Bredkälen. vigdes i Ströms prästgård i lör-

dags av kyrkoherde (iunnar Berg.

Korttmirrialt-.-\Iartis
Till ledamöter i kommunalnämriden valdes vid sammanträde

med kommunalfullmäktige Ingemar Persson och Arvid links-
son. Havsnäs. Einar.-\rljung. Ö. Ilavsnäs. (10. Näsström. Ring-

vannet. Arnold Nyman och L'no .\lickeIsson. Gubbltögen. Al-
bert Strömstedt. Alanäset samt Sigfrid Jonsson. lärvsarid.

l'°ä.v|t'/>art'I Pr-r och Kersti
Stfömsltetttbygdsbolt 23 I2 IQ-I7 _summun.,, /947

I-Itt utomordentligt tillskott till Ilillsands historia har lämnats av

rektor Alfr. Matiesson. Strömsund i det nyligen utkomna fjärde Vigda

hållet M' Slfömâblßß- Yill finit* Iillgånglißl i bvkllilßdßln llandl..-\ndersIlaIvar Wik..-\lavattnet och fröken Anna Märta

lagom till julen. Det gäller närmast den tidigare bebyggelsen. Eliasson. Strömsund. Vigseln ägde rum i Ströms kyrka i lör-

da några finnar slog sig ner i orten för att eller ett relativt kort dags och lörrättades av kyrkoherde (iunnar Berg.

gästspel försvinna och lämna platsen ål Sill Ö!-Is' Otïll Så Små- Trädgärdsarb. Ryno Lorenz .\I. Johansson och Valborg An-

ningom i bättre händer. dersson. Vigseln lörrättades i Ströms prästgård i lördags av

Uppenban synes vara att finnar. av vilka de tva ky1-kolit-rde(iimn;ir Berg-_

första hette .lohan Olofsson och Peder Larsson. icke vore sär-

;“.';'ïi.ï.“.'f°í,'“å“JL%'312'.I.....““"...'*.ï?.“ï'.1.“lïS.“l.“í.íï.f'f'....'I'X "~-ßrr---r-s'S~f°~-~~-_ .

nade. att finntorpet lag på deras skog och inom deras skattemil "mc" (una V' Mrnmmnd har m afgamn rm Kan" Foßhcrgpá
_ . . . fredagen försalts till .-\lma och (iustaf Ronnedahl frän .-\lsen

och lörtog deras nanng bade till vatten och lands och var till I." _ k hek

.sina iariaiig iaf arta vara ägare. riiinaim tande var också pa ' '° ° “ U° '*"'“'
sig. att de icke voro särskilt väl När de lörsvunno fram-

gar icke av redogörelsen. men en annan finne och ellenrädare “GN IIIIIIÜWUIIII I 5550039' I SIYÖUIWNI

till dem. finntorparen Per Olofsson. fann så småningom för 5040" l§h°f|W)'P'W“ I slfñmud 'W 5' fdlë “Ch Û" "W-*

gon ai lamm by-gticii och ny» iiii sarge. iiaii mac tiiisam- det rmirt saöfll ßslisw hrdi NM dra wfklitw wm-
mang med Iammf |jij\1_;kju|j| ä|g_ Han Imdç u|fi|I| gkgygçn gçh llllgälläl IÖI' Salllhålltlå ttllgdm. Slitllbamt lfflllü ßl' ftllll
fófdn-gt djuj-gångçry Aldrig hade han |y1| \-am sig ting clIçf OCII gl\^Cl\lS å\Cl'I illldl. “all lñlltill' .såltllldtt I ål' Û mtïd mllttil

Dçmg q|g3_ 5001 ||1|'a||çf ußdçf gçngæ hlçn ;|\ INN). dt' l\*å tlllgdßlttslttg .\0l'l'l Slälldc upp I ÛOI. Itämllgü I't°8|$|&0|tIl'I.s

talet. blev icke lång. och springpojkarrias. men därtill är det inte otroligt att också

nagra korporationslag kunna ställas upp. Intresse saknas i varje

Dödsfall fall inte.

Fru Mana Jonsson. Bredgard. änka efter kakelugnsmakare I)et bör också understrykas. att ishockey-banan i Ström-

()lof Axel Jonsson. har avlidit i en älder av 72 är och eller- sund ger glädje åt alla och envar. icke minst skolornas barn.

lämnar som närmast sörjande tva döttrar med familjer. som där ha sin naturliga vinterlekplats.
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mer l~Ia.s1nn Iran

Folkmängd vid årets början l948

Alanis Ström
Folkmängd vid årets början: l.770. därav 983 män. 787 kvin- Folkmängd vid åretsbötjan: 6.667. rrav 3.5 I4 min.-H53 kvin-

nor. room; to man. to av-am. innymoe 21 man. ss kvinnor. nor. Födda: 13 min 19 knmf- Inmd I64 min I84 IM"-
pmg; 3 mm | | kvinnor, Uinymdc; 54 min, 57 |m'nm.-_ nor. Döda: 30 man. 3! kvinnor. Urflyrtade: 276 min. 27l kvin-

Folkmingd vid årets slut: l.738. därav 948 mån. 790 kvinnor. Nf-
Minsuning sz. tngangm äktenskap: io. upptogs 6. Anta., in. Folkmängd vid mo sim; ssso. om-av 3.445 msn. 3.3 |4 mn-
vanarejofauuttsarteraennifsrenef Lindberg, siunawooen. mr- Minslwisr 108- lßsåsm il=Ißl==r= S7- uwlöß 27-

l5 dec. l854. Ãldste imanaiez ankeliu Elisabet Olsson. Ojaren l0 dec. l855.

Kylan 2 I l948 Nyårsafton flrades
Nyårsafton och nyársdagen kom med en verklig köldknâpp på sedvanligt sitt i Strömsund. I Ströms kyrka hölls nyårs-
med kalla silïror på flera platser i norra Jämtland. Den \erk- vaka under tillslutning av en rätt talrik menighet. Kyrkoherde
liga nyàrskylan noterades i llovde. där det på ny-årsdagen var Gunnar Berg predikade och kyrkokören medverkade med
45 grader. Även i Muråsen. 8 km fran Strömsund har köld- sång. Vidare förekom nyårsvaka på Frälsningsarmén. Manga
siffran varit uppe i 40 grader. Närmast följde Gäddede med av strömsundsborna firade nyarsaflonen pa någon av hotel-
39 grader. Ånâsenïullingsß 37 grader. Pa nyarsdagens mor- lens restauranger. vilka hade fullsatt. och vidare förekom
gon och kväll vardet 36 minusgrader i Strömsund. Den hårda nyårssaka med dans pa Strömshorg.
kylan har även åstadkommit en del rubbningar i telefonnätet.
Telegrafkommissarien i Strömsund upplyser att en mängd led- S .-\ G A. Strömsund
ningar i dag på morgonen var brutna. Till Östersund fungerar fredag kl 7.30. lördag 8.30
bara tva ledningar. De elektriska ledningarna har hållit inom söndag 6 och 9
Strömsunds omradet. men det har ända förekommit konare §_|,'(1-|'|-1 g|,I|)|-;'|'
avbrott på grund av att Forsa kraflstation bnttit med Lövöns Säg ;¿m|
kraflstation. Vad som orsakat dessa avbrott på riksnâtet är inte Bamßfbjutm
bekant. upplyser nåan på Lövöns kraflstation. men troligtvis S A G A
är kylan orsaken. ven de sanitâra anläggningarna i Ström- .

sund har angripits svart av kylan. Fran Karlssons rörlednings- måndag 6 och 9
finna upplyses att vattenledmngarna i flera bostadslâgenheter KNGSMANS ER|~R__“

har rms" Sönd" "M" helgen' ElofAhrle. Birgit Tengroth
M", 'Mm fiunnar Björnstrand m.ll_.

Radimclcroncn En BV åfßß mm .

smsnams eytet a spomnaf. B“""“"'1'“d°'-
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Vlgde .\ledaljtttdelnlng lAlanla 3 l lll-lll
l Ströms prästgård vigdes på nyårsafton bilmekaniker Alvar Kyrkvärden Mikael Olsson i Alaníset. som efter 33 ar fran-
Vestman. Muråsen och fröken Anna Lisa Modin. Tullingsås träder sin syssla erhöll vid en högridlighet i Alanis kyrka ef-
samt skogsarbetaren AdolfPersson och fröken Kristina Söder- ter nyarsdagens högmåssa Patriotiska sällskapets medalj r guld.
lund. bada från Ohn. Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar första storleken ”fór långvarig gttgnande verksamhet".
Berg.

Kommunalt
Vid Ströms folkskolestyrelses sammanträde pa lördagen lör-
rñttades de sedvanliga valen. Trll ordförande och vice ordfö-
rande nyvaldes Sixten Fjällgren och O. W. Mattsson.

l Ströms fattigvanlsstyrelse utsågs vid sammanträde på
lördagen fru (iunhild Karlsson. Näsviken. till ledamot i tre-
rnannanâmnden och till verkställande ledamot styrelsens ord-
förande Nils Svensson. Strandliden. P. W. Eriksson. Vagdalen
valdes till överßrmyndare.

lrodjttr rev renar norr om Torsfjlrden
Natten mot måndagen härjade ett lodjur i en renhjord en halv
mil norr om Torsljärden och rev sju renar. Renama tillhörde
lappmannen Tycko Åhren. Jougdaberg. På morgonsidan upp-
täckte man fem rivna renar och senare pa dagen tva till. Lo-
djuret har gått här manga år och rivit renar. säger Nils lidler.
Torsljärden. och på trettondagen var folk ute lör att fälla det
men misslyckades. Snön ligger djup och reningen är oländig
och vi har heller inga hundar som är vana att jaga lodjur.

Jordllstnlngar
I Alanä kyrka jordlästes i söndags stoflet efter 69-årige .skogs-

arbetaren Mikael Eriksson. Vâstvik. Alanis.

Landets nordligaste teatllfabrllr startar drlflen
Landets nordligaste testilfabrik. som på fyra månader vuxit upp
ur nrinerrta av den gamla sulfrtfabriken i Lilrilcsfors star nu snart
färdig att sätta i gang driflen. Vissa lokaler är klara och arbetet

ßnnlpnm Krmrnn nell .4rlnl_fft-nnenn med inmontcns av srlinmri- och ~i\mskiMr har under ss-
nßte daprna pagan för fullt. Man har redan hunnit provviva
nagra meter lakartsvâv.

“lßlwl lßllwlarl vi lwlßlmrrlfn- Om-fwwl vhsr- .vred venrrrg ren va-.er den nya rnbnrren ann r urnrrs-fors.
SWÖW lllllßllll' llll- Denna byggnadsruseh gläder inte minst ulriksforsborna. som
Folkmângden i länet har ökat under I947 med l24 personer ßf en gf sagan gu; M5, M 50,353, hmhm au (kn (Mm.
till l42-°08- Östersunds ßd lwölwl M1 $2l rrmwmißn nrnae rntrnrren stnrre taggns ned rar nttna »arter nreaßnre nr-
landsbygdens invánarantal tunnats ut. l Ström har siffran sjun- be|,|5§|,c|_ Mm lack tm en \5| ßfd |;°mmum||,0|g|i|; ju" en

Kil ml IOK- °=l\ dr-'I lrrf M lwninss från Ulrik-sfm rasndnng sten nu det name. nen berntrrnrngen r utntsrnrs tenn

i ar se àtskilligt ljusare pa framtiden.
Mann,-gg gg;-4, n- rg,-_|.|. Den gamla fosforfabriken och silertet är i det närmaste

un ernv-rtrrgr tnrrannn net trarnnntagen en rnnrnfeyrrtrsr. snrn mbysafl- °=ll byssßdms M \1lißs==f lwmmsf att omm
kom körande fran llammerdalshållet ner på llrjan vid Näs- \i\”°l'l°l 540" Ö\W Wllllllšl- §°lll 5"" cflllll *UL 70 lll 1508 °°|l
\-igen 5 Sn-öm,-,-un¿c|_ _\,10|o“-y|;|i,|m hack 30,1 fm nam; lb m bred. Bottenvåningen rymmer tva salar. Denna blir
backen och 1,,-nga" mh nå, han N mia” s|m||c owa ey. viveriets lörberedningssal. som till att börja med kommer att

tetn tyernnree inte dena. nen nrngn nmrnnen startande vad 'lim wm wlm- tills M samla rwmrmls °=h blclfsfl
inbromsningen och fortsatte srdledes framöver fárjan inunder °lll8l°l“l§- DC' Ulf 'lll *lll N04 70 "Nm 15084 °Cll 3' "l°l°l$
bommen och hamnade r Vattudalens isiga böljor. Även föra- bfld- l ßfflfdfllllß-'lcll 'W Wdllll sllllllllllll-llllcfllll llßlllß-
,-en ßtjfjc mat mm han |>-.;|m¿._-510,; när han ng* mmm och i vâvsalen har man även hunnit med an installera nagra

ra tag r raqnn. nen rnrnrte dragen nnn nsrnnra men genernbtar. vä~1M<l=imr- Mm har I-om rm-l<ö sn av M-llßsm mh
Även motoreykeln var oskadd. när den skades upp fran tva \'5\1 MSW ma" |1l|“l'““l\'-
“mm djup Trots att drien kommer att sättas r gang r mindre skala

redan denna månad återstår dock mycket av ombyggnadsarbetet.
Födelsedagar Det gamla kokeriet byggs om till ett sju vaningars komplex. där
65 år fyller i dag fru Selma Elisabeth Mattsson. Strömsund. kontor. personalrum. rnarketenteri och bad för personal m.m.
60 år fyller i dag hushållerskan lšlin Sundin. Ulriksfors. kommer att finnas. Syrahuset ombyggs och blir firgeri. och i
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gamla mekaniska verkstaden och snickeriet blir det matsalar
och bamkrubbor m.m. Vidare kommer bostädema alt repare-

ras. och området där träupplaget tidigare var förlagt kommer
all snyggas upp och bli en parkanläggning.
De ungdomar som reste till Nyköping i höstas för all skola
sig i textilyrket återvände före jul. De kommer nu att börja i

sill nya yrke så fort fabriken sålter i gång. Pojkarna har redan
börjat och är nu med som fackkunniga vid inmontering av
maskinema. l dagarna reser ytterligare ulriksforsbor ned till
Hargs fabriker i Nyköping för att sätta sig in i testilyrket.
Den här gången reser även tre gifta män med sina fruar för att
lära det nya yrket.

Ströms kyrkoråd 7 I I9-fri
har vid sammanträde vall till kyrkvärdar Hans Erik Jonsson.
Strömsund. .löns Svensson. Risselås och fru Anna Olofsson.
Till kyrkokassör Erik Backström. Strömsund. Till byggnads- Överst /'r i- I ïlrlor och Ivm .lnilr-r.v.<on. Hulda och Curl
kommitté valdes Ingvar Kejving. Erik Nordén och _.\|,m|mm _-lmlt-rvvon. Hilda och Johan .-lmlt-rsson. .\'cilcr.sr/'r i-.-Inna

Ljungberg d.ä.. Strömsund. vilka skall sköta kontrollen av de Liisa . Börje och .-lmlcrs .lmlcr-.v.von.

byggnationer som skall verkställas på ecklesiasiika hemmanet
Svedje i l-lallviken.

'I'elel'onarnalStrömsund harjubllerat lll N48
suömnudeß I, lr lm tub" Avdelning 76 i Strömsund av Telefon- och Telegrafmanna-

Från ochmedidag får personbilar trafikera isen över Ströms- ßfbumk' r'"_'d°_ w'áßJ"_b"°"m ' Iumlß på ('“f"d ' Smsm'
sundet. upplyser v-ägmästare J. Svensson. Strömsund. Om det °“ J"b"°“msm'dd“5 'md dm” ' °" 'mwm °°h db
blir tillåtet för någon lastbilstrafik öv er isen i vinter tror han '

knappast. eftersom det är mycket svårt att fa någon tjocklek f°“k' 
på 'sm as mi musik. han av-aeiningms miiamiac iiamla rctcnias

ett anförande i anledning av avdelningens jubileum och hälsade

AWHMN 23 'v SSFAF Mhus föreningens medlemmar och gäster välkomna. Särskilt hylla-
harhållit årsmöte. En ny medlem inröstades. Styrelsen fick föl- des pcmmnâmn Amon ^n¿cßs°n_ Ena, mmdagm ßnms
jande sammansättning: Mattias Tallbom. ordförande. (). Harald Tcknim en historik M *ma I-mmgkk det an mm
B-'"m_'5m'_ "cc mßmmk' väsmk' RO' wkfgmm' initiativet till att bilda en facklörening för telefonare i Ströms-
Västvik. vice sekreterare Axel Hansson. Alanas. Bo lznksson. “M '09 den W kccmbcr |937_ ^\.¿c|n¿n8cm mm mac Mus
kaååöf- Suñßldl 0Ch SUdk\'|$| 0Ch M 91-annan xh s“1tl§c vakks Kat' Banhckson.

'“'**°'“ W* S"ö'“8'°" °°" “W S"ñ'““*°“'- ^'“"ï“'- miirmac. itmiti att. ianiaon. sekreterare.

Frans Larsson och Algot Fjällström.
Alanis
l-lärmed meddelas att skorstensfejaren Per Persson. lärvsand. '_-M¿“¿.:"
iirantagen som skorstensfejareikommunen. soá M' -da k rim " nu H ML" .näsr_ ert gsogsa aren ugo c u avs .

Kyrltorådet l.-\lanäs IS l l948
^“'- 7* WWW 'W T"°I"" °°'° im till ityfitv-afaaf iaf tu-is-si vatt striktare z. vaiiicim Nas-
T*f°°"'“"'ßfl'°°°" stram. ivianasci och ianitvmitm ifmf zaioisavn. sitjcgafaov.
W' P* "°"°“4“8°" *'='“5'°- 5'Yf°'~*°" lö' 'W ""=* 'ö'1'W° riti patients- ot-iv av-futvuasar aicmlaes sitogvaiomn Maa-
sammansättning: ordförande Harald Tclenius. kassör Folke lled- rm ¿¿kh|a¿h , A|m,ä_w,_

ström. sekreterare Gustaf Wikström samt li. l-lriksson och B.

W. Val” ïh S">§u|'|“|d \-.nn

Resultaten från svenska seriens distriktsserier i fri idrott före-

MIIIÜ9 Fßllifß 509500508 ll-P-ß ligger nu rdiga. Jämtland-lläijedalsserien vanns av Ström-
sammanträdde i söndags. varvid man diskuterade huruvida sundskamratema. iäii följd av- l-tomstmg-. tsoaiemplares tt-'.

'lill-"lffldß FOÜWS HUS Sh" °mbY881\' °"°f °m man 550" Resultat: I) IFK Strömsund 24.253. 2) Hornsbergs
iiybmø- En iwmmiilê vi ifs t>°ß°ii=f= Nils Slfömsmi- Kaj Goda-mpiams tt' 23.593. si icaiame lit 20.1:-i. -ii Aim tr
Axelsson och Valter Strömstedt tillsattes att utreda frågan och |o_7| 5, 5 j Tutting,-...-¿~, ||-' |5_277_

komma in med förslag till årsmötet.

Syulorrta gå lätt och lekande
F“"”Ü'Ü' där vatten- och värrneanläggningama
75 år fyller på söndag fru Anna Lisa Andersson. maka till “nam M. suñmmßs “mn ¿ \-'me
lägenhetsägaren Anders Andersson. Storbacken. Svaningen. 1-c| 37 och 347_ Strömsumj
Ström.
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Blllånarie l Strömsund nekar envist tlll allt Smmhpr W I” och "mh nu
Årets första ting med Hammerdals tingslags häradsrätt. vars mßms md nyinköm makm mßkm
namn nu blir Jämtlands norra domsagas hätadsrätt. började i oss! S¿ go" mm ¿.mm“.m_
går i Strömsund. Sammanträdet föregicks av tingspredikan Bvggmimm Johan KM|$s°“_ 5".öm§un¿_
av komminister Olof Eriksson i Ströms kyrka. Före förhand- ' -mc'-on :xx
Mganla hö" h°"ä"5$|“'|°" La” D"“_:|'"s °" anßnmdc' W" Slipmaskinen levererad av Maskinhyrån. Östersund.
han ennrade om att rättegångsbalken i |734 års lag från och
med den Jl januari iår ellerlräds av en ny och mera tidsenlig
rättegångsbalk. Sedan hovrättsfiskal Dixelius lyst ting och
tingsfrid tog rättegångslörhandlingarria vid.

Uppropslistan upptog 36 mal. De flesta målen gällde
lörseelser mot vägtrafikstadgan och motorfordonsför-
ordningen. däribland en person. som för en tid sedan var an-
ställd på en bilverkstad i Strömsund. och som då lånade en av

kundernas bilar och gjorde nöjesåkningar under natten i säll-
skap med sin lästmö. tills han på morgonsidan hamnade i ett
dike eller vägen mellan Bredkälen och Strömsund. Ilan ne-
kade till att ha varit påverkad av sprit. trots att blodprovei
visar det. Han nekade även till att ha lånat bilen för nöjcsåk-
ning. trots att han erkände att han varit ute och åkt hela natten
och bl.a. besökte några danstillställningar. Svaranden
t'ramhöll.ati han endast varit ute och prov-kön bilen för att se

hur den gick efter en reparation. som han gjort på den. Trots
att domaren uppmanade honom att hålla sig till sanningen
och inte komma med påståenden. att han varit ute och prov-
kört en bil mitt i natten och bl.a. besökt flera platser och dans-
tillställningar. fortsatte den åtalade sitt envisa nekande. Svar-
anden har tidigare vant straffad för rattfylleri och stod vid
tillfället under bevakning. Rätten beslöt att ynglingen skall
sinnesundersökas.

Hlllsands SDIJK
som en längre tid legat nere hade i fredags möte. l-Ifler ett
föredrag av- ombudsman l-Irik Lidbäck beslöts. att klubben 3_,w¿,,,,;_,,u,.¿. _;,,;,,,,, Å-,,,./_,_,,,,,

skulle återuppta verksamheten. Till styrelse valdes Sixten
Båtksllñm. Ordförande. Marlill Mikaelsson. KISSÖI. Ålldä S"5m,u.d \-.nn ”un | ”lugn”
Bäckslföm- -*°k"“°f“"°- D“"i°' Bäckslföm- \'i°° °"dr5"a'fd° Det blev aldrig någon strid om segem vid Häggenåsstafetten
och Greta Olsson. vice sekreterare. Revisorer blev* Allan Hill- ¿¿ag_ iy mm, N Iam suickm mg ||.-K 5|,.5m_m,,¿ |c¿,,¿,,g,m_

ström och l-linar Hammar. studieledare Sixten Bäckström och som man sd” amñg $|5M,|c ¿f,.¿n sig Nodcfáscns ||: mr
f"h°'5ß'-*ä|J“"° B"3°" P°'“°“- tvåa. slagen med nära sju minuter.

Resultat: HIFK Strömsund 2. l-l. l 7 2) Norderåsens IF 2.2 I .On

38 grader kallt l Strömsund 3) IFK Lit 2.23.00 4) Häggenås SK 2.2-l.35 Si ÖSK 2.28.2I
l Strömsunds samhälle uppmättes i dag 36 grader och vid ol Norderåsens SK lag ll 2.-l8.07.
lärjesundet uppmättes 38 grader.

Tulllngsås SDUK 20 I N48
\1'¿|¿i |7 | |94g vars verksamhet sedan en tid tillbaka legat nere hade i ons-

isiitims piss-igiiiii vigdes i »tisdags eiiaiinai ttiiiioirsiatieig dess ett välbesökt möte- liet ett ßtednts nt nmbtnlsmnn
och iamiiiiiiiii kajsa iïriiimn. båda fran sifamsunii. vigseiii En'It Lidbäelt beslöts- ett ltlttbben Skulle åtentwtnsn sin vent-
ßi-|~¿m¿c$ av tiomminism ()|°|' E;i|;§;°n_ samhet. Till styrelse valdes Ragnar Melander. ordförande.

Gösta Hansson. sekr. och Erik Hellström. kassör. Rune Norr-
|:5¿,|,“|,¿.,- man. vice ordförande och Aina Ulander. vice sekreterare. 'fill
so ai ryiiei i moigiiii rm ta..-ii-i .viriiiii iiiii. uiiiitsrofs. Stttdielednfe tnldes Pet M- Jenssen- Fnbet-slednte F-nlt Hell-

ström. uppbörtlsmän B. Erik Jönsson och Rolf lljortzberg.
Musik utfördes av ett par klubbister. vareer mötet avsluta-

5".5m,m,¿, ut komm.. des med filmen Knut löser Knuten.

håller möte å GT-lokalen
söndagen iii-ii is isiiiisii iii ii S"“""'°"'“'“'' A ' ' ' höllpåonsdagen årsmöte Tillnyortllörandeefler kyrkoherde

V'KTäi\:::n GÖR Gunnar Sällv-in utsågs Gustav Bergvall. sekreterare fröken
' ' ' Brita Jonsson. kassör Helge Engström. förste dingent Daniel

Nordfors och andre dirigent Gustav Bergvall.
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Ulrlksfors kvarn
kommer fr.o.m. den I febrtiari l9-lit

att nedlägga dri lien.
Till alla kunder uttalms ett

hjärtligt tack.
Nisse Magnusson.

L'lrik.v_/urs kvarn

Födelsedagar 27 I IQ-ttt
70 år i dag fyller Kristina Andersson-Thor. Havsnäs.

Gandhl. det passiva motståndets apostel. mördades den
30 jaiinarl av en hlndnlsli bramln.

Jöns Jönsson ledde loppet. men lörlorade
Strömsunds-Kamraternas traditionella Strömsundsspelen blev
en mycket spännande uppgörelse niellan llertnan Petterssoii.
Hamnierdal. Ivar Stenvall. Arvidsjaur och Jöns Jönsson. Ström-
sund. Den lörstnåmndesegtadepåden25 km långabananmed
l.-40.56. Strömsunds egen .löns Jönsson ledde hela tiden utom
de sista 5 km och tippades under loppet. allteflersom rappor-
terna korn från banan. som dagens segrare.

Resultat: I) Herman Pettersson. Hammerdal. l.40.5h 2) lvar
Stenvall. Arvidsjaur. l.-l2.2o 3).löns .lönsson. Strömsund. I _42.-to

-t) Rudolf Bäckström. Kramfors. l.-t3.37 5) llilly Petterssori.

Bergeforsen. l.44.0l 6) Sigvard Jonsson. Rossön. l.-l6.l0.

Storseger for .\'yland mot ”Flata” 29 I ll)-lit
Strömsund gästades i lördapi av IFK Nylands ishockey-lag.

Strömsund har ju lörut hall utbyte med andra löreningar och
utkämpat en del ishockeymatcher. Dock var denna det första
mötet med verklig eliiishockey. Den ishockeyintiesserade
strömsundspubliken fick skåda ett lag. som verkligen kunde
spela ishockey. Nyland visade ett perfekt lagspel. och samt-
liga spelare var verkliga virtuoser på skridskoma. l första pe-
rioden tog ångermanlänningarna ledningen med ett mål eller
en vacker kombination. Strömsundama höll i denna period
också mycket god fan. varlör denna period var rätt så jämn.
Andra perioden dominerades också denna av ångerman-
länningarna. som kunde skjuta in tre mål. under det att IFK
Strömsund i periodens slutskede kunde reducera med ett vack-
ert mål gjort av "Robban" Nilsson. I sista perioden tog ström-
sundama slut och ångermanlänningama kunde göra inte min-
dre än åtta mål varlör .slutresultatet kom att lyda på samman-
lagt inte mindre än l2-l till .\°ylands fördel. Som slutomdöme
kan sägas. att befolkningen i Strömsund trots denna förlust
tror på Strömsunds ishockey-grabbar. och man hoppas att
gamla ishockey-kampen Olle Bredegård arbetar vidare.

Sattbrand l Strömsund hlrjade post och station
Vid tvåtiden natten till i dag utbröt eld i stattons- och post-
huset i Strömsund. Fastigheten inrymmer även två bostads-
lägenheter pa andra våningen. vilka bebos av järnvägs-
inspektor Runnman och järnvägstjänsteman Karl Olowsson.
Strömsunds brandkår lyckades eller två timmars energiskt
arbete släcka elden. men huset var då åtskilligt spolierat från
nedre botten och upp till yttertaket runt den skorstensmur.
där elden uppstått.

Olovv-.ssons lägenhet på andra våningen är så sv-ån

ramponerad. att familjen står utan bostad. De fick även en
del möbler lörstörda av vattnet. Postkontorets lokaler är också
åtskilligt men det är inte värre än att postexpeditionen
kan hållas öppen. Personalen arbetar dock under mycket svåra

lörhållanden.

Smedjebrand l Strömsund hotade lager 3l l l9-lll
Flottningslöreningens .siiiedja i Strömsund hemsöktes av en

eldsvåda v id 3.30-tiden natten mot i dag. Den bninna smed-

3““l°Nf7 'll SÜSWVÜ P°"°"~*°“- 5|"5"1*""4- 5l R“|f-'\“Ü°'“°0- jan var upplïird i en v aning och av trä. Förutom smedjan fanns
Strömsund 58.2! 8) Allan Mohrin. llavsnäs l.t)t). l 3 l0) Per M 5.-en en |;,¿m|.,|m| , is)-ggmà-"_ ¿§|- 0m,ing¿;mi¿c_ |j5m_

Arljung. Östra Havsnäs. l.0l .5o.

Ungdomsklass 8 km: l) Pelle Näslund. Strömsund. 40.50 3)
Harald Persson. Ulriksfors. 43.37 7) l-lrland Kristoffersson.
Tullingsås. 45.20 9) Harry Holmlander. lilnksfors. 45.57.

Lagtåvlingen. seniorer. I) ll-'K Strömsund 5.2-l.5l 2) Rossöns

kol och oljor lörv arades. l)en del av byggnaden som inrytnde
smedjan brann ned .sa gott som helt. och värdefulla verktyg
lörstördes.

Födelsedagar
IF. 534.59 3) Hammeidals IF. 5.38.3l. 92 år fyller på tisdag fru Karin Jönsson. lödd Mårtensdotter.

Dödsfall
Lantbrukaren Mikael Abrahamsson. .-\laiiä.s. avled den 24 ja-
nuari. Den bortgångrte som vid sitt frånlälle var 7l år gammal.
härstammade från Tåsjö och inflyttade till llavsnäs |92-l. llan
var en kunnig och anlitad byggnadssnickaie. Närmast sörjande
år maka samt bam.
l-'ni Hulda Maria Jonsson. llartsjön. avled den 25 januari. Den
avlidna var född i Frostviken och blev l92-t gift med arbetaren
l-lrik Anton .lonssori i Hansjön. Hon var änka sedan l93-l och
efterlämnar tre bam. Den boitgångna var 43 år gammal.
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Tullingsås.
70 år fyller på måndag Före detta hemmansägare Sven
Andersson. Vågdalen.
70 respektive 60 år fyller på måndag löre detta liemmansâg.
Zakarias Eriksson. Bredkälen och hans hustru Ingeborg.

Statskupp l Prag. Kommunisterna tar makten.

Yllkommen till var utstillnlng
- stor sortering av böcker -

Nordfors Bokhandel



Mycket snö och lltet folk bromsar skogsarbetet
Skogsarbetet i norra .Iåmtland bromsas upp av det tjocka snö-
tåcket. Aldrig tidigare har körare och huggare hall så stora Strömsund
besvirligheter att brottas med som just denna vinter. Snön |-|m4e|eaf|,_.ßrb_ at-4, zu im-
ligger snart meterdjup och kylan har varit hård. De dåligt till- årsmöte sönd. den IS febr. kl. lll å

frusna myrama och de svaga isama utgör ett annat hinder. |-|eie|| Gi||ei_
Vi har hört Oss ßt' hos en del ljlnslelnin Ingående Efter mötet bjuder avd, medlemmarna

drivningarnasomfatuling och deolika lörhållanderna som spe- pa supe med dans. De, som önska mediaga en kamrat,
lll' in på Sk0gSIl'btlGl en Sådan Snövinlef. Sàlltl hur del år med skall för denne betala 5:50 samtidigt som anmälan

tillsnsnn vi nfbnßkfn- En SIR nnfdsfß nnnlnnden senen- göres iill t=.iili oiiiiiiemll. siioiiis lem.
Snnnr det är för mycket snö i skoiiama. Åveii eitieieliren eeli- Aiiiiial see: i iiet. deeli eeiieei free.
nas. De dåligt tillfrusna myrarrla och sjöama utgör åven ett $TYRE|_$|¿N_
ston hinder lör årets avverkningar. Men alla dessa naturhinder
ârlyvirringetaltgöi-aålillanllaiaforlsiltaochhoppilsmit
det skall bli battre senare på vinlem.

Äepeaemtiaei t siitliiielueieeii lin in-ts
Ãspnås domirlerade Strömskretsens fåltskjutning som ägde rum

N'"';;'_;')'f';';f;:bY'°' ieeiiaegs i ii-etiieii et- Nasi-ilieii. ileiiile Leisseiieeli ville Elite-
MI ' &o'$'wn^B son.Åspnk.som fick 28 tralïar vardera. blevetlarespeklise

ret 19 siiiiiiieiiiiil M' i "'""*°"' . _ .' Dessutom varen tävling lör nybönnfv ordnad. vilken rönte
stort intresse av pojkarna. Tidvis rådde snöyra. som lörsvårade
skjutrtingen löretl del patruller. varför resultaten blev onormalt
o|imna.' Resultat:

'WW "N" W **°I“"'*'*' Mmililese eeli iiegii.-= li Himla Leiieeii Aepiiee za 2» ville
V°d'“='*'>Y*°f 23=5° 37=2° taiiliseeii Aspiiaszil sl Nile mtlielmeii siiiiiiieiiiiel 21 4»

B'*'>Y*°f 825 - 'WS siiiieii elliiigsseii. sieiiieele. 21 sueiiee Peieeeii. ey.. simm-
““d°'kßd°"~ "°“'d° 6:00 ' 6:40 sund. 26 6) lngernar Norrman. Strömsund. 25 7) Jonas Pers-

'"'*°'““'“'“P°' 2=4° ' 219” seii. da. siitiiiiseiiet 2s si kiiiii Meeiii. Åepiiae 2s.
""°ß"*"dS'“' _ *°°*°'- '“°“°' ugfe alm; il Helge Eileeiiiia siiiiiiieiiiiel 2s zi veliei

STRÖMSUNDS V^RU"U5 Megiiiieieii. ttillseiiet 22 si rellee wilisiiiii Hillseiiet 2o
T°'°f°n 42- 4l li-ei seiialiiil. Leiiieige is.

Nyiieijeietie is sn; zlleliii wilieiram. sieiiieele. 2o 2» ulf

icemmiiiieieml iaffaiieiles pa eeiieegeii i siioiii. vid telei "Y°°'1”° "4'"' W " VW' '°"'“°“- S'_'°'“$“"'l '“

iei. eli i ifeaje iaislegeniiiiinei iippiaule leyilieeeljiiiiliieii i '4-
Åre. Lars Lövsund.

Sn'ö|nauldaSDlJK Lïgörllrdvarjedagtlllllaetsnorradelar lZ2l948
har hall årsmöte. varvid två nya medlemmar beviljades in- Allt sedan nyåret har LT hall möjliteter att kunna lörse sina
tråde.Till styrelse valdes Birger0den.ordlörande. Birgit Nils- läsare i Lex. Gäddede med tidtling samnta dag som tidningen
sort. vice ordförande. Harriet Linde. sekreterare. Arthur Zack- utkommer. Att problemet inte varit latt att lösa förstår man. om
risson. kassör. Anna-Lisa Lipkin. studieledare. C. A. Söder- man har i tarlkanla att sträckan Östersund-Gäddede år något
ström. frihetsledare. Eller mötet lörekont thesupe och en liv- över 23 mil och att tåg- och bussförbindelser hit upp inte tillhör
ligt uppskattad underhållning samt en stunds dans. de bekvåmßte. Man löste problemet gerlom an sätta in en bil på

su-aetieii Osieisiuid-sunimiinitsemarsaiidigi i sirismeiiiid aii
btßsama. som utgår därifrån till olika platser av de norra de-

F“°"°'|*!_" leiiieev lsiiei lieiiaieifitiiieie tidningen i-ieefe.
50 ål' fyllct' I dig limflnnttn Hilma M8llS$0n. Slrönlstlnd. |6_05 arv;”mr' i Suñmsumj “som ßran hmm “mm

över de buntar tidningar som skall vidare till jâmtlåndska öde-

.tentraeiiiliipf WW ' “°'." . _.

t siieme leyiliejeiuiaeies i ger .eieneii enei fi-ii l-time Tellqvist. _ . N" ""'.d“' "°'Y'"'5'.'"9""" °?" 3' ""' °.“d”' “" .'â'““"
Strandliden och hemmansâgaren .Iöns Jönsson. Risselås. Mmnsmn M l°kdmd'hm”'!'mf"dnmH.,°Jk”m Ramon
Suömsmut Persson. Gösta Forssen. Jan-Erik Sjöberg. Kjell Backlund står

klaraattgåutvidjåmvâgsstationenochiUlriksfors.dården
sista avlåmningen sker. Sethn kan vi i lugrl och ro linda åter.

Födelsedagar Vi kommer tillbaka till Östersund kl. I9 eller att ha åkt en av

70 år fyller i morgon arbetaren Gustav Johansson. Flåsjön. landets längsta bildistributionsstriekor som någon tidning har.
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Holmens bruks ”skogslärare" har tagit fllnven l sln tjänst
Holmens bruks verksamhet i skogsbygderna i norra Jämtland
lör an undervisa skogsarbetarna i verktygsvård och ge råd och
tips till kockorna och husmödrama har slagit an på befolkningen
och är säkert en steg i r-än rikuiing. Instruktör i verktygsvård är
inspektor Ragnar Karlin. sotn är särskilt utbildad för ätvdamå-
let. l-lusmödrama tär tips av hemkonsulent Alice Andersson.
Norrköping.

An bolagets initiativ uppskattas fick man belägg för i

onsdagskväll.dåen infonnationsmöte hölls i skolani Lidsjöberg.
Lokalen var absolut fullsan. när jägmästarc Ragnar Cederstam
hälsade välkommen. llan redogjorde i ett anlörarvde varlör bo-
laget san i gång med verksamheten. l-Iller några musikstycken
höll inspektor Karlin ett intressant anlörarvde om verktygsvårtl
och olycksfallsrisken i skogarna. Vidare visades en intressant
propagandalm mot olycksfall.

Av filmen framgick vilka verktyg. som vållar de flesta
olycksfallen. Yxan har den högsta procenten och därefter kom-
mer barkspaden och sågen. Filmen visade även hur olika red-
skap skall vara beskaade lör att underlätta arbetet och förhin-
dra olycksfall. Även två andra intressanta filmer visades. bl.a.
"Ãlven“ sorn beskriver Angermarñlven som tranqiort- och tumr-
led. Sedan hemkonsulent fröken Andersson och inspektor Kar-
lin instruerat blev det en stunds kalïepaus. och därelier förekom
frågesport och allsång. På tisdagskvällen förekom ett liknande
möte i en skogskoja vid Gismussvannet i Lidsjöbcrgsskogen.
Tidigare på dagen var inspcktor Karlin ute i skogen och tittade
på skogsarbetarnas verktyg och gav råd och tips i arbetet. Kon-
sulent fröken Andersson besökte skogskojan där kockan fröken
lngrid Gustafsson från Lillviken instruerades och fick tips i allt
vad en kocka bör känna till lör att både maten och trivseln skall
bli den bästa möjliga.
På kvällen samlades man till en kväll i timmerkojan varvid
samma program som i Lidsjöberg förekom. lnspektor Karlin
gav en grundlig undervisning i verktygsvard. Bolaget bjöd på
kaffe med fettisdagsbullar. och sedan made man sig med en
stunds allsång. Alla var eniga om an kvällen var mycket lärorik
och roande.

llemkonsulent Andersson har även besökt hustnödrarna
iliemnveniLidsjöbcrg.främstartendatorernasgårdar. ldagoch
i morgon är verksamheten förlagd till Svaningen. där en sam-
kväm hålls i morgon kväll. Sedan kommer turen till byn
Sjulsåsen.

Jågmäsmrv Ragnar Cederslam
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Födelsedagar
60 år fyller på måndag fm Ella Agelberg. Strömsund. Redan
som bam kom hon med sina föräldrar till Strömsund. där hon
allt sedan dess varit bosatt. l-lon är välkänd för alla strömsbor.
då hon i många år hall sin plats bakom aflärsdiskcn. lnnan
hon gi fle sig var hon ägare till manufakturaflären Månsson &
Olsson. Numera arbetar hon i Oscatias skoaflär.

k

Ella .-lgvlberg

Födelsedagar l8 2 I9-til
60 år fyller på fredag småbrukaten Jonas Vilhelm Karlberg.
Östra Hav-snäs.

Begravnlngar
l Alanäs kyrka jordßstes i söndags stollet efter fru Hulda
Maria Jonsson. llarrsjön.

Alanäskretsea av Svenska Röda korset
höll i söndags årsmöte i Alanäset. Kretsens kassabehållning
var vid årsskiftet 2.194 kronor. Medlemsantalet var l02. Från
verksamheten kan nämnas. att kretsen deltagit i kläd-
insamlingen samt hållit luciafest i Alanäset. vars behållning
338 kronor. tilllöll I-luropahjälpen.

Till styrelse valdes: ordförande kantor Helge Lindberg.
Alanäset. vice ordförande fru Stina Sjödin. Alanäset (tillika
kassalörvaltarei. lörrådslörvaltare distriktssköterskan Ruth
Johansson. Alanäset. kyrkoherde Gösta Sundström samt fru-
arna Margit Lindberg. Oliv-ia Löfvenberg och Stina Ekbladh.
samtliga Alanäset. lärarinnan Aina Persson. Lidsjöberg.
lärarinnan Brita Mikaelsson. llarrsjön. köpman Sixten Näs-
ström. Ringvattnet. Revisorer blev A.P. Wikström och M.
Ekbladh i Alanäset. Kretsens representant vid distrikts-
stämman blev fru Ruth Johansson i Alanäset. 'fill ett tyskt
barnsjukhus anslogs 75 kronor. varjämte behållningen av en
arbetsallon skulle ägnas dena syfte. Till tack för de partier
äpplen och äppelmos. som vissa sydsvenska kretsar under året
sänt upp för utdelning bland barnen. beslöts att till hösten
skicka lingon till givarna.

GILLI-IT Strömsund
Skottårssupe med dans

tisdag 24 febr.
Bordsbeställning tel. 29



Slljeäaeas hy elektrllleras l9/2 l948 I-'ötlelaedapr
Graningeverkens AB. Österforse. har lätt statsbidrag med 60 är fyller pa måndag hemmansägare Anders Rosenberg. Öhn.
l5. l20 kronor löratt elektriera Siljeäsens by i Alanäs socken. 50 är fyller pa måndag fru Märta Strömaedt. Lör-berga.
Anläggningskostnaderna beräknas till 37.050 kronor. 50 är fyller byggnadsarbetare Per Erik lläggströrn. Harbäcken.

Wdköralag pä slrngsväg äveatyrllgt varje meter
Vinterns svara väderlekslörhällanden har inte drabbat bara
skogsägama. som harstora mängder med ved och timmer un-
dersnön i skogamautanäven lastbilsägama harlätt kännas
vid stora lörluster. Det ymniga snöfallet har gjort att bilbasvä-
garna blivit oframkomliga och bilarna har lätt sta stilla i av-
vaktanpäbättreväder. Desenastedagarnasnagot bättreväder
har dock gjort det möjligt igen an börja tralikera skogsbilväg-
arna.

Förhällandena eer skogsbilvägama har medfört att
störredelenavvedeniskogarnaännu liggerkvanochdetär
srtü lörhopprtingarorndenkantrartspottermam i vinter. Eller
den s.k. Renävägen pågick transporten av ved en tid under Kmnolånsman Anders Jörrsson-Rosenberg. Risselàs. köpte
januari månad. men på grund av snöfall i Slttl IV fllåldßtl denna gdnlpå Öhn I839. Gàrrlen blev slålrrgánlför släkten
mäste traken eller vägen upphöra. Vägen har nu återigen Rattenbt- ' Öltn.
plogatsupp.ochmanärnuit'ullverksamltetsagottsomhela 'gm
dygnet löratt fä mesta möjliga av veden till järnvägen i Ström- ^|¿.|, uußugmm
WN- ttot titt ststttgouotnrn tott Ernst nttjttng. östnt ttntsnrs. otor

_V'_ ßf='°8 *tt 40 HP- 'M9 tm" “PP tf" *WWW tajottstnsn. rtsvsnss ttiottsnt atontgton. Atnnas. Pot otsson.3 I bt' 'W "Nm $'t.=“"*' °°" BW' SJÖUW $"°'“- Littvitton. t-tugo Potsson. ttingtottnot.vittot znottnsson. Lio-
' r OI . H " .

Framkomviutanstörremtssöden' ochstartnarvidenskog- sjumgoch Rag” S50" amp"
skoja.somärsägottsomnedsnöad.lkojanbordeköraresom
ttattotptt sn sttots rntnt toaon titt oitvroon. Hat tiggotntsssotst- SWNNMI l Ullßß 23/2 IW
W¿ fmmkånh i nur imi|| väggm om vd som hm. amköns vid folkets Hus söndagen den 29 februari. Befolkningen inom
5 hñsms syns mn mm myckm m-_ De M "mm M8, "mmm m- Ulnksfors. Strömsund och Vägdalens samhällen tnbjudas att

ttssttott oott tangtou rt ttott gonttts ot- snon. oott aot rt into un dslts t ltßmßfwnsswfctt °=h söklwv- Mmilßtnsslßtf
an komm, Ü mm ,¿,,|m| om mm mmm mos, mm m m. ms finnas hos Konsum i Vagdalen och Ulnksfors samt hos

no sitton otn tton gontts. t-ittsot ttnsttonts sjoototn rtott got-n oon Strömsunds Cisnmif- Anmälntnasßvai I =_- vfdcltasm och
M, 83,8", mf an komma m m¿m_ lopp. Ltstorna indragas torsdag kväll. Startttder: Stafetten kl.

t roont tsttt nttiotnt ttnottontn sjouotn tat stt ta sin ttit 09-00-söklwst kl- 12-00- Prßutdclmßs mot him °=h sam-
tsstsot.oottttotttfoiotintotrnt;o.tatt~rnttottstonnotntnotot m=|d=tß|=|-|8-°°-
|,5m|¿§5p¿_$k¿||m¿nmma|v¿msmp¿¿¿8m¿“¿cmmV¿8 Entré l:- Blandaddans från k|.2l.
tatnionntttotoots. ootttfojot ttottot into tango. tottrnnojttntnn Ulkßfw Swklvbb-
ltarlætatochdetärettrungt lass.

Det är klan lör äterresan. och vi tar plats i lörarhytten. _|m»,|||,m|.m|-
FWPÛ' 85' d- 0"' °°k$¿ åka- 55" 0 Ü" 20 km- if wffch' l Ströms kyrka jordlästes pa söndagen stoen eller 45-ärige
hW'8|f°'°"- Nimwc 20 'ibm “N bal* 'NW W- 9 dc' Ü' W* fabriksarbetaren Knut Oscar Karlström och gossen Staffan
Udllßl 0" 49 ÜÜÜ" hikm “ÜÜÜ m°'°"h"W" 03" Dahlin. son till landsskalsassistent Ivar Dahlin och hans
och verkar nagot ansträngda ibland. m,s|m_

Eller två timmars lärd är n' äter nere i Strömsund kl. I9.
Bröderna Sjöblom har jobbat sedan 6-tiden pa morgonen och gumman,
ännu återstår avlastntngen. Det blir långa arbetsdagar lördenna 35 m. fy||c,. pg fmhg mm Mm hcmmansägam, och h¿s|_

Yf|<°$81'\|PP- handlaren Pal Pålsson. Öjam.Under hans yngre är var han ert

hästhandlare att räkna med i norra Jämtland. I-lan köpte upp
W' 99"" ' 5"'“"'“"'° ttastst into tinnt i .tatnttsntt tttsn ston i Angonnnntsntt oott
|t8Ihå|låISl1IÖle.Tl|lSly1el§e\¶ldeSKanNllS$0ll.0l\ÜIllldC. Lapp|and_ Han brukade ha omkring 20 hästar md sig när

F-"°°_5“°"”°'* °°'="'=f“'°- P-'“"' *='!'<”°'\ *måf-5“"°B"'°°' non tosto titt sottonott pa tnstttnsoon. Pa tion tiuon giott ttot
im' "°° °"dß"'"d°' 8"" J°"“°"' “°° °°k'"°"'"' mm' B'°'“' inte att transportera hästar med järnväg. utan man mäste köra
VIOC KISÖIT. Rßglll RISSOO. Å$b_jÖ|'§ I-ÖQÜÉIB 0C|'l BRIS OIS- hndsvigcn li" s°"ccåma|.|maden_
son. samtliga frän Strömsund.

Medlemmarna har insamlat kläder till Europahjälpen. Pris Dödsfall
harskänkts fran löreningen till den bäaa spinnerskan vid spö- Fru Karolina Elisabet Palmkvist. lödd Sundin. Havsnäs. av-
nadstävlingen som ordnades i samband med Vattudalsspelen. led i lördags 78 är gammal.
Bl.a. harålderdornshemmet besökts varvid medlemmarna del- F.d. lantbrukare Olof Olofsson. Nyvik. Ulriksfors. avled pa
tog och bjöd pä bade andlig och rrtateriell lörplägnad. lördagen 84 ar gammal. Han var tidigare bosatt i Risselas.
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Bygruiadsträarbetarförbundets av-delnlng 454 l Strömsund Strömsundsbo konstruerar ny typ av traktorsnäplog
har hållit årsmöte. Medlemsökningen har varit god under det Den snörika vintem har skapat många problem lör dem som
gångria året. TroLs att avdelningen bildades först på hösten l9-lö skall hålla skogsbilvägarna öppna för trafik. .\led de plogar
var medlemsantalet vid årets slut -l l. som redan funnits har man inte kunnat avhjälpa svårigheterna.

Till styrelse valdes I-lildingAmundsson. ordförande. Folke Nu har dock en plog tillverkats på väglörvaltningens verk-
Strömberg. sekreterare. Olof Olofsson. kassör. Sven Hansson. stad i Strömsund. Den kommer an fylla de krav- som ställs på
vice ordförande. Till revisorer valdes Pelle Jönsson. Konrad en plog lör skogsvägar. Verkstadsarbctaren Sixten Forsberg.
Gißtavsson och Nils Moe. Strömsund. har konstriierat en kombinerad vallavskärare och

Som avslutning hölls en fest på Hotell Gillet till vilken breddare. Den har redan provats på några vägar med mycket
medlemmar med damer var inbjudna. gott resultat.

Plogen är gjord för att fästas på traktor och användas
speciellt lör skogsvägar. men den går även för breddning av
vilka vägar som helst. Det är den första plog av denna typ lör
traktor. Den av Forsberg konstruerade plogen behöver man
inte köra mera än ett par gånger för att lå till en fullt bred
bilväg. Den består av en kraftig vinge av järn som är fastsatt
på mitten av ttaktom med ett gångjärnsliknande fäste. Vidare
är det på plogeivs yttre spets en lästanordning. varifrån en jäm-
stång går till iraktorris bakre del. där plogvingens inställning
regleras genom en anordning som på samma gång tjänstgör
som säkerhetsanordning. Blirdet lör stor påfrestning på plog-
vingeri. går säkringen. och ingen skada uppstår på plogen.
Plogen går i en handvändning att montera på och av en trak-
tor. Genom att den är isärtagbar i tre delar blir den även lätt-

\ ltanterlig.

Fm: Hrllri' Slnïmherg och Gr-org Örjchu
Den nya skolan I Ojarn 3 3 l9-88
Skolövcrstyrelsen tillstyrker. att Ströms skoldistrikt får stats-

uñd' bidrag med högst 40.000 kronor ßr att upplöra ny skolbygg-
| ßrdagf' “lcd på lasarfmc' ' osærfund rm K"°|"“f u'”b°' nad vid Öjarns skola. Den totala byggnadskostnaden beräk-
P"mq“$" född S""d'"' m_'|“_' "" 'öm P°$'$""'°"5ß'°' nastill 66.l00 kronor. Undervisningen vid skolan sker nuien
Sufüam" "§|°“"d“ P°'m_q"s' ' "a“"ä""_ liten hyrd. synnerligen olämplig lokal. Överstyrelsen anser
I sitt hem i Täxan avled i lördags fru Bnta Lisa Mattsson. ¿¿rß',_ au byggm¿sßmmg bör ß Sims i gàng °mc¿c|bm_
Hon var 92 år gammal.

Telefonstatlon l Ulrlksfors slopas l dag 5 3 l9-l8
l dag får Llriksfors den ellerlângtade telefonanslutningen med

DN' Strömsund. Kabeln från Strömsund till lilriksfors. genom
W' 3'-*|“'d° "“k°-°°h W' fadcf vilken de l-l0 direkta ledningama är dragna. är nu framme i

^"d°" Pm" _N°k"'Ö'" Ulriksfors och sammankopplingen av ledningarna påbörjades
född dc" '5 1"' '875 i går. och i dag börjar allt att fungera som det skall göra.

har idag på Östersunds lasarett
lämnat oss. släktingar och vänner Smk” d "ba 'komm

_ . _ sun s a un
' djupaste sms' men ' “usage mmm bcwmd' hade i söndap årsmöte Av styrelsens berättelse framgick bl a.

""'““d:f:¿'if°b" """' nu mriemsanisici mac aim under am. vid inom bevilja-
Kk “mn :h Anu des tre nya medlemmar inträde. Till styrelse valdes Viktor

'Mas Om Andersson. ordförande. Sixten Fjällgren. sekreterare. P. Er-
kan och Sömn iksson. kassör.P.M. Jönsson. vice ordförande. Kjell l-Ingström.

Jordßsmingcn äs" i Suñmsund vice sekreterare. llaldis Fjällgren. Erik Norden och Karl Axel
7 Söderström Till ombud till ABF valdes Sivten Forsberg ochsöndagen den mars. . . _ ' _ . ' ' ._till distrrktskonferensen (iunhild Karlsson. Sixten FjallgrenMeddelas endast på detta sätt. och Wuor Åndcmwm

Födelsedagar 28 2 I9-48 Strömsunds liantverksförenlng
85 år fyller på tisdag fröken Maja Stina Andersdotter. Öhn. hade i lördags årsmöte på hotell (iillet. Av- styrelsebcrättclsen
80 år fyller på tisdag fru Anna Kajsa Karlsson. Gärde. Ström- framgick att medlemsantalet har ökat under året. Till ordlö-
sund. rande omvaldes skräddarmåstare ll.l-L. Jonsson. och till öv-
75 år fyller i morgon skogs- och flottningsarbetarcn Daniel riga styrelseledamöter omvaldes målarrnästare (iirstav Berg-
Henriksson. Risselås. vall och frisörmästare liirger Schröder. liller mötet förekom
50 år fyller på lördag småbruksägarcn Anders Evald Jönsson samkväm med supe och dans. till vilket medlemmar med da-
Strid. Risede. mer var inbjudna.
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Bakn- li-det fri- Erik l.junghcm.
/lt'/gu-Ibn!/Iuntssiilt. .-I/ett' ßi'I1'\'u/I.

II;-ng! llírslin och Bmr Jnnssmt.

.\lanskñren Strötttkarlen. Strömsund Sixten Wadman tatigerade backrekordet lïallberget
hadepa lördagen årsmöte. .-\s arsberättelsen framgick att kö- Det uppnaddes mycket goda resultat i \'aIlbergsbacken i

ren under âret gett konserter bl.a. i Öjarri. Laxsjö och llills- Strömsund på söndagen. trots att backen befann sig i mycket
and. samt deltagit i förbundets sängarresa till Trondheim. dåligt skick. Tös-ädret hade tagit hårt pa snön och arrangö-

Till styrelse saldes .-\lbert l-Ldm. ordförande. Bengt rerna hade lätt lägga ned mycket arbete pa att forsla snö till
\\'esttn. sekreterare. .-\les Bergs all. kassör. Oscar Wallin. s ice underbacken lör att man inte skulle behösa tnställa täs lingen.
ordförande. läror Jonsson. s ice sekreterare. Olle .\lagnusson. Dagens bäste hoppare. Sixten Wadman. ÖSK. lyckades dock

reklamchef. llelge Abrahamsson. klubbmästare och Fndolf tangera backrckordet med 42 meter. Resultat:

Forsberg. Till förste dtrrgent :ltersaldes Per Johansson och till Seniorer: li Sixten Wadman. ÖSK. 73.0 (42-l0.5l. 2) Lars

andra dmgent Gustas ßergsall. Till resisorer saldes .-\lgot Koskinen. Strömsund. 67.7 t-l0.5-l0.5l.
I-lliasson och Olle lloof. Notfiskal bles Pelle Persson. .-\tt re- Juniorer: llllans Wiklund. Bräcke. 59.l (35-34.5). 3) Sverre
presentera kören sid lörbundsstämman saldes .-\lbet1 lídin och Åslund. Strömsund 55.3 t30.5-30.5 I. 7) Ose l-lriksson. Ström-
Per Johansson. Kören beslöt \ idarc att skalïa ett standar. Till sund. 52.0.
standarbärare saldes Göran Göransson och Olle .\lagnusson. ljngdomsklassz l I Karl Ossian líklöf. ÖSK. 63.0 432.5-33 l.

lifler mötet lörekom ett uppskattat samksäm med supe. sar- 2) Assar Thulin. Tullingsás. 49.0 (23-23l. -ll Leif Olsson.
till ett flertal gäster sar inbjudna. Det bjöds pa bl.a. ett tres - Strömsund. 39.0.
ligt sàngprogram under samks ämet.

Allirskurs l Strömsund
“dömd 'mmnn i guñmwud 9 1 “H8 Norra Jämtlands Köpmannalörening har gemensamt med

\'id köpmannalöreningens ársmötepaGrand hotell i söndags 'S_'rf)_'|'?§_3'-rFf§sk°:'°r;"f'c;l°" ;clfa$_'::l 'Em cníful? '
smilies-utioniiamnae if» manioms.-\mcoir.Tii| sens-to °'“'l"'“g”T'“'“°° “ "W “'“' "°"““ ' '*'*'”'“ °' “"P _

rare omsaldes llolger Lundström och till kassör .\'ils Berg- Nm n
t s - i Sode. . .

2I'.lI;..l'.ï'.If'l.1”.'i.ïI.“f;.f.f.“.I'.ïÉ'.. 131{.ï'š§f.ï.“lï$IIIf{.š“flï,lï.Å'§2.'I§'.f fa" °*'°'j~*_“"~* 'W M WP '="!9°' 'W * ='f'~*P"?*-

leanter: Tage Normian. Gäddede. Tore Fransson och Börje mf' har kopmfn One s.amh'"°w° badade' undc“ N" ' W'
Sandström. Strömsund. Till res isorer utsågs lídsard Jonsson mka"f'°d°m' }f.°pma" (nfnmr Smlonson och ammßmmn'
och Sms: 5-un¿mg_ Å" rcpmwmcm ßmnmgcn ml |äm_ dare (iunnar .\ilsson. Stromsund. i reklam och_skyltning.

förbundets årsmöte utsaldes Gunnar Nilsson och Tore Frans- ' har så go" sammga amlauda ' pmm'
son med Gunnar Simonson och Karl Larsson som ersättare. “mmm ' mmmsund dclmgu' A'dc.m har mmm' mena" 'S
Samui , i Sm_,m_\_un¿_ Pnwmbud bla Tom Fmnwm och 40 ar. Kursen har sant mycket gtsande och uppskattad as

L-2' , ~ . _ _ _vidare bclö' “mdöpa mmmngcn Ü" Nm” Jâmb samtliga eles er. och flertalet hade helst sett att kursen. som

lands köpmannalörenitig. l-I ller årsmötet besökte löreningens °“|"'ad°§ på 'ö'dag'“k\ äncn' pågå" mycke' längre'

medlemmar lilriksfors säs en. där ingenjör .-\me Jacobsson

demonstrerade de nya maskinerna. som hunnit uppsättas. och Blbeldagar lAlanls
hur säs ningen gick till. l Ringsattnet. Guhbhögen och Siljeasen inom .-\lanäs lörsam-

l)agens stora högtid bles den stund. da till en as ling har s.k. biheldagar de senaste dagarna sant ordnade un-
köpenskapens rrotjänare i Strömsund herr .-'sgaton Trangius. der medserkan as- kyrkoherde Gösta Sundström. pastor ll..-\.
ös erlämnades Patnotiska sällskapets guldmedalj lör langsa- llammarström och predikant E. Olsson. Särskilt välbesökt och
rig och trogen tjänst. I -H ar har herr Ttangius arbetat \ id det gisande bles söndagseflermiddagens fest t Guhhhögen med

företag. nusarande Tore Franssons Speeenallïir. där han fon- kyrkoherden som husudtalare. ßehållningen till lörmàn lör
farande är anställd. llan hyllades hjärtligt och s ällörtjänt. det planerade bönhuset ös-ersteg 400 kronor.
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Dödsfall Det kraftiga tösidret stoppar sedltörtilng med
Fru Agda Jonsson. (lärde. Strömsund. as led i måndags 54 år niotorfordoti
gammal. Det ihållande blidsadret har gjort att det nu torde vara frågan

om endast dagar. innan isartia på sjöarna omöjliggör någon sed-

transport med motorfordon. På lleia sjöari norra Jämtland har
Slfßllßlllldö llllll\'Ol'|tSßl'!lllll l0 3 l9-lll vedbitar och lmkmra redan vam genom isen una' den våg*
hade i lördags årsmöte på hotell (iillet. Av styrelseberättelsen ende mswmn fö, nu få |-mm M mesta m. “ån som ir hu?
framgick att medlemsantalet har ökat under året. Till ordfó- gm och tropkänj i skogen, Att det görs sad som kan göras lñratt
flllltlß 0l'II\1lldCS Sklddllåälüw |>l.E. .l0ll.\.\'0ll Otll llll Övriga vcdcn ska" fram li" järnväg och ß'.brukam_ “ck vi “fam här_

styrelseledamöter omsaldes malarmístare Gustas- Bergvall omügcn vid usa pà (¿mn¿ngc\u.k¿"s marker omkring FM?
0Cll fl'l$Öl'1l'lñ$llll'0 ßlfgßl' Sëllfñtkf. RC\'l.\'0l'Ûl' bl' \'0l'llIl'lås- sjön. 'Z km sydöst om S“.ö'.nsund_ Bohg har massor "nd ved
tare Jonas Ollander och tapetserare Erik lljortzberg. lšfler som ska" ßm tumma” ön, |.-¿n8sj¿n_ en “mh W |_7

mölcl förekom Slmkväm mcd Stlpê Otll dans. ltll vllltel med- km och sahn landsväg Ü" U||.iksf°ß och S“.5msund_ 1-idisam

'°'“'“°' 'W “M W' i"bi“*l"='- irnr det inte funnits någon inisag rntn Fangsjan titt niinrsnne
landsvägen i Vågdalen. men i höstas byggde bolaget en skogs-

Strötnsiindsseger l Gdkallen.Trondheliti bilväg eller denna sträcka. 'fack saie sig man nu

29 reitnnder .ridide de rs-rt t ttrttirnitens- so inn i gar deltagande '?"°'§“ 9 f“"“ 4"' WF' *°'“_ "$8°' “d F*"8*1°" 'W '*°“ '“"'°'
jâmtarna från dubbelseger. Jöns Jönsson "Gubbhögarn". "!'m°k|'g' Emgc' Tmgam ' Wu" har bflagc' kö" mk" 'md
Strömsund. sann eller ett mycket starkt andra sarv. medan '"__”“ från '“k°_3"°" °°h hg' "W dm “d sim' _“"f'M“ “dan
Manfred sjastrarn. iiarja. trtes- .ringen ns- Titerseid sierrnn. '“““" FW '”"- W" P* l='“"" *“' ~*"5f“"°'_ ' “"'°'- “"*°' 'W
sedd. med 29 seirander. Tas-tingen trtes- rnveiret itrssnnde. da °"*'1"ß8l°“ '“'ß°“ “°'“'° "'“'““P°“ 5"' ~*1°"- 'W “öm °°'°“
blötsnö och regn löll undersa gott som hela loppet. Jöns Jöns- HM' hm' Fä' a" 'im md “°m Én” kan mi “mm "Ü har
sen irnde ritirriden 101.43. srerrne 2.o=i.zi eeir sjasirarn "?“" "“ -*mf “Ü °"*' '*'“'_*"_ 'af ="' ß 'f*“'} *“*°"- '°°'“'°'“ M
2_09_50_ bilar som kor direkt till L lnksfors och Stromsund. har man ävenL

,a~

Ia

0

Jöns Jr'iIl.s.snIl. "llbbhrïgül .sits /lår I

_/ull lim mot sr-gem.

enjeep som bogserarseden ösersjönpa slâdar. Man har folk pa

bada sidor om sjön som sköter pd- och avlastning på sliidar. och
manskapetpajeepenharendastattköradenenaslâpaneller
den andra. Dessutom kör man med sju hästar. Tidigare har man
kön fram seden med häst endast ur skogen och till sjön. men nu
får även den transporten ga direkt öser sjön. lör att man skall få

fram mesta möjliga till landsväg. innan körlöret tar slut pil sjön.
All uppplogning av vägar och avlastningsplatser sker med

en nio tons traktor. Men körning med traktor ute på sjöar ör eller
det hör blidvädret ganska riskabelt. Den dag vi sar till Fangsjön
körde traktorn genom isen. Man sar sysselsatt med att ploga
upp en väg. och då man kom ut på isen brast den och traktom
sjönk till botten. líllersorn olyckan skedde i närheten av latid
lyckades man la upp traktom pa relativt kon tid. Det hârâr bade

dyrt och hessârligt arbete. säger inspektor ('.A. Thor. Ström-
sund. som själs~ är med och leder arbetet. Fortsatta det har söd-

ret längre. lår vi åtskilliga tusen kubikmeter sed ksar i skogarna.

Och det blir inte bara här i Fångsjön utan även pa många andra
platser. I Renan far vi borrat 7.000 kbm kvar i skogen. Det är
heller inte så trevligt just nu att hålla på med det här arbetet. En

morgon då vi korn hit pa Fångsjön. hade det kommit upp sa

mycket vatten pil isen att en sedtras-e på 700 kbm lag och llöt.
Därtill ärdet så svag is att man törs knappast sara med en bil ute
pil sjön.

|:“¿.|,“|.”|- lin kurs i hushållsgöromal. löretrñdess ts

85 år fyller på söndag fru Serafia Johanna Svensson. maka i“*°dd R" ”W” h“~*m5'~|'“"- “"“"Ü"“-* "W"
till båtbyggaren m.m. Abraham Svensson. llredgard. "dc" 3' ma” ' Ü IW"-
80 år fyller på måndag fru Karin liriksson. f. Andersson. L-"d°“'*'""g°" M9' 2 dal-5" i ”cha”
U|,¿k_§|-0ß_ och omfattar -l timmar per dag.

50 år fyller på torsdag frti Ada Eriksson. f. Sundqvist. Våg- ul' ró""'dd“g*""d°“'i*"i"¥"
dalen. lšursas gift IS kronor.

65 år fyller på måndag hemmansägaren Ss-en Svensson. "\"må|“" Ii" '°|' 4' ku M2'
srrnndiiden. R'-°'*'°'-
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Skoltlvllngar 1 Strömsund 22 3 |<).iii I-'abrlltsslslt I Ulrlksfors av fullmilttlge
sitolbamcti t Ströms skoldistriitt hade i tisdags sitt at-ligen stef- Ledamöterna i Ströms Kommunalfullmäktige inr i samband
kommande skidtrñff i Strömsund. Vädret var inte det allra N04 fllllmålißcßmmlfåd'-'I i Sål' På Sllldißbäöl i 600 HYR
bästa. men det hindrade inte 2 I-1 unga skidlöpare från I7 sko- testilfabnken i Ulriksfors. Där fick man under direktör Arne
tot. sttttttttgctt t norr till Tästttt t att ställa upp. mer lncobssons ciceron-skap göra en rundinndring i fabriken och
tät-littgnnta vigdes lm i t-ämm pà resultaten, se den intressanta procedur bomullen har att genomgå. innan
Goggr, gp-upp I,1341; 1933, 2,5 km, den blir lakansyäy eller blátwills. Eller besöket i Ulriksfors
|)Lat-s \'tttstrt'im.Tästttt. I-i.-iii ziïorsten Fjcltstt-öm. Ström- gick man tillbaka till Strömsund. där ledamöterna mr in-
sund |(t_-tl 3) Rcitilmld Pc;-swn, Strömsund, |7,.i0_ bjudna till att se den nya hemvärnsgarden. där lottoma sva-
crttpp z.wtt im. z.stttt. mic tat iörvläsnßdfn-
l) Alf Karlsson. Tñsan. 15.1-1 2) Bertil Hammar. llillsatid.
16.1-1 3) Birger Persson. llillsand. 16.25.
Grupp 3. födda I935. 2.5 kat.
I) Bo Hoff. llillsand. 16.38 2) Bo Thor. Strömsund.l6.57
3) AssarThu1ii'i. Tullingsàs. I7. l8.
Grupp -Lßdda IOJ6. 2.5 kat.
I) Anders Eriksson. Strömsund 16.57 2) llenry Karlsson.
Tâsari. l7.43 3) Sten Lundgren. Ãspnäs. 18.17.
Grupp 5. födda I93 7. I kni.
I )Yng\'e.1oiutson. Ãspnås. 7.25 2)Yng\-e Backlund. Lövberga
och Rolf Larsson. l-lillsand. 7.26.
Grupp 6.ßlla I938. I kat.
1 ) Bernt Olofsson. Öjam. 7.37 2) l-Igon Strömlund. Kårrnâset.

l

7.4-1 3) Nils Mårten. Strömsund. 7.55. Ulriktftirs rt-.rrilfuhrik
Grupp 7. födda l939. I kni.
1) Bernt Sundström. Henningskâlen. och ('laide Turesson. Kyrkøhuun | M“¿,“_
Ulriksfors. 8.25 3) Assar Eriksson. llenningskälen. 9.08. En gmw ångan och amalönnusikm. mn _|âm||an¿ och södra

Fufhm ÛWW Lßdl' nu' 2", *W Lappland gästade på palmsöndagen Alanäs kyrka och gas- ll.
"Hua P°'s$°"° B"°dkä'°"° 2026' Scliütz klassiska passionsoratorium "Jesu sju ord på korset”
GWPP :Jah nu' 2", *"" lör en talrik och gripen publik. Dirigent sar kantor Åke llam-I) lilla Bntt Jönsson. Täsan. 18.-ll 2) lns Jonsson. Ström- bag 5 (ßddcdt
sund. I9.-19 3) Anna Sjölund Vágdalen. 20.36.

0"” "'ß;^"' "fu 2'5|f"' ojttrttt snvic 13 3 iml
:.:.f.:;::: ~;*.*::“:':'~.1."..:;.i*'::~..i::äf.;.'ï.":::".;':“:::'. ~«-=« « M W- -<--M» Û-Wmhammafïåm' ,0 3, ' ' 'F ut-tigt och tiittigtts ins-ittt rttttttics. ram tttatct itittic itittitttctt
G' 4¿ ' 'lä Ik. ordnat en skidtävling med idealtid. 52 mötte upptill stan ochrupp ti _

imttttt iitttttt sttambctg. icamtast-t. 19.33 2) sttttjtt Ltttti- :?§§':|"fb'¿':'°“f|“i '°"n':' 51%' ^'5“.”o'åf"' ';“;:l';”"“g°“
gm. satin oittt. zo.iz smtttttt Matttt iattss°tt.Tistttt. zo.zt>. 1 “ “““ 3” '“'“' P* “V °° "
Grupp 5.ßüa I937. I kni.
I) Märta Vikström. Täsan. 8.2-1 2) Margareta Teithammar. FM°'”d'Ü"'
Tstttt. ass ii iictttt iæitsitt-tg. itamtfttt-t. ii.-i-i. °° ll' '>'"°' På P**'“'*'8°F' '°'°8'““*°'“'“'~*“'"° Ü-*;'"° B°'-'“-Grw I M HOU äf h0.\'|C|'l l934
i i iccfstitt oiøraitttte-t. ojttm. s.si. 2) uiitt Litttigmt. satin '*°'“ "°" -*°'“ '*°'"'“'“°“° “" 5'“““~*'“"'*-
Ohn. 9. I 7. 3) .\lärta-Lisa líriksson. Strömsund. 9.20.
Blsra skolor: I) Täsan 10 poäng. 2) I-lillsand. 6 poäng.
3) Strömsund. 6 poäng. -l) Bredkilen. 5 poäng. 5) Ojarii 5

wine-

Ssen Lldmatt utesluts ur Flladelfla.
I iilrmare fem tlmmar diskuterade I-'lladelflaltpfkaa
lnlllr mer ln 3000 personer selilsmea mellan Letiil
Petlirus och Sten Lidman. Det formella beslutet om
uteslutnltig togs den 22 dennes.

Ylgtle
I Ströms prästgård vigdes i fredags affársbiträdet Erik Fridell » ï
och telefonist fröken lljorid Kring. bilda från Strömsund. Vig- .llöliippa V/år Išhhu Salumtm_t.mn
seln Iörrâttades av kyrkoherde Gunnar Berg. Iitrritl ßéen I. i-_ om "hmtlt-n
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Födelsedagar 25 3 l9-lll .

so sf rynn na manen; rn. kann want. nntn nu om ann sTR°“SB°R°
Smvgande gilt

gästgiv-are LN. Blank. Lövberga. litt 20-tal ar drev de RM dr “alèdm T°“¿c_ “cnskl ut
gâ'“gMñröm|$°' I _- ._ "Är utan tvekan det värdefullaste
ïårfyucrm '&m m Kamnüank' som visats från en lmduk i kampen mot

_ . k' x kdo " DN.non ryttarna man; rn. ann knnnnn svngtnna lata Nnnnnn på grund ;f':f:__um“;“n:}:MmaS mm
Swmlmß' _ _. _ lär filmen ej visas samtidigt
S0 år fyller på fredag fru Olivia Larsson. lödd Jonsdotter. mr hem' och damer
Draganäs. Ström.
so af ryun a innfgnn tnnnnwinn-n innan vattna ttnnvqtni. ägg' da"“'mc'“'r'_

osinnainn. ' ' ' ': '
. _ _ _ _ onsaa- v4t|.1.ao.r-nan. n .

sosfryttninngstnasuntwnnnnnnanntzntnsnntinbbnngnn. Tomb: 8 W 7 30 Ed:n'f_:
Sàrfyllerpasöndagbyggnadsarbetaren Erik lirilcsson.Gärdc. ' Ba 'ß;b.'dcn '

susni. "' J"
50 år fyller på söndag fru Brita Karolina Olofsson. f. Persson. E ¿

__ _ _ _ _. vi .^ aur :t 'agsac -Hmsand' Fil.äT1l':tscvamen ltar 'd lippsal n'ver\'tet avl t v Len
å0âså:iflycl:Ierpá lördag fni Knsttna Linnea Johansson. f. Persson. mn Nm"-om Suñmsuntt

Slagbjörnen l Ström har nu vaknat upp
K." "Ü" *M '~""|”' W i-lnltgt vad som på Iördagslörrntddagen meddelas från Finn-
Karl Vtfelt. Hav-snäs. segrade t Ströms skyttekrets tävling t “und mmm Öja", och Rcmjama på ,5_,.m sim m Suñms

Näswke M s°d= 29 träffar- I tävlingen delle: ßmmlst vannnint inn bjann.-n n-ann taninni sin nu. Amnaninf Jnnns
35 SÜNW frå" Ü ßfmlnßf- §°m Ußklmdf ffßflßc Eriksson. Finnvattnet. paträífadc på fredagen spar eller en stor
vid den lyckade och trevliga tävlingen. slagbjörn eller allt att döma dcnsamme. som med sa mycket
-\“""'Ü”“ iver jagades t dessa trakter i höstas. Spåren mätte 6 tum i dia-
I) Kllfl Ylftll. |'l8\'SllåS. 29 2)V8l(|0ll11ll'Wi|t$ll'Öm. Slföm. 23 mct Björne" hade kommh nurñfmn “ch gà" M vñslm och

37 |"3°“W N°"m°"~ dï° 28- norra sidan av Finnvattensjön.
"Öl" Ulm I Ãspnäs. där man enligt uppgill icke haft någon bjöm
l INÜCKC B|0mb0l'g. llillâlllld. 22 2) lljtlllflâl' El0fS$0Il. Ström. inpå knutarna .sedan S0-60 år, har rnnn nu också ßtr besök av

2' 3! Karl-F-filf Ehn- Ästmis- II- en sv- an inann siatnn. ttnggsn-n Fc-ntinnna Lnnagn.-n mac
ul" “IW nämligen nöjet att stöta på en bjöm vid l-lnvágen härom da-
l) Valter Magnusson. llillsand. 23 2) Axel Jonsson. Ström. gen, da han satt och at sin fmlrosr Bjömcn var han 25 mem-
20 3) Nils Mattsson. Stamsele. I9. ifran honom men lufsade lugnt sin väg utan att göra nagot

väsen av sig.

Födelsedagar I 4 l9-48

80 år fyller förre handlanden PerAnton Granström. Strömsund. llllfillltfftllltlll | Slfölll 6 4 I943
Granström är bördig fran Umeå men kom l9l2 till Strömsund. lnträdespredikan hölls i söndags i Ströms kyrka av kommi-
ninmsr från Kmmfom | Suñmsund dm- han under ngn år nister Lars Lövsund. Kyrkoherde Gunnar Berg hälsade väl-

manufaktur- och garnhandcl. Jubilaren är en itig kyrkobesö- kommen. och köpman R. Agelberg medverkade med solo-
kare och har i många år tillhört Ströms kyrkobrödrakär. sang. Pä aflonen var viilkomstsupe anordnad på Grand hotell.
75 är fylleri morgon fru Amalia Backlund. lödd Sjödin. ålder- varvid representanter lör olika styrelser och nämnder hälsade

dornshemmet. Tullingsis. komminister och fru l..övsund välkomna till Ström. l-lerr
Anders Takv-ist underhöll med sang.

Vigda
l Alanis kyrka vigdes på påskdagen lantbnrkare .lohan Volmar
Sundqvist i .lärvsand och fröken Svea Kristina Hamqvist i

Lillholmen. Vigseln lörrllttades av kyrkoherde Gösta Sund-
ström.

Arbetarltotnrttun bildad i Svanlugen
En socialdemokratisk arbetarkommun bildades på annandag
påsk i Svaningen. Till styrelse valdes Gustav Ny-backe. ordlö-
rande. Valter Ulriksson. sekreterare och Martin Nilsson. kas-
sör. Till revisorer valdes Nils Nordlund och Martin Wallberg.

Marshallhjllpett
Den lmerlltllßlte tllrlltestltlttlslerll George Mlrsltalls platt Kumntimlm-r Lars Löv-.vuml met/ fru Märta. Barnen .-lmlvrs.

lör hjälp till det ltrlgshlrjade Europa antogs del'lnltiv1 av Gunnar url: Elilvulu-I är Lars l.öi-.vumls hum med .vn /örvm
[ISA-kongressen den 2 april. fru .mm av-lcd N54. I-hm: år fran vi-nr l950.rul
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Kyrkliga kvlnnoförbttttdet l Strömsund
höll årsmöte i söndags. Till styrelse valdes fru Sigrid Berg.
ordf.. fru Dagmar Löfvenmark. v. ordf.. fru Margit Löv-sund.

sekr.. fm Asta Eriksson. v. sekr.. fm Signe Backström. kassör
samt fröken Estrid Been. fru Anna Olovvsson. fm Regina Pers-
son och fröken Brita Jonsson. Revisorer: fru Anna Blom och
fru Emma Lögdberg. Av årsrapporten framgick bl.a. att lör-
bundet under året anordnat hembygdsfest. adv-entskaffe.
missionsaflon m.m.. och att behållningen härav tillfallit Eu-
ropa-hjälpen. Svenska kyrkans mission och sjömansvården.

Vårvldrettarkålpåviprna 9-ll9-48
Det tidiga vårvädret har tagit hån på landsvägama i norra Jämt-
land. Vägen Gäddede-lormvattnet. en sträcka på tre mil. är så

gon som oframkomlig med personbilar. Vägen liknar på vissa

ställen en upplöjd åker. Många bilister. som varit på väg till
Jormvattnet. harrnßt vända och köra tillbaka till Gäddede. Även
skogsvägarna är oframkomliga på sina håll. De skogsbyar som
saknar landsväg ärså gott som isolerade. lill byarna Långåsen.
Hössjön och Hössjöberg. cirka 22 km frän Ström- sund. är vä-
gen så oframkomlig på grund av djupa vattenfördämningar. att
denpersonsomkörposteneflervögen måstemedlöraen ben-
sinfat på släden för att förvara posten i. l torsdags CB nägra av
byborna körde till Osterkâlensjämvigstation föran handla. höll
de inte på an kunna ta sig tillbaka till Hössjön. Det var en meter
djupt vatten i vägen eller en två kilometer läng mosse. Det går
heller inte att färdas omkring mossen. för då blir det ännu
svärframkornligare.

Födelsedagar
80är fyllerden 8 april f. byggnadsarb Mikael Blomberg. Sva-
ningen.
60 år fyller den IO ds fröken Karin Martylia Ring. Ströms-
und. innehavare av Nordfors bokhandel. Hon är en kunnig
och skicklig utövare av bokhandlareyrket och har drivit upp
sin finns till en synnerligen v-älsonerad och reptesentativ af-
fär. Strömsbo till börden och känd för sitt enkla och vänliga
väsen har hon även tagit del i verksamheten inom husrnoders-
föreningen och kyrkliga kvinnoförbundct.
50 år fyller på söndag fru Bengta Öjeborn. f. Nordlund. Öhn.

Födelsedagar
80årfyllerpåsöndag f.hästskötaren PerPersson.Gubbsjön.
SödraÖhn. PerPerssonhörtrlldegamlasäkraarbetamasstam
i arbetets äregård. Född i en liten timmerkoja strax söder om
Kärrnäset harhan från stabótjan lättgörarätt försigochhar
dragit fram både sig och sin stora familj. fem flickor och två
pojkar. genom alla svårigheter. Om det inte alltid var så fett i
den lilla stugan vid (iubbsjön. där han så srnåningom blev bo-
fast.sågav-arbetetdocklönförmödanochlämnadekvaren
kämfystk. som ännu haller 80-åringen frisk och kry och vid
sina sinnens fulla bruk. l över 30 är var han Graningeverkens
hästskörare. tills han vid 77 års ålder slutade dämted.

Per Pvrsvnn vidsmgan i Guhhrjön nu-il hum. hamhurn och
bamhantsltam.

Födelsedagar
60 år fyller på lördag handl. Arvid Olsson i Strörnsund. Han är
bördig från Ramsjö i Hälsingland och kom l9l9 till Strömsund.
50 år fyller i dag lantbr. Erik Eriksson. “Erik i Kroken".
Ulriksfors.
50årfyllerden l4ds fruAnnaStenberg. föddAndersson.maka
till folkskollärate Jonas Stenberg. Strömsund. Fru Stenberg är
bördig från Fagerdal. Hon har tidigare varit en av stöttepelama
inom Ströms lottakår. där hon alltjämt är en värderad medlem.
.Ãlskvätd och rar har hon vunnit sympatier och vänskap.

Bäver l norra Jämtland
Renägaren Klas Andersson i Harrsjön meddelar. att han kom-
mit en bäverkoloni på spåren uppe i Svantjärnbäcken ungefär
en halv- mil öster om llarrsjön.

Drlvaade paekls ltlnder för trafiken |7'4 l948
Den kraftiga islossningen i Strömssundet resulterade på
fredagsellerrniddagen i att den is. som tjänstgjort som väg-
bana under vintern. gav sig i drifl och lade sig tvärs över fär-

D var i wdss han 'mm rå Platsen- där hämma fc- jnns vag. Det brev- en gna annas stopp i ßrjmnken. innan
dan hunnit fälla en hel del björk och asp och börjat bygga en
damm över bäcken. llerr Andersson tyckte sig också se en
skymt av ett av de annars så skygga djuren. Veterligt har bäv-
rar inte spårats just här tidigare. så det är ett verkligt sällsynt

fätjemännen med hjälp av klubbor. båtshakar och järnspett
kunde fä fram färjan mellan fätjelägena.

Historien inträffade just som bilen med ÖP kom till
lätjeläget på Näsviken och gjorde. att den blev stående där en

°°|l llllmßsßl fïd- 50"' lläfmcd Elms- dryg halv1imma försenad. De bussar som skulle av-gå tidigare
voro emellertid vänliga an vänta. så prenutnerantema ck i

|.-u,|,,¿|,p,. alla fall sina tidningar på kvällen.

50 år fyller på onsdag sömmerskan fru Gärda Elvira Gärd-
lund. född Gustafsson. Sjövik. Grelsgård.
50 år fyller på torsdag fru Carin Forsberg. född Backlund.
maka till biografägare FridolfForsberg. Strömsund. Fru Fors-
berg är bördig från Långåsen. llon drev en längre ttd kaferö-
relse i Strömsund. och en tid skötte hon även Nya hotellet.

'awanønam

I-'ödde
En flicka

Ingeborg och llarry Nordkvist
född Berggren

Strömsund den 9 april l9-tft.
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Strömstindlana
Mars l9-l8 var pa sitt sätt en niärklig manad vad vädret be-

träffar. Kantor l)an. Fr. Nordfors. som med hjälp av sina duk-
tiga skolelever för mycket noggranna anteckningar över vä-

der och vind i Strömsund har lämnat nagra upplysningar om
resultatet av marsundersökningarna. .\ledeltemperaturen i
Ström- sund var i mars i ar --l grader Celsius. när motsva-
rande siffra för mars i fjol var - l3.2 grader. en oerhörd skill-
nad alltsa. Men sa minns kanske en och annan vilka verkligt
laga temperaturer. som fjolarets marsmanad bestod oss med.

Skolpojltarna l Strömsund ”skjuter vilt” 23 -l lf)-til
Okynncsskjutande har under senare tiden förekommit pa kväl-
larna i Strömsund. Vid mörkrens inbrott hörs knallar litet över-
allt i samhället. Polisen uppger. att det ärsmapojkar som lagt sig

till med detta riskabla nöje. Polisen har t.o.m. kommit tiagra

ligister på sparen. och nu har man sett sig tvungen att ställa en

allvarlig varning till skolorna. Det har visat sig. an smapojkarna
använder sig av fosfor. som de skrapat av gengaständstickor.
och sedan stoppat den i tornma patrotihylsor samt klämt fast

stubintrad. Vidare har det kommit till polisens kännedom. att

Flera ganger mellan 30-40 minusgrader. l år hade vi i mars detârnagra srnapojkar. somhitiatett kilo niiroglyeerinpabränn-
23 dagarmed temperaturer över nollpunkten. mars l9-l7 kunde platsen i Strömsund. Sprängämnet har av nagon okänd anled-
bara uppvisa tva. l fjol gick isen upp i Strömsund sa sent. att ning följt med soporna. Detta farliga sprängätnne har pojkarna
färjan inte behövde sättas igang förrän den lll april. lar har använt pa samma sätt som fosfom. Sedan pojkama tänt pa

den varit igång hela tiden. Första liästhoven har i ar plockats i
Strömsund den 28 mars. och dagen därpa kom första tranan

flygande häröver. I fjol skedde dena den l7 resp. Zl april.

Gtildbröllop Zl -l I948
l lördags kunde före detta hemmansägaren Erik Nordström
och hans maka Karin. Tullingsas. f'ira guldbröllop. De gifle
sig den l7 april l89ll. alltsa för 50 är sedan. Nordström är nu
76 är gammal och hans hustru Karin 70 ar. Nordström är född
i Tullingsas och makan Karin är född i Strand.

Makama Nordström har uppfosttat ll bam. av vilka
atta är i livet. tre pojkar och fem flickor.

Fni Nordström var den första bruden i Ströms kyrka
som använde vit brudklänning. Tidigare var det allmänt
brukligt. att bniden skulle ha svan klänning. da hon gifle sig
i Ströms kyrka. Det kan även vara vän att nämna. att hennes

dotter Britta var den första flickan. som använde vit konfir-
mationsklänning.

, of
Jïf . .

Gtrldhnïllrips/xrn'I Karin och Erik .\'nril.v|rñni.
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sprängladdningartia kastar de dem i luffen. varvid patroriertia

sprängs sönder och hitama flyger omkring.

Födelsedagar
75 år fyller pa söndag f. predikanten Per Ferdinand Forssen.
(ïärde. Strömsund. Predikant Forssen har varit en av stöttepe-
larna inom Strömsunds lutherska missions- och ungdomsför-
ening och star alltjämt kvar som en gärna anlitad talare. I-lan

är född i l-'jällsjö och genomgick l90l-l90-l Joliannelunds
missionsinstitut. Sin första plats fick han därefter inom Norra
Hälsinglands missionslörening. där han verkade till l9l0. da

han kom till Strömsund.

Dötlaflll
Ãnkefru llanna Nyman. llillsand. avled den 4 april. llon var

född N89.

Strömsunds ”galoseliägare” trlmmar slita fartsiduader
Under vintems lopp har man bade bildat en motorbatsklubb.
vilken begärt inträde i lniemationella motorbatsfederationen.
och skaffat speciella racerbatar eller s.k. galoscher. De dri-
vande kraflema bakom det hela har varit verkmästare Ame
Roos och jämliandlare (iustav Lundholm junior.

\'id ett samtal med dessa omtalar de. att man bildat
Strömsunds motorbatsklubb. och att ett l5-20 tal medlem-
mar har anslutit sig. Under vinterns lopp har köpts dels tre
amerikanska s.k. galosclier av typerna Percy och Jacoby. dels
ett antal svenskbyggda sportracers. Vidare har ett par av med-
lemmama själva byggt batar efter ritningar. Motorer av varie-
rande hästkrallsantal har skaffats och specialtrimmas nu för
att kunna ge högsta möjliga effekt. De omtalar vidare. att far-
ter på över 30 knop kan beräknas för ett flertal av batama.

Meningen är nu. att Strömsund skall försöka ordna tävlingar
till sommaren. den första om allt gar i läs redan till midsom-
mar i samband med Vattudalsspelen.

Födelsedagar
85 ar fyller i morgon Anna Nilsdotter. alderdomshemmet.
Tullingsas. Hon är född i Strömsriset. Ulriksfors.
80 är fyller på måndag fröken Maria Mickelsson. l-lavsnäs.

75 är fyller pa tisdag arbetaren OlofJohansson. Näset. Ström-
sund.

50 år fyller den 25 april skogsarb. Mattias Mikaelsson.
Kärrnäset.



Strömsund skall gå lgenorn en sköahetsproeedar Vattndalens I-'CO
Byggnadsnämnden i Strömsund sammanträdde på fredagen hade årsmöte i söndags. Ombud från ett 20-tal avdelningar.
och beslöt därvid att ett allmänt uppsnyggartde och lörskö- representerande cirka 600 medlemar. var närvarande. Ttll sty-
nande av samhället. där detta av behovet är påkallat. med det relse valdes Sixten Bäckström. Hillsand. Skogs- och flottning.
snaraste skall igårtgsättas. varom samhällets fastighetsägare ordlörande. RM. Jönsson. Tullingsås. Byggnadstrâ. kassör.
inom de närmaste dagarna genom skrivelse komma att bli er- Nils Holm. Strömsund. Väg- och vatten. propagandaledarc.
inrade. Nämnden behandlade bland andra frågor även en mo- 0.E. Backengård. Kärrnäset. Birger Oden. Strömsund. Nils
tion om samhällets lörskönande genom planteringar längs Eriksson. Görvik och Hilding Tesmo.Täxan.
gator och på andra platser. som från munieipalfullmäktige Mötet beslöt att gemensamt med arbetarkommunerna
remitterats lör yttrande. Nämnden gav motionen sin fulla an- under maj månad ordna valpropagandamöten. Följande utta-
slutning. En plan lör gatunumreringen som uppgiorts god- lande antog enhälligt: Vattudalens FCO samlad till årsmöte i
kändes ävenledes. och vidare beslöts llera fastighetsägare er- Strömsund uttalar sitt fulla lörtroende lör regeringens ekono-
inras om att deras hus borde målas. en del anskrämliga uthus miska politik och L0:s lönepolitik. som syftar till att åt det
rivas och staket repareras. Allt i allt har byggnadsnämnden arbetande folket bevaraden levnadsstandard. vilket tillkämpats
gjort ett krafttag. lör att lörsköna samhället. genom årtionden av facklig och politisk kamp.

Flllbll 26/4 |948 V 11- N
IFK Östersunds B-lag och IFK Strömsunds A-lag möttes på |s",¿:“|:?:mL,S::EL:“k“
Tingvalla i en vänskapsmatch. Strömsund ställde upp med sa' M, '.|:_“
sitt ordinarie A-lag.

Spelet dominerades av IFK Strömsund. som var sina
motståndare överlägsna i allt. och strömsundartta vann mat- |.-g¿,|,“|¿p,. 30,4 um;
CM" md 8'2- 50 är fyller på måndag barnmorskan Ulla Strömgren. f. Mo-

lin. maka till handl. Erik Strömgren. Hillsand. Hon är lödd i
H 'S I Junsele och tog l922 bammorskeexamen i Stockholm samtWW WW' .

vt sam; twstt m stram; hyrt... ruttprcm. as tryfttttga f'°“ ß'1'“:°"°št°°"'“'“°”*'IF ' d'*|::'*:.'¿:|".:':"f'47
_ . . ranspon . ru mgren r j gj tett

:§:1d°¿d"'“*¿||"m“°".“Rfê'“ °“":'¿:|'i'“|'“|'“ff'ñ°“| ottcmarttsatstrtttt. dar det tiatgm var mycket Iam och tw-
Nü mn T ni MIL' à svärltgaresor ttll ljällbyar och avstdes liggande går-U domskretsens ä
utsåg: hrtmitïgszisgtfannu maïtam swmuïtfzm 4"' ":å"'d':1*'“' 'Ü3 °°" "° 9"' '“"“°' 'W "°" ""“' "W
mtmtc med ett par trrsmummef mt Atu.-n t-:attt som solist. sh' °° °""V°
Ströms musiksällskap samt Hammerdals och Jämtlands-Sikås
musikcirklar och en mindre damkör uttörde senare under dr
Claes Hällens ledning Mozarts vackra Ave verum corpus.
Pastor primarius Olle Nystedt från Stockholm besteg därpå
predikstolen och höll ett gripande löredrag över ämnet ”I Bi-
belns ärende genom krigshätjade länder”. Högtiden avsluta-
des med Erlings parafras över Härlig är jorden utförd gemen-
samt av manskören. Ströms musiksällskap och Hammcrdals
och .lämtlartds-Sikås musikcirklar samt en större kör. allt un-
der ledning av dr Hällen. som på ett medryckande sätt dirige-
rade och även ftck lörsamlingen att stående instärnrna i sången.
Kyrkoherde Gunnar Berg tackade allra sist alla som medver-
kat och kommit tillstädcs samt låste välsignelsen. Behällningen
av högtiden blev över l.200 kronor.

94-åring tlll atrlds mot ettvlst sltogabolag 28/4 I948
Medsittglesahelskäggsvajandeinortlv8tan.medertstr'ids-
lysten glimt i gamrnelmansögonen och med en lunta handlingar
ienportfölj undcrarmensteg94-årigeN.|! Lindberg 'änÖstra
Havsnäsigåravtåget vidöstersundscentral. Hanärhäriett
angeläget ärende. nämligen löratt underhandla med sin advo-
kat om vilka åtgärder. som bör vidtagas mot ett visst skogsbo-
lag. vilket inte brytt sig om att fullgöra sina skyldigheter mot
Lindberg enligt åläggande från högsta dornstol. Dom väntarpå
att jag stryker med. misstänker N.l>. Lirtdberg. menjag skall
anstränga mig töratt läbolaget attgörarätt lörsigmot mig.

3:|a|s::::|L":':'? Ü" men vem Bantmorsltan Ulla Strömgren. Ilillsaml.
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Skolfest i Strömsund 3 5 l9-88 l Ulriksfors var det nära att bli en större skogsbrand. då en

Strömsunds folkskola hade i torsdags skolfest i godtemplar- person höll på att bränna i sin beteshage. Strömsunds brand-
lokalen. Strömsund. Överlärare Stig Lander hälsade publiken kår fick arbeta i cirka fem timmar innan elden var släckt. Äga-
välkommen och redogjorde för festens syflemål. nämligen att ren av beteshagen. som ligger endast några hundra meter från
lä ihop pengar till en centralradioanläggning på folkskolan. Ulriksfors villasarnhälle. hade gjort upp eld för att bränna bon
Därefter vidtog ett trevligt och omväxlande program av bar- ris och stubbar. Då det är ganska tom på marken började det

nen. där såväl solo- som körsång förekom. några trevliga sket- brinna friskare än ägaren tänkt sig. När han märkte att elden
cher samt ett sagospel. I-'ör den klämmiga dragspelsmusiken började ta öv-erhand försökte han släcka. men då han var en-
.svarade Roland Lundin. sam måste han springa eller hjälp. Branden såg så pass ho-

tande ut till att börja med att man även tillkallade civilbefolk-
ningen från närliggande byar. Några skador uppstod inte. utan
man lyckades begränsa branden till beteshagen.

Slgvard Eriksson vatiii l Harrsjön
Vid föltskjutningen i Harrsjön i söndags blev Sigvard Eriks-
son. Gärdnäs. dagens bäste skytt. Tillslutningen var srorartad.
83 skyttar från I2 föreningar.

Förutom Filtskjutningen förekom även en insats-
skjutning. som pågick hela dagen och därV. Sköld. Skarisnäsct.

segrade. Den höga och skarpa solen var besvärande lör .skytt-

arna men härlig för de många åskådarna.
Mål och avstånd: li l l-figur 243 meter. knäståendc. l min.
2) I 4-Figur. insatsmål. 225 m.. I minut 3) Hjälm. l80 meter.
45 5) l 6-Figur l90 meter. l minut. Resultat: sek.. 4) Hundi
front 205 meter. 45 sek.
Mästare och högre klass: I) Sigvard Eriksson. Gärdnäs. 29.

2) lšbbe Eriksson. llavsnäs. 28. 3) Karl Ytfelt. Havsnäs. 27.
-ll Gösta Sundkvist. llavsnäs. 24. 5) Svante Sundberg. Harr-
sjön. 23. 6) Fr. Palmqvist. Havsnäs. 22. 7) K.G. Sköld.
Skansnäset. 22. 8) lšderstam. Svaningen. 2 l. 9) P.F.. Persson.

Lidsjöberg. 20. IO) \2 Södermark. Alanäs. 20. lll\Z Sköld.
Skansnäset. 20. l2| l-lrik Olsson. Gubbhögen. l9. I3) E. Nord-

R"'<""' 1-'W/"" mom. ananas. io. r-ii .vi aroma-rg. czardnas. ia.

Alanis sockens sjukkassa i

"f'°° i "°°“g* °'*"'°'° Ü '_“""“°" ^' “'?"°'*°"°'*"?'*°" f“'“' ara tiaiicri amiïiaag pïgsr kr is
gick att medlemsantalet okat från 78-l till 805. vartill kommer I 0 oda matcha mellan ' '

384 bam i barnförsäkringen. Cirka 67 procent av kommunens Jätâuand i bon”
invånare är således anslutna till sjukkassan. l sjukhjälp ut- Fmré 3__ skohmgdom .,__

betalats 8.89l:8-I kronor från lokalsjukkassan för 3.347 sjuk- ' ' ' "
dagar. Ccntralsjukkassaris konto balanserar på l0.873:S0 kro-

.... :......"~'.~:::.°;%:..*-f....-W -- «»-»----»-«-- ~ ------«
Sixten Näsström och Hugo Persson. Ringvattnct och Ed- dkrätfli v-mäta

vinïharaldson. Lidsjöbergotnvaldesistyrelsen. Revisoterblev .m'\l.'d pd” -_ k “mmru samuctssw och ßirgcf Aivtuv-ist. itaguynss. som ombud ' ' “°""“"“ °f, °“
rtttcmntsjuttumvmamacutagsuasamsisim Mmm. ”~"'"' fl" *" '

'Trevlig propaganda lör bosttlngl I-'lata
\'lgde Bosare från BK Älgen. Östersund och BK Troija. Hammer-
I Ströms komministergård vigdes i lördags lantbnikare Olof dal. gästade i dag Strömsund. där de gick tio bosningsmat-
G. Kock och fröken Berthe (iuldbrandsson. båda från chcr. Propagandatävlingen hade kommit till stånd genom Ãlg-
Ulriksfors. Vigseln lörrättades av komminister Lars Löv-sund. ens ordförande Stig Gustafsson. vilken i ett anförande häl-

sade publiken och hoppades att man i Strömsund skulle få till
Vårvlrmea orsakade många eldsv-ådor l länet l helgen en bosningsklubb.
En våldsam brand ödelade på en kort tid på lördagen en I ett flertal matcher bjöds god boxning. och publiken
envåningsbyggnad med tillbyggt härbärge. tillhöraride hem- fick sitt lystmäte både på den elegantare bosningen och alla
mansägare Anders Jönsson. Storriset. Lövberga. I-'lera hundra dess finesser och den s.k. kubbningen. Dumt nog hade publi-
kilo spannmål. matvaror för hundratals kronor och diverse ken inte infunnit sig i så ston antal. den uppgick till 200-300
inventarier blev lågomas rov. personer. Nästa gång vill vi se fler flatabor på boxning i Ström-
Värdet av det hrunna går .säkert på åtskilliga tusen kronor. sund. ty det som bjöds var både trevligt och underhållande.
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lånets stlllgaste hemv-irnsgard har lnvlgts l Ström Byggnaden innehåller en större och en mindre sanilingssal.
Det är en stor dag t dag lör Ströms hemväm. yttrade krets- ett fullt utrustat kök samt även övnga nödvändiga utrymmen.
belälhavaren t Ströms krets. kyrkoherde (iunnar Berg. i sitt häls- l)et saknas inte ens källare och ccntralvärme. De båda
ningsanfórarvde vid hemv ämsgardens invigning i gar. och i de larna är mycket tnv samma. och den mindre salen har även en
orden instämmer säkert alla som hade tilllälle att öv ervara högti- stor öppen spis. De organisationer som vant med och arbetat
den. Före invigningen marscherade hemv ärnsrnännen fran den lör hemv ärnsgarden i Strömsund har säkert sin lokalfrága löst
nya hemvämsgarden genoni det flaggsmyckade samhället till ull största belàtenhet. Visserligen har det kostat de enskilda
torget där Ströms lottakar. Ströms röda kors och Ströms scout- organisationsmedlemmarna mycket arhete. men de kan se med
kar tidigare tnfunnit sig. (iemensamt tågade de sedan in i kyr- tillfredställelse pà sitt uppoffrande arbete.
kan. där predikan hölls av kyrkoherde Gunnar Berg. Det finns Denna hemv ärnsgard maste bli vart andra hem. .-\llr:i sist löljde
inte mycket som minner om den gamla militännatsalsharacken leve lör den nya hemv ärnsgárden. Därefter lörrättade öv ers-
frän Rötviken-llotagen. vilken nu reser sig ovanför samhället telöjtnant Arvid Ltlteblad medaljutdelntng. Petn-medaljen och
vid Lindhergshacken. vanfran man hareri mycket vacker utsikt lottomas lörtjänstplakeit tilldelades disponent Oscar Carls-
över samhället och Ströms \'atttidal. .\len har det ocksa ned- son. l-'örtjänstplakett i silver tilldeladesJämhandlare (i. Lund-
lagts ett gott arbete lör att lä garden till den tnvsamma lokal den holm och löljande hemvämsmän i Ström. hohef. lngemar
nu är. .\led gemensamma kraller har de intresserade organisa- Norrman. ställlöreträdare hobef. L'lrik Ring. adjutant Oscar
tionema arhctat föratt lä till stand en lokal. därdc skall trivas. Danielsson. plutonchef Nils Berghult. gruppchef Agaton
Den nya hemv ämsgarden fyller alla krav man kan ställa pa en Trangius samt till lottoma Anna Svensson. lngnd llagerrnark
sådan. och Karin Ring.

D

Ilcmv-ämsniäri sunrlatlv uran/ör fiilksknluri. Slrñnivuml

Vlgde Staten Israel utmpad
l Ströms prästgard vigdes pa pingstafton mätningsman Sven Den judiska staten Israel proklamerades den I-l maj vid
Rune Olovvsson och telefonisten lngnd Olofsson. hàda fran en högtldllg eeremonl l'I'el .-\vlv.
Strömsund. Vigselförrättare var kv-rkoherde (iunnar Berg.

_ _ . _'__ . Dethellgakrlgetblossarttpp
I Stroms prastgárd vigdes pa pingstallon skogsarbetaric lvlas D' | d i “_ mh m_“h_

. __ V. n _a aen sra angreps g -egyp
gwå' *'f_""f:“'“_f:f L_'1'_*r itntier. min ry-eine in i rstesiins wii iistiip strider ps-Cll Jll l'\C (l'l'iI JK d OC ll

5 ' W gar pa llera frontavsnltt

Ãktenskapsbetyg IQ S IQ-lit Dödsfall
har utlärdas i .-\lanäs för studerande Stig Bergvall i.-\lanäset Lantbrukare Jonas Broström. Ringvattnet. har avlidit 82 ar
till äktenskap med fil. mag. .-\nna-.\lärta Söderlund .\latfors. gammal. Broström var Född i Ringvattnet och har bott där
Tuna. och lör skogsarhetare Olof .-\.vel Strömqvist i Ringvattnei ända tills lör ett par månader sedan. da han flyttade till släk-
till äktenskap med Torhorg Siindhom. Renbergsvattnet. Bur- tingar i llöghynäs. llan var varmt religlös och tjäiistgiordc
träsk. under 30 ars tid som bypredikant.
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Födelsedagar 75 dagsböter för harnstrad bensln

80 är fyller i dag före detta hemmansögaren l-lrik Berglund Vid tinget i Strömsund i dag avkunnades dom i det gamla

llavsnâs. llan är lödd i Hammerdal. segslitna fiskemalet angáende tjuvfiske t Fiskàvattnet. Den

75 är fyller pa fredag änkefru Lisa lírsson. Risselas. I-'ru lírs- anklagade fnkändes da de hade fiskrâtt. lin slaktare i Ströms-

son är lödd i Ringvattnet. und som underlatit att löra slaktjoumal dömdes till 30 dags-

böter. och för resande av livsfarligt vapen dömdes en person

ull 20 dagsböter.
Tre anlâggningsarbetarte i Gäddede. som lïirdats över

gränsen till Norge utan tillstànd fick l0 dagsböter vardera.

40 dagsböter fick en gâddedebo som ut lört llera sk_|utsar med

buss utan att ha iillstand. och en person i Alanis socken som

bogserat en personbil och inte iakttagit nödig lörsiktighet fick
25 dagsböter. En strömsundsbo. som kört btl utan körtillstand

dömdes till 20 dagsböter. och 75 dagsböter fick slutligen en

person som gömt undan nagra fat bensin.

Strömsund vann l svag match
Söndagens match i Norra Jâmtlandsserien mellan Strömsund

och Stavre slutade med hemmaseger l-0. De tvâ poängen är

synnerligen behövliga lör Strömsunds-Kamraterna lör lömyat
kontrakt i serien.

\'lgde
l Ströms kyrka vigdes i lördags chaullör llaldo Nilsson. Ström-

sund och fröken Siv Fors. Näsviken. Vigseln förrättades av

komminister Lars Lövsund.

.Iordßstnlngar
Pa Alanäs kyrkogård jortdlästes i söndags stoflet efter skogs-

arbetaren Jonas Nordström i Sörvik. Akten lörrâtiades av kyr-

koherde Sundström. Eller jordlästningen hölls minnes-

samkväm pä Ahlkvists pensionat.

Strömsund med omnejd!
Skitmtvltt är var nya. luktfria

Enl: Berglund. Humla-t kemiska tvättmetod lör mattor. möbler.
täcken. madrasser. bil- och bussklädsel.

||,.|||||,p,. 22 5 N43 Ingen behöver vara rädd att testilierna skall

siijotisons aiosio. Fntns o. Magnusson. biov- njaniigi nyttan Wßtt *We tt* *åt '“°'°t*-
på sin 85-ärsdag annandag pingst. Byboma uppvaktade med E" f""3°" "bÉ'° 33"°"'°W5!

sang och musik. blommor och tärtor. Magnusson. som är lödd T°'°f°“ mb- V°“"J5“$'- 5"'5'“$"“d-
i Småland. lämnade sin hembygd i unga är och for till Stock-
ho han Födelsedagar

må" af' yrkffs' mm* ”m "“'“"° '“°“ N" s'“'°d° oo ar ryiior nn toning iannnnnnn rni ton Logobofg. road iaf-

iksson. maka till folkskollärare Axel Lögdberg. Strömsund.

Fru Lögdberg som är lödd i Dorotea. avlade smäskollärar-

Tlmllßß 'F “lill INÜUÜW | F31* inneesamen i Östersund l907. Hon har dessutom under årens

Stefettlörtnins Fyttts ntnt- nmtnsentd et' Fynts BK- stek int en- topp gonomgan on rtonni ronbtioning,-unfsor. sin on ninnio-

nendesen- Benen Sem mätte 5-700 meter- nede en nöjdskillned nns: soninnninns t upnsnin. mor oiiniontngon not. non sin

av 58 meter. och överlägsen segrare i seniorklassen blev ßm; |§|-afinmijånsi i F¿g@||m3q_ 45; tion ijämiyngdc till

Tttllinsf-es IF=s A een B-ha Sem 'örtte dött tenn ett I°-00 min. tet 3. sitofooi non uov gm im itoin non nu rniiingsas. där

Tree Het' Fyrås ite 25 mintttet- non ijansigionio _-oin iannnnnn nu ie-is. att non oiov tant-

Junioremas bana mätte 3.000 irieter. och även har vann finn, 5 sifñmsnmi

Tttllinssß IF PH-00 mintttet-Ttt\e|MenneStfäel<eble\'Gtt=tsiö vid stonn nt- sin isninnnoijansi inn non avon nnnnn mot

'F På Ü mimcf- TUÜÜNBSÅ* 'F WW' ÜWH ÖNNYMS Slfäfl- mycket annat. Hon har först och främst varit en mycket in-

sem mätte 3-000 meter- Tiden blev H minuter- inossonid oignnisniionsin-anna. vtiitoi nor gon nu non bin.
sitter som ordlörande i Norra Jämtlandskretsen av Svenska

Vlgde Smaskollârarinnelörbundet. l logen Norrskenet och Vita Ban-

I Ströms prästgård vigdes på pingstallonen herr Per J. llofl' det i Strömsund har hon även varit en arbetande medlem. Vi-

och fröken Frida Nilsson dotter till lantbrukare J.N.F.. Nils- dare har bon tillhört kyrkofullmäktige och kyrkorädet i Ström

son och hans maka. född Andersson. Renalandet. Vigseln lör- under nagra perioder. För det fria fortbildningsarbetet har hon

râttades av kyrkoherde Gunnar Berg. alltid deltagit med ett brinnande intresse.
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l-'ru Lögdbcrg har även vant intresserad av det politiska arbc- |-yßllltl
ter. Inom den socialdemokratiska rörelsen i Strömsund har l.-\lanäs kyrka lör anläggningsarbetaren Tore llenrik Olsson

hon alltid vant den ledande krallcn. Under många år har hon och fröken .\lärta Katanna Sundin. båda llas snäs.

hall ordlörandepostcn i Strömsunds socialdemokratiska
ks inno- klubb. l)essutom har hon även suttit med i styrelsen

lör Strömsunds arbctarkommun. llon är den person sotn kan

berätta om arbetarrörelsen från början i Strömsund v il-
ket även framgick av den histonk hon skrev till arbetarkommu-
nens 30-àrsjubileum i ljol.

Födelsedagar
80 år fyller pa onsdag lörrc hemmansägaie llennk Anton
llenriksson. Löv berga.

Vlgde
l Ströms kyrka vigdes på pingstaflonen allärsbiträdet Sixten

Appelblad och fröken lhtgmar Olofsson. Strömsund. \'igsel-
förrättare var kyrkoherde (iunnar Berg.

/'tllllil/t'Il FHI' Ûlssmt. ”tl\'\I|r'i\

Ryor och kläder på utställning I ri W-ltt

Ströms skolor lör yrkesunderv tsntng hade i söndags på sam-

tealskolan i Strömsund ordnat utställning av elev arbeten.

Lärarinnan vid sömnadskursen har varit fröken Margit
Jacobsson. och under hennes ledning har under den gångna

v-interterminen lörlärdigats ett ston antal klänningar och blu-

sar i varierande modeller. Damema fick på utställningen .se

hur det går att ändra om gamla kläder till nya. Lex. hur en

herrkostym som använts kan bli den trevligaste damdräkt be-

stående av jacka och kjol. Denna avdelning av utställningen
rönte stor beundran av de besökande damerna.

Slöjdlärarinnan frk. Karin Nilssons elever i väv nadskur-

sen visade som vanligt lörnämliga väsalster. såsom mattor.
dukar. handdukar och rya. Bl.a. märktes en flossamatta lör-
lärdigad av fru Anna Roos och hennes dotter (iudrun Roos

och en halvfya av fru Karin Norrman. Bland de yngre eleverna

deltog fröken .-\nne-.\larie Wallberg. Sv aningen. med en rik-
haltig kollektion. llon hade bl.a. lörlärdigat en liordduk med

jämtlandssöm och ett vackert väv-t tyg till jämtlandsdräkten.
Hon hade också komponerat väv mönster till dukar.

l)en manliga yrkesskolan hade många intressanta saker

utställda. Det var arbeten från väsklås till kälkdonssmiden.
Bland träslöjdarbeten fanns det hl.a. en racerbåt av- (iösta
Sunding. Strömsund.

Under utställningen spelade nagra flickor bland elev erna

gm.-,, ,.|,,,,,-/N,,,/ en sketch. Vidare förekom kalïeserv enng. vars behållning gick
till lšuropahjälpen.

Strömsund får tandpollkllnlk 3! 5 I9-lt!
Ströms kommunalfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i '_-M¿“¿.:“
ga' a" dc" I" la"ds""9,°' köp” samh sj"ks'"3a" ' S"ö'"' 60 år fvller i dag lanthnikaren llelmer Näsström. .-\lanäset.

“md skum °mby33as "Il m"dp°|'k'_m'k' m du mcmàr °"° Näsström är född i Ringvattnet och flyttade till .-\lanäset lör
dast ett halvar tills fastigheten kan disponeras av kommunen en 24%' M w¿an_

beslöts att med det snaraste vidta erforderliga förberedande
åtgärder. så att byggnadsarbetena kan sättas i gång .sa fort
byggnaden utrynits och byggnadstillstånd erliålltts. l)en gamla Dödsfall
sjukstugan kommer helt att ombyggas. Enligt de redan gjorda Förra bammorskan Ulla Byström i Strömsund har avlidit 7l
preliminära skissritningarna kommer bottenvåningen att in- år gammal. Hon var bördig från lläggdånger i Ångermanland

rymma tandpoliklinikens lokaler. och i den andra våningen och kom l9l3 till Ström. Sitt kall skötte hon alltid med om-

blir det bostadslägenheter lör två tandläkare. sorg och gott humör.
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Blåbandajublleutn l Hlllsand Under de tre första åren ftck föreningen utan kostnad hålla

Under söndagen firade Hillsands Blåbandslörening. Gnistan. möten hos en medlem. men det dröjde inte länge förrän
50-årsjubileum. Högtiden inleddes med högmässa i llillsands byggnadsfrågan blev aktuell. l90l tillsattes en kommitté och

kapell medpredikan av kyrkoherde Gösta Sundström.Alanäs samma år byggdes och invigdes blåbandshuset. Eller de

och sång av barnen från Fridsbergs bamhem. Jubileumsfes- gångna 50 åren kan föreningen se tillbaka på en omfattande

ten hölls på eftermiddagen i blåbandslokalen. Cirka 200 per- och betydelsefull verksamhet. Eller historiken blev det sång

soner hade mött upp och festen inleddes med en psalm. Pre- och sedan talade generalsekreterare F.mst Eriksson. Örebro
dikant Albin Svensson löredrogjubileumsberättelsen. och av och framförde huwdorganistationens hälsning. Eller kalïe-
denna framgick att löreningen bildadesden 26 februari l898 rast samlades man vid flaggan. där kyrkoherde Sundström

av sju personer. Dess förste ordförande var K. A. Andersson. höll tal till flaggan. Högtiden fonsatte sedan i lokalen med

Medlcmsantalet ökade snabbt och l90l var det l7l. Före- musik av Vera och lv-ar Sandhill och föredrag av kyrkoherde
ningen vardå störst i Jämtland. En diskussionsklubb bildades Sundström.

och en mängd frågor behandlades. För sången och musiken Följande nio medlemmar erhöll Sveriges Blåbands-

hade föreningen redan från början ston intresse och en sång- förenings hederstecken för mer än 25-årigt medlemskap: Al-
kör bildades. På ett möte föreslog en medlem att man skulle bin Svensson. Signe Engenström. Margareta llenriksson. Edit

köpa ett positiv så att alla kunde spela. men det blev inte av. l Stenström. Ester llenriksson. Vera Sandhill. Signe Blomberg

stället köptes en orgel. och Anna Blom. Nio nya medlemmar hälsades välkomna.

Bláhandsfönrningen Gnismns
hus r' Hillsand

Björn skrämde häst l Nortljättttland I-'asattlnplanterlng l Alavattnet l0/6 1948

En häst. som tillhör hemmansägaren Olaus Falkenström. l dagarna har ett försök gjorts att utplantera fasaner i Ala-
Falkenströmberget. blev i onsdags skrämd i sjön av en björn vattnet. Det är distriktsveterinär Anders Malmqvist och jäg-
och simmade överen 900 meter bred vik med en tung timmer- mästare Lars Burholm i Strömsund jämte lantbrukare Jens

doning på släp. Falkenström hade under dagen kön en båt Alvebo i Alavattnet. som står för försöket och som ett första
från gården till sjön Zakrisvattnet. Innan han vände hem igen prov släpptes häromdagen sex fasaner ut i frihet. Detta ärdock
med hästen. passade han på att lägga ut några nät och band då endast en början. På farrnen i Alavattnet har man ytterligare
hästen med tömmama vid ett träd. När hästen såg björnen en kull fasankyeklingar. som med tiden kommer att släppas

slet den emellertid av tömmartta och nrsade vettskrämd i sjön och dessutom har man ett 90-tal fasanägg under kläckning.
med släden på släp.

När Falkenström varit en stund ute på sjön. frck han hö- SSU-konferens I Strömsund
ra ett våldsamt plaskande och upptäckte då hästen simmande Den socialdemokratiska ungdomen eller Ströms vattudal har
längt ute på sjön. med den tunga kälkdoningen på släp. Fal- varit samlad till rådslag i Strömsund. Stämningen under kon-
kenström kunde inte genast förstå anledningen till hästens sim- ferensen visade. att ungdomen i 6:e kretsen av Jämtlands läns

tur. men när han kom tillbaka till den plats där han lämnat socialdemokratiska ungdomsdistrikt är bei-odd sina in sina

hästen upptäckte han björnspår. Det har även tidigare i vår kr-alter i höstens min-bete.
iakttagits björnspår på platsen. Kretsstyrelsen blev så när som på en ledamot. vilken

Hade det velat sig illa hade hästen kunnat dränka sig. flyttat från orten. omvald och fick löljande sammansättning:

Den tunga kälkdoningen. som bestod av en kälke med en lång K.G. Engström. ordförande. Harriet Linde. sekreterare. Nisse

släpa. vägde flera hundra kilo. Dessutom fanns det några l-lolm. kassör. K.A. Söderström och Birgit Nilsson. Ttll frihets-

kättingar som släpade eer kälken. och dessa hade län kun- ledare valdes Birger Oden. till studieledare Nils Strömgren

nat fastna i någon sten och dragit ned hästen i djupet. och till social ledare Rune Andersson.
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Konferensen avslutades med att fóljande uttalande antogs: Nu i hg"
Jämtlands läns socialdemokratiska ungdomsdistrikts sjätte ugspohndc k|°§c““°|m, | 35?
krets samlad till årskonferens uttalar sitt fulla lörtroende för Kumum Suñmsund
var nuvarande regering. Med den sociala upprustning som 11-dc'-on ”_
skett kan vi snart betrakta fatiigvården som överflödig.

I-lemtiiansägare lïulllngsås flek tlptop ladugård
I lördags avslutades husliållningssällskapets hetongkurs. där
arton personer från så gott som hela Jämtland lätt lära sig

konsten att göra cement till bärande betong.
l-los hemmansägare lïvert Rislund. Tulltngsäs. har un-

der de senaste ljorton dagarna länets hushållntngssällskap hall
en betongkurs förlagd. llerr Rislund har under denna tid fått

sin ladugård inredd på ett sätt som kan göra vilken jordbru-
kare som helst avundsjuk. .Även om man är novis på hur en

ladugård skall inredas. finner man här en inredning enligt se-

naste rön. Man lörvånar sig även över att en kurs på lll elever
hunnit med att utföra så mycket arbete på tva veckor. Ladu-

gården är byggd för åtta kor och stallet lör två hästar. och all
den inredning som skall göras av cement har kursdeltagarna
hunnit med att utlöra. Sådant som kylrum lör mjölk och fo-
dersilo rymmande 7.500 kg hö har även ingati i elevernas

Karl .-l.rr-I Sötlersrråm i hakgrtuulen rillsantmans med Erik afbclcï Vmdnßsfilwæ ÜWVB M°|Û"d“- Slföm-'*""d~ hi" han
0/,,f0”a,,¿,.,¿ åtsktlligt med kursen att göra. Det är väl på herr Molanders

intiativ kursen har lörlagts till norra Jämtland till glädje lör
5.,-gm, *gor både herr Rislund och eleverna. Sedan kursens arbete inspek-

rrvsitrrarir tasarer i gar rrrrrt rrr trtsgiiatigiirr i srrtsrrrs iryrtrr. utter Isfaß Pa löfdas av bla- ltaahallmasaaäll-<l<at>a aalrclsfarç
mmmimwckrhtgohüpahnmismwmasgm Nils Agerberg. Östersund. skedde kursavslutningen i

tarrrr ratt tryrtarr orir fran ua. byarna Tirtiirrgsas stam vag- Tallmsaåa alwla-
dalen och Täxan anlände barnen nted bttssar. Kyrkan blev till
rrarrgsrt rytte rar tarrrrrr. iararr rrrtr itirrirtrar trarir tagit ptaa. Tarafllrdaba lralßlla aaafv av Flb-faadlar
Ena &| man gjungit uniggm ”Dgn nu k0m|'|~|çf"_ Blllld Lax)-lll SÖRRIKIC hill' l'lCmIl'l8l\$-ägfß Nllä |'.(llCl'.T0l'S-

|,¿|| gyfimimdc (mmm gas en av im-mn uwshmr ut 05.-. ljärden. blivit en av de S0 som uttagits till Folkeii Bilds nor-
efter gang cr, inmgöf under imror Nmjfoß tagning '°v¿|-sang" diska studie- och seinesteriesa. som i år törlagts till Danmark

av Beethoven. Sedan sången "I denna ljuva sommartid” totiat. 005 |i°mm°l' ll" N85 l 'Û 0182'-_Ü°_$°m bl" lllllßll ll"
tog avrrtarrrrr stig t.arrrirr riii orrirr rrrir iitsit ar trorr rat titt rie resarskall tillhöra aasaa afsamaatta- där han eller haft wa!
ung; gçh @|g@ U] !\-sånggbys |i|| @ |||18®|'||g|' 5001 sin ||| Ikllï TCPNSCDICNI S'k0gS- 0Cll HOIIIIIIIQS. l
M sjmgc |5,¿,-“_ Mm bokpmmga ri||¿¿|¿¿¿5 en gon amg vars avdelning _t Torsljärden han vant medlem sedan många

rievrrfrti sia irtiit avertararr stig Lanrierpit rottrsirotesryrrtseris år ash bla- vant dess aftlßraada-
vägitarett tal till lätarinnan. fni Ida Lögdberg. som nu lämnar

zriignšälapenstm. och tackade lör liettttes 33- "uuum “auch 2' 6 'Ng

' En 65 cm lång ilsken huggorin dödades i torsdags i Vedjeön.
4 mil norr om Strömsund vid Vattudalen. Herr (iabriel Jöns-

\'.||.¿¿|,,|,,|,, mck ändereykellaulet på landsvägen och hjälpt
Nagama 5 bjwam att s i j repti en. uggonnar aro ytterst sa synta t

Mldsommardageu *W 'WWW-
Flata Runt

F°lb°" Slföfllsllllll ' Ulllßö- hm' “ll M°l°lN'~'*' Wilja Dyals slog IFK Strömsund lv-llspelad match
lävltasaf l-ara l-saafßaa vairrrarissprtrrrs roriroitsrrrareir rrrrttrrr tFt< srrarrarrrrri ortr

Fffl 2_5 .llll Wäija'Dynäs slutade med seger för det gästande ångerman-
Rasa till llälltasaafall trrriristagri rrirri 4-s.iaiv1iri 3-t. vvaija t>>-när var rrr rrrriigr

UNI! 35190' och välspelande lag. som bjöd strömsundspubliken på ett
K¥fk°|°“$° stycke vacker och snabb fotboll. Strömsund var lör dagen i

555518 27190' gott slag och spelarna var jämna och över lag goda. lngen bör
lot- ash draktvarad- rrarrrirattas ßrr rirrr rrrrrira. Namrras tarr rirrrtr arr Ni,-se

Tal ll' Üf "N00 Rïflll- Wågberg inte varit så bra på länge. Sixten Appelhlad hade lör
FÜ|U_$k°"§° 390 d°||-- Vlklßlffl- dagen en omöjlig centerback emot sig. Det skulle göra hans

H°m$|5J¿$\{|§'_5||lf'fl8- _K°“_$““f_l5""'“8- spel betydligt vackrare. Försvaret skötte sig gott.
Vaflcll Hllßlß Hata Ett tusental personer åsåg matchen. Domaren Sven

Nyberg hade en lätt uppgift.
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Lysnlng \'Igde 26 ti I9-Itt
Olle [Eriksson och Ragna Nilsson I Ströms kyrka vigdes på midsommarafton muraren llarald

Täxan Hedin. Nyland och fröken liva Kajsa Jakobsson. Klövsand.
Vigseln i Ströms kyrka den I I Juli I9-I8. Vigselförrättare var kyrkoherde (iunnar Berg.

klockan I6.00.

.-\vsIutnltig vld snmrealskolan I Strömsund

Fñljanrle elvwr vid .sunirvulskulan I Srrñmsunrl hur avlagt n-alt-.tunn-n. .Shit-ntlv fr i- Bengt !.'riksnn_ .-ll/"

.\'il.s.son. Ala' Sundin. Serli Ols von. Sirluntli' [nia l.'IIu l:'rikvtlum-I: (iunmr .\'iI.v.vmi

Tulllngsñs upprepade första årets seger I I-'lata runt \1gde
Segertiden i Flata rttnt blev i ar tva sekunder bättre än i fjol och Pa misommaraflonen vigdes i Alanis kyrka furiren Filip Sund-

en sekund bättre än första årets tävling. då banan var drygt 90 gren. Stockholm och fröken Ingegärd l-lriksson.dottertiII fram-

meter kortare. Detta säger en hel del om årets tävling. Det var lidne lantbrukaren Ii..-\. l-Inksson och hans eflerlevande maka

Tullingsas lag I. som stod för bravaden och som dämted hem- i llarrsjön. Vigseln förrättades av kyrkoherde Sundström.

förde segem för andra gängen i klass I. Det mest överraskande Midsommardagen vigdes chauflören Birger Näsström i

i tävlingen var dock ända l~lill.sands ll-' som lade beslag pa första Alanäsets kyrkby och fröken .\largit I-lnksson. dotter till fram-

plats i klass ll. llillsands IF är en liten idrottslörening med små ltdne lantbrukaren Mikael l-Inksson och hans maka i Sörvik.
och därför är deras seger sa mycket mer imponeraride. Officiant var kyrkoherde (5. Sundström.

Segrarlaget i klass I ledde tävlingen nístanända från början till I .-\Ianäs prästgård vigdes pa midsommarafton anläggning-

slut med Frösö IF tätt i hälarna pa de första sträckoma. K. O. sarbetaten Tore Olsson i Havsnäs och fröken .\lärta Sundin.

I-Iedin. KFUM. giorde en imponerande spurt pa sista sträckan. dotter till av lidne hemmansägaren Jöns Sundin och hans maka.

vilket ledde till en andraplacering för laget. trots att det lag da- Ilav snäs. Vigselförrättare var kyrkoherde Sundström.

ligt till pä de första sträckorria. Dubbelbröllop ägde på midsommaraflonen rum i Siljeasens

Tävlingerts nyckelsträcka blev 900 meter uppför bl.a. bönhus. .-\lanäs. dà kyrkoherde (5. Sundström vigde dekora-

Lindbetgsbaeken. Gösta Nord. Tullingsàs. visade här prov pa rören Bertil Lundgren fran Vämamo och fröken Fanny .\latts-

sin stryka och uthållighet och då han var uppe pä krönet hade son fràn Stockholm samt trämassearbetaren Yngve Sjödin och

han Nilsson. Frösön. som närmast föhde. minst 40 meter efler. fröken I-Ilsie .\fattsson. bada från Österforse. Långsele. Bru-

Sedan låg dock de övriga lagen i tät följd eller varandra. dama var systrar. döttrar till lantbrukare .-\xel .\lattsson och

Manga av löparna i klass 2 presterade här bra tider pa hans hustni i Silieasen.

denna tunga sträcka. Det kan bl.a. nämnas att Sixten Bäckström.
Htllsand. hade bara 3 sekunder sämre tid. Pa sista sträckan Sum” "una sjukas”
m'|°$'°s Mm* av R_m"“ ^'qn"d" S°'"_"§ad° mm gaia um" Under .semestem i juli månad hàlles kassans expedition
W" IBF” W* HW' '$'"'- "““ 'ï”°“"'“*'° ß'“P"l"ß°' °°'_' app.-ii cnaaa den io. is. 23. som ut ii-is.
segiartiden. John Pihlbnnk. A 4. giorde en god prestation pa S“_m|“,n
sista sträckan och förde upp laget till tredje plats. '
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Patnplg sängar-fest l vacker Yattudal I-'lata-spelen var populära
Jänitlaridslänssangzirlörburttls-l0-ttrsjubileumrStrönisund blev Vattudalsspelens tva första dagar blev lyckade. trots att
lör dem som ck vara med en upplev else. .lubileumskortserten r mrdsommaraftonens program blev lörryckt av det ihållande
Ströms kyrka. i vilken närmare 300 sångare deltog. blev en så regnet. .Nlrdsommardagen kom däremot ined .stralande
mäktig konsert att den kommer säkert att ga till histonen. .\'är högsommarv äder. som lockade tusentals människor in till
estratäget pa lördagen rullade in pd Strömsunds station hade Strömsund lör att se spelens attraktioner. Det kan bl.a. näni-
sangkören Strömkarlerts sångare med ordföranden byggmäs- nas. att det var minst 5.000 människor församlade när
rare Albert làlin i mött upp lör att hälsa srna sangbröder motorbatstävlrngarna gick.
välkomna. lífter det man hälsaLs välkornmen ställde sängama .\lidsommardagen blev lör övrigt den stora dagen. Pa

upp pa tva led med förbundets fana och standar samt Ström- festplatsen i llolmparken vardet otviv elaktrgt mycket folk pa

karlens fana i speLsen och lagade sedan genom samhället till midsommardagen. För uppträdande! pá midsommarafton sva-

samrealskolamdär lörbundsordlöranden och drngenterhadeen rade Kann Juel och dottem Inger och pa niidsomrnardagen
stunds överläggning med medlemmar i Strömkarlen som stod var det Lars Lennartsson. som svarade lör sängen.

som arrangör. Sá var det varieten Flugiga Flata som bjöds alla dagar
Närtiden var inne förjubileumskonserten samlades säng- under spelen och blev det mest uppskattade programmet i

arna ute pa torget framför kyrkan. där de ställde upp med fanor llolmparken. De ansvanga llugorna som det hette r program-
ochstandarlörinmarsch i kyrkan. Befolkningen i Strörnsbygdcn met. Yngve (iamlin och (iunnar (iranström bör ß en eloge.
hade mött upp mangrant. och kyrkan var till trängsel fylld. då Även de övriga medverkande. Bengt \\'estin och liritt Rosen-
dirigent E. llannberg lyfte taktpinnen för att inleda jubileum- kvist. bör heller inte lörglömmas. Dessutom lörekom även
skoriserten. Sedan dirigent Hamberg lett första avdelningen av utställningar under spelen. Det hade lyckats arrangörema att
konserten var det Järpens manskör. under ledning av Karl hopbringaen unik samling hernslöjd. Även konstutställningen
Liljedorf. som framträdde och sjöng några sånger. lillerdet att hade lätt en lörnämlig sammansättning med verk av flera
manskören under ledning av S. Palmgren. Östersund. svarat för kända konstnärer. Vidare förekom det en lörsv arv-utställning.
ett par sånger i andra avdelningen. framträdde samtliga sångare Även en resa till Hällingsafallet ägde rum r gar.

igen under ledning av första dirigent kantor Arvid Hemth. Se-

nare pa kvällen samlades sängama och gästerna. sammanlagt
300petsoner. till jubileumsbankettihemvärrrsgärden. därsången
och talen avlöste varandra under kvällens lopp. under det man
lät sig läckerbeterna väl smaka.

Vattudalsspelen flck vacker flnal 28 6 l9-88
Vattudalsspelen. som pågått i fem dagar. fick en värdig av-
slutning i gär med festtäg och tal av dr l-lanna Rydh och kon-
sert av länets sängarlörbund. Tusentals personer hade samlats
på gatoma där tåget gick fram.

l tåget deltog hundratalet Först gick sàngarna
med ordföranden och dirigenten i täten. Sedan kom hamen.
som medverkade i sagospelet "Prins Várs följe". och sago-

prinsessan som akte i en mycket vackert blomsterprydd vagn.
Vidare förekom en avdelning i tåget som visade damernas
dräktmode genom tiderna. Även idrottslöreningen och
hemvärnet var representerade r taget. Dagens högtidstalare.
dr Hanna Rydh. åkte i en lövad vagn tillsammans med nägra
allmogeklädda damer fran Strömsund.

Födelsedagar
60 är fyller pa torsdag vägmästare .lonas Svensson. Ström-
sund. l-lan är lödd i Hammerdal och kom l908 in vid Statens
.lämvägsbyggen och hade där olika befattningar först som
springpojke sedan som utsättare och schaktmästare. l925 sökte
han över till vägväsendet och placerades i Strömsund. där han
har sin tjänstgöring förlagd. N37 blev Svensson l:e vägmäs-
tare. och l9-t-l eller vägväsendets lörstatligande utnämndes ïngu- (iumlin
han till vägmästare för Ströms distrikt.
60 är fyller den 30 juni jordbruksarbetaren Lars Alfred Lars- ¿o|.¿nm||“-|.
5°“ ' S"-'°à5°"' ^|°"55~ Pâ Alanäs nya kyrkogård jordlästes r söndags stoflet efter

hemmansäg. Olof Vilhelm Johansson. Kalkberget. llav-snäs.
Dödsfall Vid graven talade fönitom offrcianten. kyrkoherde (3. Sund-
Fnr Lisa Eriksson. Strömsund. har av-lidit 80 är gammal. ström. hemmansäg. ll. Söderlund fór släkt och vänner.
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Varm fernlssbrttk orsakade häftig brand I .\'äsvlken Föflflilllf
Ett bostadshus i två våningar i Näsviken. tillhörande vägar- 75 år fyller den ll ds fru Margareta Henriksson. f. Svens-

betaren Sten Ringbert. brann i går kväll ned nästan helt. Bratt- dotter. maka till Olof Henriksson. llillsand.
(ten uppstod v-in 22_30.|i¿¿-n genom an en pojke i f)-mgml. 65 år fyllerden I2 ds f. lärarinnan Elvira Eriksson. Vågdalen.
dem välte omkull en fernissburk. varvid fernissan kom på 50 år fyller den -I juli byggnadssnickare Frans Verner Hell-
spisen och antändes. Värdet av det bnmna torde uppgå till gren. Ullßfß-
minst 40.000 kronor. 50 år fyller den 9 ds fru Ebba Martina Persson. f. Strömberg.

rm tttngt»-n hatt pa att remisa ett gotv- ps nam vs- ßredsrd-
ningen. För att fernissan skulle bli lättare att stryka ut hade 50 år f)'llerden9d< fru Karin Wallberg. f. Nilsson. Tullingsås.
hon placerat burken i närheten av §pi5en_ Henne; fyraårige 50 år fyllerden l0 juli skogs-arb. Edvin Slenslröm. llillsand.
pojke råkade välta omkull burken. och fernissan kom på spi- 60 år fyller den 3 ds lärarinnan fru Brita Mikaelsson. f. Pers-
sen samt antändes. Fru Ringbert hade dock så pass sinnesnär- son. Ilarrsjön
varo att hon genast sprang upp i andra våningen och hämtade
sin ett och ett ltalv1 år gamla pojke som låg och sov- samt
sprang ut med honom. Då hon sedan skulle vända om in igen
ßr an ringa eller hjälp. kom hon inte in i det rum där telefo-
nen fanns. llon måste vända om ut och genom rop uppmärk-
samma grannama. som genast varsnade vad det var fråga om
och tillkallade Strömsunds brandkår. Den kom till platsen ef-
ter relativt kort tid. trots att den måste använda färjan över
Strömssundet. Byggnaden var nu emellertid övertänd. och el-
den gick inte släcka lörrän huset helt ramponerats. líldens
ltälliga spridning berodde till stor del på att huset var byggt
av trä med spånfyllning i väggama. Strax innan elden utbröt
hade Sten Ringbert gett sig ut på sjön lör att Fiska. och hus-
trun varensamhemmamcdbarnen. Dåhanobserveradebran-
den skyndade han hem. men innan han kom hem var byggm-
den förstörd. Allt lösöre spolierades. Fastigheten samt lösöret
är enligt uppgift försäkrat för endast l2.000 kronor.

Harrsjörtr skola I933
Stig Stmml Stunt;-SttntIIu'tg lt-an Jons-

.wn .-ll/Jottsum Pi-r ()l.v.vun tn- Olsson. ,-mig mglm;_ Frida
Vlad' 6 7 N48 Jtlnssttn Ût'I'tl Olnlfsmn lngvgvrtl Eriksson Bvrlint' l:'rik.r.wn
Cltßuöf 'W P°f“°“- 5W“S°l° °°l' b"'*'ßbi'fåd°' ffö'=°“ stigit Jattttvmn /ngn-.t ra~t.t_«.=.». an-tu tztmtt Fn-tt
Åslfld Sköld- B"5"fllxfB°l- Vlßsclll 58447 “lm l Slföms l*Yfl“' .lIt'lcuel.v.mn. .-lsxar Suntllu-rg .-llw Jalrulnwn
i söndags och lörränades av kyrkoherde Gunnar Bß- liiIdemar.S'amuel.s.mn Gustav- .lIil:at'Is.mn Rune Strand Lm
cllaurßr Ebbc_Enll$s°n' "al-mås och fröken Ånm Enkssønj Junavnn Tiinvltl .\Itkttt'l.v.run. Ragnar Olsson Kjt'/I Slmntl.
Û"l'l'l'Ö8°“- V'8$°'“ "°"'*"”°°$ °"°' “""'l*'8°'“ WWW ' Rutstmmt .in-lift-ttmtut .ma .träna .ttttwt-1.-.
^l3"55 llyh al' l*Y"ll°ll°“l° S""d5"'5m' .mn lïula Haglund Lisa Jakuhsmn Stina Larsson Irvm'

Olnfrsnn Brita .llikat-l_v.vun. lärarinna.

Födde
En done; Skogsvårdslörenlngen l Bredkälen

gon-is och Rum jömmm I Bredkälen bildades för en tid sedan en betes- och skogsvårds-
[_ Eriksson lörening eller inforntationer av jägmästarc Björkhem. Läns-

Strömsund den l2 juli I9-lll skogvaktare PerTejbo och agronom Karlsson lämnade var och
en inom sitt fack uppplysningart fragor som var av intresse
för löretaget. Det ställdes i utsikt att redan denna sommar få

Kurmmon | sms” “ch Mu” en traktor för stubbrytntng. Till styrelse valdes Gunnar Brors-
Konñnnalion rum Ströms med de Sfl. Vllalß S8l0m0$S0 0Cll Å ISHRSSOU.

ungdomar - I I flickor och 22 gossar - som de senaste veck-
oma undervisats av kyrkoherde Gunnar Berg.
Samma dag ägde konftrmation rum t Alanäs kyrka med 7 Clrlvlß SNI! l Slröllßtlntl
flickor och 4 gossar som undervisats av kyrkoherde Sund- Cirkus Scott gästadepå torsdagen Strömsund och kunde trots
ström det regniga vädret glädja sig åt fullsatt hus. Det var också ett

utomordentligt trevligt program som bjöds. vilket gav full va-
luta lör entren. Clovvncn Pauli. musikaliska akrobater. feno-

Dödsfall menala fotkonstnärer och franska lullkonstnärer gåvo num-
l sin hem i Strömsund har f.d. fastighetsägaren OlofZakrisson mer av världsklass och uppskattades också som sådana. Cir-
avlidit i en ålder av 73 år. kus Scott fortsatte redan samma kväll till Sundsvall.

76



Ojarn har fyllt l50 år. 20 7 l948
Det var en stor dag i byns historia när Ojam firade sin l50- Holmparken
åriga tillvaro. Och rekordpublik var det. ty aldrig hade så Strömsund
många människor varit samlade iden lilla ödemarksbyn. minst Kommande program:
l.$00 personer. som gäster i ett samhälle. som själv1 har en
folkmängd på l4ö själar. Wally-stjärnan

Det är halvannat sekel sedan drängen Jonas Zakrisson Carina Portnov
Dalstedt från Yxskaflkälen tog sin hustru Gunilla och sin 24-25 juli
tvåårige son Zakris. senare i livet känd som ”Bjenn-Zakris'°. Wallentins 7-mannaorkester
med sig ut i vildmarken för att sälta hacka och spade i de
kronoägda frostlänta myrmarkerna vid Öjams sjö intill Skal- Akrobatertla
fjället och Stakaljället. Fridley & Wallton

Med anledning därav hade byns befolkning enigt sam- Jl juli-I aug.
lat sig till en kraliansträngning. bl.a. hade man till pionjäiemas Zigenarorkester. S man
ära låtit lörlärdiga en minnessten. som tests på den förste TIVOLI
bebyggarens gårdsplan och avtäcktes på söndagen.

Evert Taube
I4-IS aug.

.Iämtlandsmästerskapen på
Dragspel

Dansmusik
'.".' ja gissa!

Ovanstående 3 annonser gäller som
rabattkuponger till llolmparken

vid respektive fester!

Födelsedagar
70 år fyller i morgon lantbr. Olof Svensson. Bredkälen.
70 år fyller på måndag byggrrlästare A. O. Wallin. Öhn.
60år fyller i dag fru Sigrid Löf. f. Andersson. maka till smeden
Emil Löf. Näsviken.

Slßll .VÖI'|C'II.C.ïUII UCII l)(lIIlC'I ”lk.v|I'ÖIII 50 år på Pa. Augum oßson' oslm
n-.ver stenen inför I50-års-mnxlel I948. "a\_sn¿s_

th' m""' Gö"'""“"" "fb 'W-1"' l"g""'""'“"" 50 år fyller på lördag skogsarb. .lohan Ferd. Lundgren.
Risnäset. Ãspnäs.

restitgnetenta borjade egentligen nedan na ltstdagein-aiien i
Ringparken. och söndagens program inleddes med högmässa
i Lutherska bönhuset. Själva minnesfesten började inte fór- I-'lottalngen Wattudalel undanstökad
rän kl. IS på söndagen. men redan kl. 9 på morgonen satte Flortningen inom Ströms Vattudals vattensystem väntas vara
invasionen in med inslag av folk från Sveriges alla höm. folk avslutad på måndagen. Den har kunnat genomföras till nära
som sett dagens ljus i Ojarn. bl.a. en svenskamerikan Johan nog hundra procent. Endast 3.000-4.000 klampar i oåtkom-
Olof Henriksson. hemkommen eller 57åri Los Angeles. Man liga bråtar ligger kvar. men det är ju en försvinnande del av
hade emellertid 3.000 smörgåsar. massor av tjockmjölk. ny- det hela. Enligt vad faktor LH. Martini i Strömsund medde-
ponsoppa. kaffe och "glaee" i beredskap. lar finns det också alla lönitsättningar lör att timret skall

I-landlanden Hans Strömberg hälsningstalade. författa- klara sig fram till Ångermanälvens vatiensystem.
ren Per Nilsson-Tanner höll högtidstalet. red. Carl Melin läste
en prolog. revisor Jonas Pettersson i llammerdal lämnade en
ltistettlt. in-ggtnastate Atitett l=.dln neit ojatns eangltot ttndet 3""" l""'?“" P' °'“°"""'f'. _ __

ltynlteltetde rellte rsngstnstns ledning sjöng. en v-lelinlsnne E" 3'*"3 "°1'“° M" S"°"_““"d 5” *lg P” '“°"°'“5'“'““"°“ “'
spelade. eeit tai ltalls at- neta gatnla Ojat-tt-itet. Det ltttnades F* .°" 93"' 'N '“°“ °" “” '”.'*.“"“' "" Gä°d“'°' '“l° 'alm
för Ojarns framtid och sjöngs Du gamla du fria m.m. 'pdslöbg upptäck" p°s'dmsc“s°"s ßmlcïau. pojke" 'mc
Ja. du res' ston mm i 'kn mh byn tillhörde någon av de utan att han givit sig ut på eget

bevåg. Man fick så småningom reda på vem han var. och un-
der dagens lopp kommer han att återbördas till sina föräldrar.
sedan han tillbringat natten i Lidsjöberg.

vigde
Eric Myrerl och Elsa Sundkvist

Strömsund “WS
D°m|“.,.hn_ K,,.|,m¿ den 23 -7 |94g_ Linjearb. Per Persson från Ringvattnet och fröken (ierda Ma-

ria Blomberg. llillsatld. Vigseln lörråttades i Ströms kyrka i
söndags av komminister Lars Lövsund.
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Födelsedagar Strömsunds nya tvittstup 5 X N48
Handl. Nils August l-Ldin. Ulriks-fors. har fyllt 50 år. llan är Tvättstugefrågan i Strömsund har nu utretts av den kommitté.
lödd i Trehörningsjö. och flyttade lör fyra år sedan till somkommunen ochAndelst\ätttillsatte|örcgåendeår. Detnya
Ulriksfors. där han har egen aär. Jñmte allären driver hr I-ldin lörslaget går liksom det tidigare ut på att det skall bli en kombi-
som hobby en mindre verkstad för reparation av cyklar m.m. netad tvätt- och badstuga. Kostnaderna beräknas till 500.0tll

kr. Byggnaden blir till en del i tre våningar med källarvåning.
Bottenvåningen kommer an innehålla alla erforderliga lokaler
lör en modem tvänstugeanläggning med hög kapacitet. Dess-

utom inrytnmes i samtna våning på ena änden av byggnaden
två bostatbllgenlteler om två rum och kök. l källarvåningen
blirdet lörutomenmodembadstiigeanläggningmedenbß-
säng. som är tolv meter lång och fem tneter bred. även en del
lokaler lör tväniniätiningen. såsom garage. värrnecentral och
nödvändiga lokaler för personalen m.m. Hela huset låren längd
av 58 meter och skall enligt kommitténs förslag upplöras på

tornten mellan Risselßvigen och Skolgatan.

Aspudden. Strömsund
De tusen lnmpornns fest

/nu-riñr frán Etlirtr Dit~t'r.wI|untlvl i L'lriILr_for.s. köædmg m åksdañ Blås"

Lördag den 7 aug. kl. 2l-0l DANS
Brttrmltitinr sttttttag att s aug. itt. ts.so resttttt ttttpttas
I Ströms kyrka jordlästes i söndags ñnkcfni Anna Lisa Ro- Musik, Sit-mgpojkgmg sjunger

wßbßfs- 78 år- Olin- ttt. ttt.oo ßtatttag att ttttsttagstttatt tstttti Nsssttottt.
l8.00-20.00 Gammal dans Dans varje kväll

Vlgde 20.00-24.00 Modem dans Rudås Emsemble
bokbindare Karl l-Irik Björklund Stockholm och fröken Hilma 24.00 Avslutriingsfyrverkeri
Ahlqvist. dotter till lantbr. llilding Ahlqvist och hans maka i Stor tombola med Lyxpendyl som högsta vinst
Sörvik. Alanâsets kyrkby. Vigseln lörrättades i söndags i Ala- Rndlornpporter fr. Olympladen båda kvällarna.
näs kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström. Efteråt gav bru- l-ljärtligt välkommen. Ströms soc.-dem. arb.-kommun.
dens löräldrar middag i sitt hem och på kvällen fortsatte

'°'°"°'”r'“'""°°' i 'ö“"' '°”°' aattttatt ttttttaitatt rt-att sttottttttttti pa tttttaptttt t satittitt

tzititt-ttttttttttgt mitttttttt h" 59"'"'°”"'“::cn'“':f:n:':f §"°'“”""ñ|mwr 'lä
I-Itt eldsvådetillbud. som t rådande blåsten och vindrikt- Ink ma och en P., bgtgnggglpar vid Storgatan.

:'.::'.i:.f'.*:":."r:.'.;t::*'*.;:°.'.?'*.“:*~ ::: M»---=« -» »--M =- ~«---t°-- ba- t----
Aittqt-t.t.t gata rattattt tia tattttttttitt t-tttatiatt giati rtatt itat- 3"* 8°"°'“ 'â'““"“°'°' °°" "“'“'
den fallit nedoch anlänt en närliggande bränslehög. Drinnande Dem Ha SM pà man ßr *mc bussßmm i 40_¿_
agor och gnistor av vinden över det bredvtdvarande “dum som hade 23 Mpdck kåminst-kom sig Nârdyckm
boningshuset. Lyckligtvis fanns mycket folk tillstädes. eme- inum-“dm nr duunam på vis med hmm Ii" | Wi
dan bmllopsrande Just pågick på gården. varför elden Hcmmingpun enaan ha mmm än S' Ü '_ Ena |

dämpades och släcktes utan att ortens brandkår behövde till- sm' li" Sømna hade han cmcumíd besök' en æmwmg är
'“"'“-“* ttatt - .attt itatt statt- ttmt.-tt titt iatttat tttßt paitsatt - tattatt

mellan 30 och 40 centiliter sprit. Asyna vittnen har uppgivit. an
Födelsedagar 3/8 I9-S8 _. .

tio at ryiiatttatt -i .it iatttitt. tatt. vairtiti Nassttattt. itittgtattttet. ï:';'fh'¿"':"l;'n:";f:'°°°|”fw” '““'“ fm "° S'°'g'
aiattat. Naasttam at att t saaitttatt titta itattti attt aittati tttatt P

med trots åldem synnerligen rörligt intellekt och djupa and-
tiga attt ttttittttatta tttttasst-tt. sattitttt ßtitamttygtist-ataatt attt Födslwllittr
bevarandet av minnena från lödernas tid är han en hängiven 35 ål' fY"°" På 950408 f- 53089' °°|l lißfh MW' 50*
ivrare. och med sitt goda minne är han en guldgruva fór den. Ö§'°"b°'E- U|fÜ\§f°ß-
som vill veta något om längesedan sv-unna dagar. 50 ål' fyll" På Söli "if PH' 3'-'WÜWÜ |'ïÜ11&*°"- 3°0S81W-

Ahuas' mh snvömsund
Passa tillfället nu lör bussresan (iäddede-Trondheim. Avg. från 1',md|5|m,c Stig g“gm¿,|
Game |0|$dag den aug. kl. 8 rm. Alctsß dßn Ûug. M I | au8_

Slwlï vw i s°d tid- Vidm vvtilywinsf vf- I°I=f° 77- rat.-.attt tat. vt» rt.tt.ttt. ti.-tt ii attg. itt. io-2.
Gatttiatia.
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Dödsfall
(iustafa .\'íslund. Strömsund. har avlidit i en ålder av 80 ar.

Alanis
Resesekreteraren t Högerns ('entrala Kvinnorad

Fröken Stina Wallenus. Stockholm
talar à llotell Gästts. Alanäs.

tisdagen den l0 aug. kl. l9.30
över ämnet "lnlör höstens val".

- Alla hälsas hjärtligt välkomna! -

Jämtlands Läns llögerltvlnnorid.

Lysnlng
Kjell Engström Anna-Lisa Lipkin

Jokkmokk Strömsund
Vigsel 25 9 I9-l8.

.llöluppu I9 aug. I948
.S'Irit'nrlt'_/rt-_ Hetlrig Eijtlc. Karin Runne. Sigrid l.ö}'t'enht'Ig.
Gert/ .lIuIIt'.s.wn. Ingrid Rnnm-. .-lnn-Ilelen .S'unrlvll. .-lnna-
Briu .\)-ström. Sirlunrlt- /'mn Dagmar Sundell. .llargurt-ru

Ronne. hlitvmlt- bnulen .-Innu-Lisa Lipltin. Harriet Linde.
.-llict' Roos .saml knåböjuntlt' Barhni Olmt-sun.

Alanis bögerßrenlng I2 lt ll)-lll
konstituemdes pa tisdagen. Till ordf utsågs skogvaktate Mau-
rill líltblad. v. ordf.. kassör Petrus \\';Lsstlahl. sekt.. lanlbr. ll.
Söderlund. kassör. lantbr. Löfvenberg. övriga ledamöter lantbr.
KA. Berglund lšrik Larsson och fru llelga
Löfvenberg. Suppl.: fm Brita Sundström. lantbr. Ivar Olsson.
Siljeäsen och lantbr. Karl L'no Persson. llavsnís. Till byombud
valdes lörAlanâset skogvaktare M. lškblad. lör Siljeasen lantbr.
Ivar Olsson. lör Lidsjöherg herr l-Irik Lindström. lör llarrsjön
lantbr. Olaus Olsson. lör Ringvattnet skogslörman John Näs-
lund. lä llöghynäs lantbr. Gustaf Olsson. lör llavsnís lantbr.
Harald Söderlund. lör Järvsand postlörestandare lírik Larsson
och lör Östra Hav-snís lâirarinnan fru Svea .\'ä.slund.

KonllrmanddaglAlanäset Itt 8 l9-88
Fjolärets och årets konrmader i Alanis var i söndags sam-
lade i kyrkbyn till uppbygglig såväl som kamratlig samvaro.
Dagen begynte med ltturgisk morgonhön i kyrkan. vari de
unga aktivt deltog med väselläsning. l-Iller andaktsstunden var
ungdomarna inbjudna till prästgården. där lörtäring intogs och
lörmiddagen tillbragtes till att kyrkans klockor kallade
till högmässa. Vid denna predikade kyrkoherde (iösta Sund-
ström. Gudstjänsten avslutades med nattvardsñrande.

I-'ödde
(iull-Anita har lätt en syster

lšlsa och All' Reinhammar
f. Blixt

Strömsund den I3 aug. I9-lll

lin dotter
(iunborg och Anders Jansson

f. Larsson
Strömsund den 7 aug. I9-lll

Evert Taube till Strömsund
Sveriges tnibadur nummer ett Evert Taube kommer till Ström- bößcflcdaml- Ülßdßsmßßl F"“l°f Û°mÖ-
samt pa lördag -xt» söndag. ua han rmmusua a Hntmpaftcn Sån: av Sttñmswikma-
och da har en del nyheter pa sitt program. Att det bör bli ett
uppskattat nöje äro vi säkra pa. ty liv-ert Taube är ju ett namn. ^||_"l5“|l°'°" ÜUÜJUÖCS W bön
som tm en aldeles specielt mig a tan lamt och ingen kan °w°sItI°°ß-' främste mål-*man wla-
väl heller sjunga l-lvert Taube som han själv.

Strömsund
l kväll kl. 20.00 talar i läroverkets aula i Strömsund

musik av Riksspelman Nils Presto. Uppsala.

Jämtlands Läns I-lögerlörbund
Ströms llögerorganisationer.

Alavattnets ltetnvlrnsgrupp Vlgde
hade i söndags anordnat hemvärnets dag. Eller en i terrängen. poststationslötestandare Olov Olsen. Ãspnäs och fröken Agnes
norr och öster om byn. pa morgonen utlörd stridsskjutning. Andersson. Nälden. Vigseln lörrättades i söndags i Frösö
marscherade samtliga hernvärnsmân till skolan. där missio- kyrka.
när Erik llallendorff höll en predikan. utgående dels från
dagens test och dels riktad direkt till hemvänvet. I-Iller utdel-
ning av tjänstearsmärken m.m. lörrättades auktion på av by-
borna skänkta varor. vilket inbnngade en summa av I76 kr.
ett mycket gott resultat med hänsyn till den lilla bytts ringa
befolkning. som mangrant infunntt sig. bl.a. deltagare fran

.lutesäekar
extra täta till salu. Storlek 75xl20.

Pris per st 2:50.
Strömsunds Valskvam.

Järilvattnet. som utan väglörbtndelse gatt den 7 km långa vä- Su-5m<und_ Tc|, 2 |t)_

gen lör att deltaga i övningarna och festen.
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Åigiiomiruivgui i stijami i.i x im
skulle lian utan vidare och med full rätt kunna kallas. Gustaf Strömsund
Larsson. Siljeasen. för veterligt är hart den ende i länet och kan- Höstmim l Holmparken
ske i landet. som monterat älghom i den omfattning som han fred 20. kl. 8-l2. lörd. 2l. kl. 7-l
har gjort. llur manga hom han monterat och som pryda stolta sönd. 22. kl. 2-li. 6-l2
jägates väggar litet varstans i landet. vet han väl knappast själv. \\'tvett tivoli med radiohilar. dalakanisell
Det torde väl röra sig om tttsentalet. lïnban pa llärtiö.sands-ut- och planetbana.
ställningen l935 hade han 3l2 horn utställda. vilka sedan fann Pa friluflscenen
vägen till köpare. .\len det är bara en del av allt det han hunnit fredag
åstadkomma i den vägen under aretts lopp. Fran hela Jämtland Trollkarlen ('ubis
sändas hom till hans verkstad. och skall man ha något riktigt lördag och söndag

sa vänder man sig med förtroende till honom. llan kan rev y- och filmkomtkern
ocksa visa prov pa de högst poängberäkriade hom. Det lörnäm- (iösta Bodin
sta. som nu finns i det trevna hemmet i Siljeasen. gäller lörmellan Söndag em. kl. 2-tv stor bam- och famljematine.
3l5 och 320 poäng och är en älgkrona med en spännvidd pa .\'edsatt entre med alla iivolinöjen i

l.l5 m och med l9 cm grova horrtstammar. Den högsta spänn- gang för fullt.
vidd som noterats hos herr Larsson är l.20 m och högsta antalet ('ubis trollar för bade sma och stora.
spetsar l-l. Rekordhornet lär innehas av disp. Oscar Carlsson i .-\lla kvällar dans. .-'vllan Olssons orkester. Östersund.
Strömsund. Servering. tomhola.

Herr berättar icke utan stolthet ont den gangen. l.l-'.K. Strömsund.
när hans JI2 horn skulle fraktas till utställningen i llärtiösand.
Tre batlaster gick det at att forsla dem över till (iubbhögen och
sedan blev det en väldig billas1 av det hela. Samlingen |:5¿¿|,
sedan i .sin helhet vid utställningen och vandrade ut över hela tg" son
landet. .\/lan kan alltsa inte vara helt säker. om man hos nagon gu", och hur |)a|,|m
jägare i syd- eller nord-Sverige ser bössor och jaktgevär vila pa ßdd Qjmm
ett älghoms stolta krona. att icke denna konimit just fran Siljeas- gm-,m§un¿ den 33 :mg |q_;3_

ens fagra by. och att den som sa vackert monterat kronan är

°“*'“fL"'“'"'“'1*"“"“*"“l*°“ ' “"1°'°l“°“- oi,-en v-iii iiwit i sit-iirmtiit 2.1 it to-is
En svår olyckshändelse inträffade pa söndagsmiddagen i
llolmparken i Strömsund. varvid tva flickor i IS-årsaldem
skadades. den ena .sa illa att hon maste forslas till lasarettet i

Östersund lör erhållande av vard. Flickoma besökte det till
llolmparken förlagda tiv olit. och det var under en färd i en
s.k. berg- och dalbanekarusell som olyckan inträffade. Den
korg i vilken de satt rämnade och bägge passagerama kasta-
des ut samt slungades mot ett skyddsräcke och skadades. De
fördes omedelbart till läkare. som remitterade den svårast
skadade. lngnd .\lansson fran Strömsund till Östersunds la-
sarett där man meddelar. att hon adragit sig en hjärnskakning
samt ett lindngt brott pa näsbenet.

Utredningen om olyckan visar. att en mutter till en skruv
lossnat. varefler sittkorgen bröts loss.

Födelsedagar
60 ar fyller den 25 ds handl. Thure Thorvaldsen. Strömsund.
llerr Thorvaldsen som är lödd i Strömsund är av norsk här-
komst. hans fader var .skogslörvaltare vid Ströms Trävaru-

fittvlul lumtili bolag. och övertog N17 den av hans moder l-lbba Thorvald-
sen ar l89$ startade manufakturaflär. han alltjämt driver.

Folkskolestyrelsen l Ström
har beslutast att till följd av alltlör lagt hamantal i smaskol- ||j.¿|-haj U,-||¿,|'°“ ,|m||¿|
awclnlßßma “Ü -*k°|°"l° ' Käfmä-*fl “Ch Üffiälc hi" Tioange Torvald llrask..sontill jämvägstjänsteman Perßrask.
dvs-st lämmvskltsf Itllllißt wtlßitt-' och lär-tfwtt vs- rikt- cinitsrors. sin -gaf .tis .arma v ia en imnkoiy-eva. riitetm-
cerats pa andra tjänster inom distriktet. Smaskolav delningen man,-, med I, à amjm p,,,jm jmm han ,-)-|i|¿,m|c genom fahngs.
vid Ulrtkßfß skola rrtlsls vä M lär-ir-vd tamiiaiiei. tia tic matte en iasihii. Tomte tama: mot iitimv

ena bakhjul med följd att han slog huvudet i vägen. och hans
I._vsnlng ena hand trasades sönder. l medv etslösi iillstand fördes han
chaufför Jonas Paul Olsson och fröken llritt-.\lane Isaksson. till Östersunds lasarett. där man konstaterade en spncka pa
bada i llav snäs. skallen. Nagon direkt fara lör livet föreligger inte.

80



Dödsfall Strömsund 27-8 I948
Slaktaren lens Nilsen. Strömsund. avled hastigt i sitt hem på Häradsskrivare Gösta Heimer. Frösön. talar å Sagabiografen
fredagen efleren hjärtattack. Den bortgångrte. som var född i Strörrtsund söndagen den 29 augusti kl lS.00 och å Blå-
I879. hadeen lång följd avårhafl en slakterirörelse i Ström- bandslokalen i Hillsand samma dag kl. 20.00. Folkpartiets
sund och gjort sig omtyckt för sitt goda och glada väsen. film ”De valde friheten” visas.

Strömspojkama medverka.
Välkomna! Folkpartiets Valkretsförbund.

Fotboll
Strömsundspojkama spelade inte mindre än fyra fotbolls-
matcher i söndags och vann samtliga. Vi kan alltså räta på
oss litet grand och ära dem för deras insats. som bestod i att
A-laget vann i Bräcke med I-0. B-laget slog Föllinge med 4-
2 på hemmaplan. juniorlagct besegrade Dorotea med 3-2.
och slutligen slog pojklaget l-lallviken med 3 0.

Gärdaäsbya väntar på att få ala egen kyrka
Om allt går som man väntat och hoppas. kommer Gärdnäs-
byninornkortatt låsinegenprästgårtloch vadmeraärkan-
ske snart också egen kyrka. två gamla önskemål. som legat
byboma mycket varrnt om hjärtat sedan flera år tillbaka.

Som det nu är hyr församlingen bostad åt prästen. och
gudstjänstema äga rum i skolan. som lätt ett särskilt litet tom
medkyrkklocka uppmonteratpåskolanstak föratt kunna ringa
byborna samman till gudsrjänsterrta. Strax ovanför skolan lig-
ger traktens kyrkogård vackert belägen i skogen. Och strax
bredvid kyrkogården ligger högt över byn en byns samfällig-
het. avsedd till plats förden kyrka. man hoppas få bygga.

Jm; _vil_;¿n Men man har också dryflat en annan placering av kyr-
kan. Köpehandlingar är redan skrivna för inköp av Brita

lllllaaads by kan fira trehaadraårsjablleuat 2Sf8 l948 Södergårds tomt nere vid Vattudalen och med den följer ett
Hillsattd kan räkrta sitta anor från mitten av l600-talet och skulle ganska avsevärt stycke jord. som också väl skulle lämpa sig
på väl motiverade historiska grunder kunna ra sitt 300-års- för den nya kyrkans placering.
jubileumnågongångundersenarehälflenavdettasekel.Men FrökenSödergår'dstomtårnärmastköptmcdtankepå
det kanske har sina skäl. att inte ägrta dess första bebyggelse att dess corps de logi skall bli prästbostället. Byggnaden är i
alltför stor heder. Det var nog inte precis några ärkeänglar. som gammal herrgårdsstil om också inte äldre än sedan l9l6 och
giordeplatsen den första äran. lvarje fall vet rrtan.att Ftnntorpa- ger alla möjligheter till trevligt och gon utrymme. även om
ren Fer0lofsson. som stod som ägare till l-lillsand. ”sommaren den tarvar en ganska genomgripande reparation. Till gården
l688 rymde till Norge. emedan det blivit känt. att han tillsam- hör dessutom en mycket väl bibehållen ekonomibyggnad av
mans med några lapper skjutit älgar”. Vidare hade han "uttällt storslagna dimensioner samt ytterligare en mycket väl bibe-
skogen och fördärvat djurgången. Aldrig ltade han lytt vare sig hållen byggnad. som nu bebos av fröken Södergård.
ting eller stämma”. Ritningar till ett kapell f'rnns också. om man också kan-

Rektor Alfred Mattesson berättar i sin utrnärkta Ströms- ske inte är helt klar med att godkänna dem i bentligt skick.
boken. att "röklängdcnl70l omnärnnde. att Pål .lonæon uppta-
gitltemmartetllillsandavödepå frihet”. lngetontornhonom. Födelsedagar
men fömtodligen vardet väl hart. som anlade den förskräckliga 50 år fyller den 2 sept. lantbr. Jöns Valfrid llolmgren i Järv-
brasa. som miltals skövlade allt vad skog hette från l-lillsand sand. Lövberga.
ochrtedåtRertålandetochtrakter'nadärornkring.Enkartamed
beskrivningfrånl7l4vittnardärorn.'°attskogenblivitavbränd Viggo
vi sm °mfåd= och att skst ei W vidm dvslisf- Hur den t roiiiogs vigdes i Arms kyrka rismosmomioii mos kiioi
Slws sås ut- wm då stök MI- kan man möiliss links sis ono wijknwk. siningiiss och rfokoo Anm Eriksson. oonof
Msn M wm sedan dm Mit vw irmlist f- |ißI<°swI=w= titt ioiiibf. Erik Eriksson ooh trons maka i rtoisiiss. vigsotiof-
Perlacobm i Strömsund fömtodligeri åtskilligt rnera värd. än |-mm W kyrkoherde Göm 5m¿,;f5m_
420 S001 Gldl Slöldß- Skogsarbetaren Per Ragrtar Bergqvist. .lormvattnet och Märta

Erika Mikaelsson. Kärrnäset. Vigseln förrättades i lördags i
I-'ödelaedapr Ströms kyrka av komminister Lars Lövsund.
60 år fyller på måndag lantbr. Arvid Nyman. Näsviken. Ny-
man är född i Bollnäs och kom som kolare till Strömsund Realslrolaa
redan l9l3. I-lan är en mycket skicklig kolare och har drivit Sammanlagt 75 eleverbörjade på tisdagen undervisrtingen. Ny
arbetet i åtskilliga år i större skala. lärare från och med denna termin är l.mag. Ingrid Kihlbaum.
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Varpa med lättviktare suttna. de som använder sin ställning till ekonomiskt förtryck
En trafikolycka ägde rum för ett par dagar sedan på vägen rrtel- och som motarbetar arbetarrörelsens frihetsstrñvanden. Vid
lan Strömsund och Ulriksfors. då handlaren August Edin från valet den I9 september måste alla kristna sluta upp kring det

Ulriksforsråkade köraomkullmedsin lättviktsrnotoreykel. Herr parti som kämpar lör allas frihet. lör ekonomisk och social
Edin slogs med stor kraft i vägbanan och måste uppsöka jämställighet.
Strömsunds sjukstuga. Allsarligare skadad tar han dock ej.

Dödsfall
Bror Georg Näslund. Ringvattnet. har avlidit 25 år gammal.
Närmast sörjande är föräldrar och syskon.

Björn Inne l Ãlglallen
Cltauör Valdctttlt' Lööf. råkade i går då han i bil var
nn t-tg rran ojnrn nu siranrsnnri med en wainss ia mn björn
på landsvägen inne i Ãlghallens by. l bilen befann sig även

fru Linnea Johansson och RudolfTallbom. Öjam. vilka även
såg björnen.

Statsrådet
.l fW " lar ' S römsund

Ej ltunrllunden .-lugml Erlins låIrvilr|.rnmmrr_i'Iu°l man hans 0” ¿cgan;:i°s:a'-2,”
föflll 0("| fllllfl-\7|ll Pllkl'f(°_\'kG'I. M 6 kt

Socialdentokratemas talfilm
”De kämpade sig till frihet”

Åflllffß lm W43 visas i samband med föredraget.
De kämpade sis till frihet niinranimn inbjuder. rnu intrade.

med Åke Grönberg. Gunnar Sjöberg. Kulönen. Srrñmsumjs ,°c_.¿,m_ °,3,,,i§,|i0n_
.lulia Caesar. Naima Wifstrand. Olov Riego.

Hjördis Pettersson | 9 'M8
icnnn iarnnrien - i rni inner. °“""'

En mm °;"aMm¿,f|:m'"m°:,bm, æh srnairnrirnrnn inet ornriin. iinrirtrtrn. irnr nriiair i en atrirr
S .

r _- M- I av 73 år. I-lan var bördig från Ångermanland och bodde en tid
'É °' "'s_ '$;,"'md°"§;¿"¿,ïh "“:f_ i vngdnirn. tnn.-ner nnn ioos njurar riii Hnrbarirrn. dar innt sa uset

seg sept Kirmisch Lose “_ 2 I _00. haft ett småbruk och därjämte arbetat i skogen huvudsakligen

4 sept. siijrasrn. oiir r.n'i=ss°ns gnnnnrisnnp iri. is.oo *°'“ “""“°'*°'“'°-
4 sept. Harrsjön. Skolan kl. 2 l .00.

5 sept. Lidsjöberg. Skolan kl. I-1.00. Järpen - Strömsund 8-2

Ströms skolor för yrkesundervlsnlng
in irrism bitr min artis i mnirtiunrtrrrri Mdndese den 20 Sent- 1948 bdfzief ßlidnde INN Liflißss-
0,; samt”otmtigr mycke; f°||; 5 gfpg \,|m5|cm 5 mm jgmg. kurs lör kontorsansiällda. 32 veckor. kvällsundervisning. Lä-
|mj_ | mgmjngs |;\~5|| 45 ofgßmgcn 5 ßmdcßhpsgfuppq, 5 roärnnen: Boktöring och annat koniorsarbeie. tiandelsräkning.

osv.-rsnntt rrsir-n Mann Linaqt-ist. i gnnrin sirninn i ojan. hedeleldfe- etßh erfåket med hdßdelskdesvdndens hen-
rnindrnnrar irnrrnns npngiit i snnriniisnrirrin rnrioirnirn fyita deletekßik Semi mßlißslwttißs-
till sista plats. ja det stod folk t.o.m. ute på bron och lyssnade.

Socialdemokratins historia är en enda sådan kamp för Födelsedagar
de förtryckta. Vid sundstallsstrejken l879 ledde frireligiösa 80 år fylleri morgon förre skogtaktaren Erik Näslund i Ring-
strejken. Statskyrkan och prästerna däremot ställde sig på ar- tattnet.
beisgitamas sida och använde alla maktmedel för att tvinga 75 år fyller på fredag förre skogs- och tlottningsarbetaren An-
de strejkande att återgå till de urusla arbetsförhållandena. Un- ders Johnsson-Lindgren. Näsviken. Han är född på Öhn.

der sådana omständigheter tar det naturligt. att den unga ar-
betarrörelsen ställde sig kallsinnig gentemot statskyrkan och s".¿m,b°n
dess präster. Uttecklingen haremellertid mildrar motsättning- 9' .an Kadsson M Immis
ama. och socialdemokratin ställer sig nu neutral i religions- maj Gm Damsuñm "ds" H¿g|un¿_

frågan. De medlemmar som är kristna har full frihet att orga- -|-of Moda, Doughs Hàgm mun ccsu
Itl$Cl'I Sig 0Clt \“0t'k8 ßf Sllll ldèf. så hal' ÖIDÜCISKSPSIÜIÛISCH En nn' sm" lusßpd med Sveriges
kommit till. av knstna från alla samfund. som i popußmm. bäñngsman
socialdernokratin ñinnit det politiska parti. vilket arbetar efter ,-mins “_ 7_30_ |,-Mhz “_ 130
grunder. som helt överensstämmer med de kristna idealen. Sönüg “_ 3_ ¿, och 9_

I-'röken Lindqvist sade sig inte kunna förstå de kristna som i Bam|i||¿"_.n
de politiska och ekonomiska striderna tar ställning lör de be-
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llyllnlngar l0 9 l9-ltt Sllpper alderdomsltemtnet tack vara folkpenslonen
.-\t~skedssamkt-âm med supe tar t onsdags anordnad pa llo- Jag har da aldng hah en sa bra at-löning att la t manaden som
tell (itllet i Strömsund lör distriktssköterskan Signe Larsson Just nu. Da man tar ung och gtck och ttänadc hos dem. som
som t dagarna at-gar med pension. Syster Signe avtackades hade det bättre fick man tnte mera än maten. och sedan man
hjärtligt t flera tal. blet gift och ftck ett eget hem och ham tar det inte heller lör fett

fören tanlig arbetarhustru. Och under de an:n tagade man inte
tänka pa .stn egen alderdom. da man sag hur stan aldnngama
hade det. Jag lör min del har bara gott att säga om de .sociala

reformer. som har genomlöns. .\ltn make och Jag har tu 83 kro-
nor tardeta att hämta pa posten lör taqe manad och det år tat

mycket tacksamma lör. I dessa ttder âr_tu allt som man skall leta
at' ratt sa dyrt. men tt kan dock leta och klä oss som folk tack
tare dessa folkpenstoner. llar man da nagot sjâlt dessutom el-
lerbor tillsammans med .stna bam. som t t gör. da gardet mycket
bra. \'i har det faktiskt bättre nu än tt hade det eller löna knget.
och ända skulle man räknas tara ung pa den tiden.

Första mtle-n lift-, I-'rida .\'urIu'rg.. .\'.\'_ Signe- l.ars.ttm
Stående fm-_ Edit Strndherg. Elsa Eriksson. .\'.\'. Inga

Hallberg

Dödsfall
Jacob Petter Olofsson lödd den tt not; l895 har at-ltdtt pa
Solltdens sanatorium söndagen den 5 september I9-ttt.

.llagtlu och l:'tw1 Rtslumlt hu-rt
Fri: Ragnar: I 7llt'. .-lungt: Jolin-I'.'r|Å' ut-Ir l~.'m

Födelsedagar
85 ar fyller i morgon lörrc lantbrukaren Per Flodman. Mur- ~'\'d“"l-“f"“' 3"'““fh '\"~*"“*' R'-“'""d~ T“""f$“1“~ *"'f'“'"
”cm S“,5msun¿_ |:|o¿man är ß i Ã$pn¿s_ Få" $ckc|§k¿f_ mycket glada mer dett ho_|da pensionen. llttstru lsnsttna ar 72

tet pratade tttttt t-td ett pet ttttrtttett tyetttttt t atttetttttt dett mfl' ha* 'BF "°1"'“t.=°" 27="° *'°““' ' "“'“='4°" °~"' MM
dcuog b|_a_ under en par års 'id |895_96 ijärnïägsbyggcna i llllllíß' 232%). Ät! håll' hådil 83 l&l'0ll0l' \íll'f|tfl'tl l lllålltttklt.
Kanadt |909 nyuadc Hedman li" Madsen och R-“.\.ân.adc hg af myïlitl glöd :Ill \l lllltt httllttt Cl' tl!lplt:\2l tltïlåílmmål

dat ett jetdtttt stttttt byggde dett gm dat tttttt rettrttptttde ttet 4* ß={'“'= ttI“'“° “W W" ""ß~'9'“- ~'~='t.=°' ff" '*'-*'“"*'-
“sammans md ”Mm som nu öwnagü jordbmkü Nar man tanker ttllhaka pa den ttden. da kan man la anledning

att fraga stg tad det är lör nagot som t dag kallas lör tanstt-ne.

För att höra mödrarnas inställning ttll hambtdtagct hälsade tt
_* .\ t 's ' .'s.\' ' -t . -

Vackert jublletttn l Strömsund med tal at' biskopen ?.,h:a,':|,
Biskq' _T°'f“°" B°h|i_" !'Ö3'ids'a'ad° 'id |°3°" 655 x°"' En liten extra slant tett arhetarhem ärtydltgen tâlkom-
§k°"°'5J"b"°_“"“hÖ3"d s"§""' kyfh på 'ö'd'3°"' D°'_b'°' men. hur ltten den âr. Fru Rtslund har ses barn I-l och I ' ar och
°" '"““f“"'- '4°°"' °°" "“P"°"°"°° “" °'“ "Y'“°fl*°'*'°'°" de ttesttttett ttet det t ttttdetttatt. tttttt matter ttetta att det :tt tat
5"' °°" '=Y"“"'- WWW '“°'!°“ *W °°" 0'-'“ Y“°"'ßß"° tttttttytetttt ted pettgttttta ttettt attt attdttt tttt. net at tttftdett tat-
klllâkl. S0l'Il båda l'ÜI'ClSCl"ll8 ål I bC|'l0\' IV. sm hand Sum §|u|| li||g0d0$c_\._

llögtiden började med ett festpreludium spelat pa orgel
av kantor Nordfors. och hâlsningsanlörande at- biogralägarc ßgmfttegtttmp if pppußf.
Msdt Elißdtt- :dm ßfimdd dm Ldsctß bildande- för 65 dt ttettttdtetttttttttttttpt-tztp tatttttttdte ttetttedtttde ttttttttttttt rtttttttjet
Sedan- fw år csf det Ciddtsmvldwfdß *dm till Swfisc- at detta ett uppskattad .tttetttttertttttt tttttttd dett ttttetttttde he-

Bilwrt Bdhli talade däfcct 0-:It cnttmdc om dc kontakt- rettttttttgep. Litet atet attt ttmet- det ett. tttttttttttettttt t de~.-.et

konferenser som ägt rum under senaste tiden. Kyrkan behö- duga; tmm Ströms tatt-ken har det redan byggts manga och t

ver kontakt med nykterhetsrörelsen som folkrörelse. men _e-Ommttt-5; nen. unde; ttpptïtmpde-_
också at- rent sakliga skäl. Absolutismens idé och den sunda |-'af att ß ttztmep uttatmtdepm de-pm t-ttggmaetåpemetpd

|Ü\'$ß"l“8°" 5' 0" sl* WW “WW °mf0"l$ 0* |)'ÜWl$ f0||<- tänder t-i oss ttll charkutertsten Pelle Magnusson. Strömsund.
Biltdrtstt läste ttwmädßttmhvten tid det ßrhàllttndct att det .tettt ttttt ttttt tttttttftttettttt tïtfdtpt ttett tttetttt tat tattpe tedtttt. net
Ü mån? fa" W' PYÜSW- 50"* 5 ")'kl°fh°l$"5"°|$°"$ UPPÜÜ' aren riktigt tret-lig byggnad i tta ttantngar och med källan a-
nelse gärna gick t främsta ledet. “mg
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-Jag ariserden här lanemetodeii vara den enda för den som inte l-lögerns "hlstktir" vann dallg anklang l Ström
har tillräckligt med pengar själv att bygga av. säger lierr .\lagniLs-

Hade jag inte lätt detta lan hur skulle jag da lyckats skalïa
en bostad ai mig och min familj. Det är inte sa lätt att hyra en
bostad i Strömsund lör en familjefar. som har fyra bam. För det
lörstaärdet svart att fä en bostadoch lördet andra har inte min
inkomst räckt till om jag skulle hyra en bostad liknande den jag
har nu.

l l-lgnahem. en kilometer från Strömsunds munieipalsam-
hälle. har under sommaren flera barnrikehus vuxit upp.
Anläggiiingsarbetaren John Strömsund är en bland
dem som bygger sig en trevlig enplansvilla. llan började bygga
i varas och har det inte vant svarigheter med vissa byggnads-
material. har han väl till det här datot hall allt klan och vant
infl '

Ur! f"t.'t/e'rst;Il.sÅ'tl /tu.vt'I

Födelsedagar
70 år fylleri morgon fröken .-\nna Rosenberg. Ohn. Ström.
70 år fyller i dag jordbruksarbetaren Jöns I-lmanuel Salomons-
son. Bredkälen.

Den skadade thanpojketi har avlldlt 20 9 l9-lit
Den vid lastningsolyckan i ljlriksfors i tisdags i förra veckan
skadade l9.arige diversearbetaren Ingvar líriksson. Täxan.
avled i natt på lasarettet i Östersund utan att ha aterläti med-
vetandet. låriksson hjälpte. som tidigare omtalats. vid olycks-
tilllället till med att lasta en flera tusen kilo tung betongbalk
från en järrivägsvagn till en bil. varvid han fick en stang som
användes vid lastningsarbetet i huvudet. Slaget var sa kraftigt
att skallen spräektes. llan lördes i medvetslöst tillstaiid till
läkaren i Strömsund. varifran han remitterades till lasarettet.
Den under sa sorgliga omständigheter bongängne unge man-
nen närmast av föräldrar och en syster. llan var .son till
lägenhetsägare Anders l-lriksson. Täxan. llan genomgick på

sin tid folkhögskolan i lindersaker och var känd som en mycket
begav-ad och duktig ung man med ston studieintresse. llan
var tillfälligt anställd vid lastningen och skulle dagen efter
olyckan ha rest till Stockholm. för att genomgå prov i och lör
en anställning vid SJ.

Lystiltig
l .-'vlanäs kyrka för arbetateti Sigurd Jönsson i (irelsgärd och
Viktoria l-Ilisabeth lilomström i llavsnäs.

8-l

llögem hade pa tisdagskvällen inbjudit till politisk diskus-
sion i Strömsund. Det var endast soeialdemokratema som
inv iterats att närmare skärskada den "häsikur”. som högern
nu v ill bjuda svenska folket. Det var den egendomligaste dis-
kussionen hittills. sav ida att den arrangerande organisationen
i stort sett saknade anhängare bland den till ett par hundra
personer uppgående publik. som bänkat sig. Vid diskussio-
nens slut fanns knappast nagra andra högermän än det halv -

dussin. som inledaren hade tagit med sig fràn Östersund.

Födelsedagar
70 ar fyller pà tisdag förre bankdirektören Olof Olofsson.
Strömsund. Olofsson. som är inlödd strömsbo. har tidigare
ball en mängd kommunala uppdrag. Sina kanske största in-
satser har han gjort lör skolväsendet i Ström. och alltjämt är
han ordlöiande i direktionen lör Ströms sjukvardsinrättningar
samt kommunalstämmans och valnämndens ordförande. l nära
-lll ar förestod han Jämtlands Folkbanks kontor i Strömsund
och ungelär lika länge tillhörde han bankens huvudstyrelse.
l-In lang följd av är var Olofsson även ledamot av styrelsen lör
Ströms hembygdsförening.

Frtikostklttbbens kapellmästare
_-\ndrevv Walter

gästar lidden - Strömsund
onsdagen den IS sept. kl. 20.00 och

ger uppträdande och dans med medverkan
av bl.a. Tompa-Jan. Oscar Rundqvist och

Birgit Kejving.

JmlI't'ii llílllvr



Jordllstnlngar I-'ödelsedapr
I Strömsunds gravkapell jordlästes i söndags stollet eller 52- 75 är fyller på måndag jordbruksarbetaren Sven Olol' Ersson.
ärige jordbrtlkaren Jakob Petter Olovsson. Tullingsás. Bonäset.

Alaltäs
Lldsjöberg
Gtlbbhögetl
Glrtlnäs
llarrsjön
llavsnäs
I-llllsand
Kärrnäset
Näsvikens
Ströms
Svanlngens

Valresttltatea l948 I jämlörelse med löregäettde val.

Högern Bondelörb. Folkpartlet Arbetarep. Kommunlstp.
l948 l948 I9-18 l948 I9-18
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I-'olke Bernadotte tnördad Andrakammarvalet - ett rekordval
Greve Folke Bernadotte mördades på kvällen den I7 sep- Valdeltagarldet vid andrakammarvalet blev det För svenska
tetnber I Jerusalem med en skar av knlor från lyra alla I lörhällanden oerltört höga 83% Valets slutsilïror i mandat:
jndlska anllortner. enllgt nppglll tillhörande Sternllgan. llögcrn 23 t-lo). Bondelörbundet 30t-St. I-'olkpartiet 57 t -3l l.

Socialdemokraterna I IZ (-3). Kommunisterna 8 t-7)

Födelsedagar 2fl0 I9-18

ss ar fyller den s eln. r. tlngsllnsvntnnssslsfen leltsn xsfls- °'f""'" 5' '° 'W
I sitt hem i Strömsund avled helt plötsligt pa mändagseller-

son. Strömsund. K. är lödd i Strömsund och var i yngre är . . _

jenltsnlltsfe. ltsn llsele rmn till lsøs en gsm i lsyn Berget. ;:;;':n'f<f:¿$ï'åf'è|'f"nï:af:;'3?“f¿:¿':;'3:fs:$“:':m“|“"|
sa Is s st

g¿“:°' d°"h:n° "d °°"9§:"“ñ °°:å° ' "°'."""3“' bf '°' l uppfyllelse. tlen xerlssen nnae sjalv- nllntl segt sn nen inte
öpte en gärdl u oc penslona se

Wo., hmm amumm denna rasüsheh us är Grand skulle uppleva sin 85-ärsdag. och nu var denna nära att han
hole" är uwßn jimæ m “mi och ut Ü på tisdagen skulle ha uppnått den. Sa helt plötsllgt utan döds-

' 88 8 ' kam och nästan omärkli slocknade hans lit slå på mån-senefelilllfsauensnljsnslensemllnglnlssemmaslnre. nallen P 3' _ ' _93

loss sv-elelr net nen mensen pelelisles ssllsleepels guld- :u'“|'“|“":":':'id”c"n°“' "°"°'“ 3"* “' 9“'“"“" 3°"'g°“ *"°'“'
medalj lör långvarig och trogen tjänst.

Wi*
s"5f'"sl"“_'."u'd"'|'Ü" Herr Sigurd Jönsson. Grelsgärd. Strömsund och fröken
F33 "lllfš “d §°<_*°f'“°f° “ämm °'°"f"$'=°W“_°“ “4 °'“- vllnerls tzllssbelll alenlslrtsnl. Het-snas. vlgseln llgtle nnn
kllllg åßsktllel ltdlgßfklâllâ llilltd ßljálldt llyltllsllll bt- i Suñms i ßmags och ßnñuadcs a\ kyrkohcmc
fattnlngar vtd Ströms nya sjukstuga. Strömsund. Gunn" Bag

'3°8Y““°'*°'°" SWÖ" Kopmsn Alm llllltlen een nu tlttelnfsalefslen r. snneqt-lst.
' 3' *!*“'b'"“? 333* 399* bade fran slflslnsnnel. vlgsetn lan-mindes l lanlegs i snalns
7 3' =l“*“!“N""34°“ 280* 3 '°=- leelnnllnlslelgsnl ss- leelnlninislef Lets La»-sund.
2 S' '=°'“'°"'*4°" 230* 3'°=- ltlsttslntlsme oler ltelsen eaelsssra. snntlsvsll een lelers
3 S' $'3<!°ß'*°f 239* 3'°=° nlssen naken tngna lvl. lljenztsefg fnln Tnlllngsns. vlgseln
^“=°*"'“8*'_““4!'“8='")°“'°°ß“PP8' °°" '>°'Y8§°'='=“°' :elle nnn l lonlegs i sntllns :yrke nen ltsfntllseles ss- tystn-
skola vara dtlekttonen tlllllanda senast den 3l oktober I948. hade Gunn" Beg

ull-eltnneee. _
'__ llyllalagar

Fududu Fnl Anna Mårtensson Alanäset blev på sin 50-årsda '. . . g hjärt-

mer. som överlämnade blommor och presenter samt en större
ByÜ'|°Ü'd°" u'b"Ü penningsumma med testad adress. Stämningen lörhöjdes yt-
'°”d'3 7 °k" H' 2000 terligare med att de uppvaktande sjöng nägra verser som de

D_“3*P°'*""“"_"“ själva författat. En ston antal telegram anlände under dagen.
"W 5"* N33* "Fd 3"' '*““°“ senefe pv rsnnljen lvtanenssen snne l sin nem lar en so-tel

53" ß'°“3"“'“8°“ dm- gsslef. dar l»l.s. stegs-_ M. stulna nyllnae jnlnlsfen ps vers.
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Födelsedagar
"""'"°" “" °'""' so ai rs-ttef na tafsaag rni Linnea tiennissan. rasist Aiaeig.lllll dagar har gatt sedan Sovjet spärrade landsvägen till _ ' . '_ . .*run du 28 IML uid" ”member mn” Mr “ck .Lås bergLa. i-ru H. ar innehavare av Henrikssons diversehan-

amerikanska och engelska plan anlänt till staden dag i öv E '

och natt med l genomsnitt endast hill sek. mellanrum M
Begras ngarmellan varje landnlng. och expertisen ir nu slker på att

Berlin kan llirsörjas nom lullen över vintern. ' Nanäs gm l.mp°_" J°“"ä"“c$ ' wmhgs r' handhmdcn omrut Lindström i Lidstoherg.

En tråkig skenolycka I I IO l9-lll
intriillade på lördagsefterrniddagen i Näsviken i Strömsund. |:'°d°m“'d "'"°k_.""'är m håg just som han 'ämm färjan rakade ¿ sken och med (iustav Hederivind-l-.nksson har del'initi_\1 slagit igenom aven
wgncn rusade in hmm msmgcmrm mn Emm "¿“_¿¿ som radiokasor.\ilketbl.a. framgar av St.T:s\ânliga ord om

tömade han emot fru Lucia Zackrisson fran Tullingstls som H°d°"""'ß_'°'d“gsP'°Émm:
slungades i vägen. Enligt skilda uppgifter skulle hon antingen T'° """"'“ 'md (“_Nm' _H°d°"“'fd'|""k“°" mg" mer
ha bum sparkw M hz-men cum, ock” nu (M cm “_ vagn* an en timme av det vanliga lordagsnotset. Och det utan att

rijaten mni anstinei. itnn iates- nn-etter ttta skadad t iieta ansatt- '>f'ß*' W P'°ß“““'“°' *'°' '“"'“*'- °°'_“" '”°"}°“'“'*° “"
tet och maste föras till Strömsunds sjukstuga. där hon allt- mm ró'f“"a""s 'm'""""3“ mmamämmm bcmm °m hur
jam' kmmggct på sjuksmgan am" man ¿mc_ au “gm mm folk hade det förr i världen och om den självklara solidarite-

skador uppstått eller att hennes tillstànd inger nagra farhågor. 'en ' "°d°"5 “und gmmm cmcnan'
men ena örat och ena ögat är svart skadade.

Lysning
\°|:||¿ .-\lbert Nilsson Gertrud (iärdlund

nen rann enes-ag ntsnaset. nen rnstten ai-in sianenssnn. Arg- Strömsund
hatten. vigsetn ägde i-ant t taniags i steanis nnasiaani nen \ is-*el den 0 ßiewbcf IW-
lörråttades av kyrkoherde Gunnar Berg.

mm~“lnpr Swömsund

Till den sista vilan vigdes i söndags i Ströms kyrka stollet 5'°“'â*W
eller Brita Hammarström. Henningskålen. Wchlff- Pfl* 3|1'
I Ströms gravkapell jordlästes i söndags stollet eller Olof 5"'Ö"““"¿* Vi"'"h"-*
Patssen. nissetas. Tfl- 42-

Strtöms vattudal stiger kraftigt ,|°|1|||,g|||||p|-
VWWÛ' Ü SUÜW Wlludl hi" WB" °°fhÖ kmmßl dc" *NI ll' I Ströms gravkapell tordlästes i söndags fru .\laria Ersson. f.
den. Under de senaste dygnen har noterats en stigning med inte Lam maka mt Ande.-_.-, rg;-§§°n_ ßonigcn
mindre än fem centimeter pr dygn d.v.s en halv meter pa tio
dagar. lâlier det sensationellt laga vattenstånd som tidigare un- '_-Mnüpr
du cnufommamnpch “W Iàdmdihar stcgnngcn av 50 år fyller fru Maria Larsson. f. Sundkvist. Järvsand.
““'°""““'F"°“ “'"' *>“"“"ß°" '““"““"- '°°' "°' ~”*°“' “"”°'°' so af rv-itei den 22 as sisegsatnafen ars. rsngsinsnt ttenan.
' “"“'_”“" '“°*' *'° '“å"ß“ '““"“P°'“'“ß“““ '.“'!"*'“"“ 'W so ai ryttef den za as fn. Anna tztstana tztsnasei. Åsnnas.
regleringsarbetet har det laga ianenstandet varit till god nytta
liksom da det gällt lörarbetet vid dammanläggningama. Ännu |_“n|“.,.
*W W" 'Nä '>°?\'åf 'W “'"°"""S"*">"*“'"8°“- M f°"Sä_“°' iaf sttagsafta. Kart ads-in ienkssan aeti fröken .vtana Asettna
vattnet att stiga i samma takt en längre tid är det fraga om inte 5\.m&,_°n_ Ma ^|an¿$c|_

a'b°'°' ka" W b°'“ä"|l5“"c~ För byggnadsarb. Bernhard Johansson. Kalkherget. Havsnâs
och fröken Dagny Lindqvist. liavsnäs.
För konstnären Ame Granliall. Åseda och fröken Signe Spaak.
Strömsund.

\'lgde
Herr Nils P. Nilsson och fröken Karin Margit Nyman. båda
från Tullingsás. Vigseln ägde nrm i Ströms prästgård i lör-
dags och lörrâtlades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Folkets Hus. L'lriksl'ors
Lördagen den 30 oktober kl. 9- l. Modern dans

Söndagen den 3l oktober kl. 20-l2 Blandad dans
.\iusik: Rydströms

Ön-rsrämning vid en ai- gliihrilcshamrlri-ma i Ulrik:/àirs
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Dödsfall 2o I0 IQ-ut Bebyggelsen i Langásen är fran mitten av l700-talet och
Pa Ströms sjukstuga avled pä söndagen f. handl. (ieorge Tràngasen nagot senare..-Ännu lör ett 20-tal är sedan fannsi
.\litchell fran Ãspnäs. Sled .\lrtchell gick en av de mest kända Trangasen ett 30-tal personer lördelade pa fyra hemman och
äspnísbonia urtiden. llan varen man som prövat mycket. Född tva backstugusittare. Nu finns där endast tva hemman kvar
l872 begav han sig l895 till L'S.-\. där han under ett tiotal ar och ll rnv anare. l)e öv nga hemmanen sta öde. l Längäsen
prövade de mest skilda yrken. l90-l var han äter hemma i fanns lör cirka 20 år sedan -l2 personer. Nu finns där 27.
Sv-enge och Ãspnäs. där han snan blev bygdens allt iallo. llan Förr fanns en skola med halvtidsläsning lör hamen i byarna
startade med en handelsbod och lyckades snart lä en poststa- där. .\'u finns ingen alls utan barnen är hänvisade till Ströms-
tion till stand. llan var ljärdingsman. kommunalfullmäktrge und. Hur det maste kännas att skicka iväg 7- och 8-änngar
och nämndeman. han var med överallt och g|orde allt. från hemmet och till främmande människor. kanske möd-

rama bäst begnper. .\len detta är langifran allt.
Hade väg funnits hade tillvaron i dessa byar gestaltar

sig pa ett annat sätt. .\lan hade kunnat lä rv äg mejeriprodukter
och andra Jordbrukets produkter. sa att det bättre lönar sig
med kreaturskötseln. och man hade haft bättre möjligheter
till och större anledning att nyodla och ställa r ordning betes-
marker. .\lan hade med andra ord hall den kontakt med om-
världen. som i vara dagar är den absoluta lörtitsättnrngen lör
en rationell verksamhet bade när det gällt Jordbruket och
mycket annat. som goda lörbindelser kan ge upphov till.

Strömsunds sanltlra fragor ordnas
Strömsund av ser nu pä allvar ga in lör att lä sin sanitetsfraga
ordnad. och samhällets hälsov ärdsnämnd har framlagt en ge-
neralplan lör frägans lösning. som pa fredagen kommer att

Familjen G. .llirclrr-II pd ulvlrl. bli löremäl lör fullmäktiges beslut. llälsov ärdsnämnden har
nu velat komma till roten med det onda och det är främst rv a

åtgärder. som därvid löreslagits. Den lörsta är av skaffandet
Ino". frán' och Innan' ål: dl llll\'äll'ilIl(|C lillldglïlpcll. Sfläm Cll ïlf llllvl Oüll

Lnngnwn 5,, han en 3, de mnngn byn., ¿ Jämnmnt som inlc ßn rok och tillhåll lör råttor och andra asdjur. och r stallet inlöra

sin vagriaga rast. r över -to ar har man trampar röran komma rm *'°' P-1' ““l"ß'= ““=" “W f'='“*l=à"¥ '“°P[°““l° '*'”-'*"*"='§>'*'
nanm msnmn men ßnš¿\_n$_ |,-mn oSm.k¿|cn_,_järn\äg$s¿nnnn är temet. Detta består t stort av att man kor upp av fallet pa en
M 9 |n|nn..cm nn nn gnn som nnnnnn ds och den snñckn nn* tipp. vanfrän det valtes av. noga packas och ov erskottas med
bnda nn, nn g¿_ mn Osmkälcn ön" ungnscn nu -|-n¿ng¿_ncn_ Jord. Den gamla brandgropen kommer helt att fyllas igen.
'aningen “igen *nunnan | 2 ¿n|°nm“_ Rcsnhm. 1-mnnnscn är och det nuvarande systemet med av fallskarl maste utbyggas
nu Sn gon som n\.fn|kn¿ och ungnscns nnnnnm na minska' och dessutom mäste man bygga en station. dar karlen under
men nånn nog nämen N fmhg komma de nnnndàkn \¿g_ vintertid kan upptinas och göras rena och där reserv kärl kan
,-nagon” nu ¿ non bcnnndhs nd §nmn1nnni¿c¿Bnckc_|;_xcm_ lörvaras. Denna station kommer att kosta nagot omknng
nn" Lnngßnn kan mm “in en smdnnn ßn, *si l0.00fl kronor. men med de lördelar som det nya systemet

Du W, 'gm man nlnnk 'anna fmnßn-nen mr nn ß en innebar maste ltalsov árdsnamndens askanden anses synner-
üg nu mm men “ck blank' ¿M|ng_ Nm kun nun igen med ligen skalrga och lör samhallet rent lördelaktiga.

samma resultat. l9ll röjde man pa eget bevàg en väg till
Osterkälen. Den kostade byborna 4.500 kronor och 500 kronor |-'ödçlg-dgggf
fick man från ßiörka bolag. som har sim slwsari trakten- Något Den zi ds ry-ride fru Ingeborg Svanberg. ss. öim. fri ar.
som helst bidrag till underhåll har man ej lätt. och i detta nu är
denna väg intet annat än en tunn uthuggning genom skogen och
myten. l922 satte man in en ny attack och l933 ytterligare en.
Denna gav resultat. .\lan byggde Just da den nya Löv bergavägen
och AK lag där med all sin niatenal. Man fick väg stakad och
godkänd och till och med anslag. .\len här grep ett annat ons-
inrresse in. Några i Rrsseläs ville att vägen skulle utga dänfran i

stället lör från Ös1erkälen.\'âgen överklagades pa allehanda gntn-
der. som minst hade med langasbonias intressen art göra. N36
blev det avslag pa överklagandet men det togs upp pa nytt. l937
skickade langasborna in en amper sknvelse mot risseltlsintres-
sena. N38 avslogs dessa pa nytt. Sa kom omläggnrngen av väg-
lörvaltningen. knget och allt det andra men ingen väg. Nu ärr
alla fall en .sådan stakad frän .lenlvattnet över \'ästerltälen -

Österkälen - Langäsen - Trängasen och vidare till Bergsjötls. där
sedan anslutning till Backe och dess vägsystem v innes. .lluli-arna .lldm-n och lfigt-/ung .S'i-urilu-rg. Sóilnr Olin
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Fwßlvf Fniii-is tim. tii-iiisrim
70 är fyller den_28 okt. lantbnikare \\ iktor .-\. Bergvall. Alanä- 5¿n¿agcn Mn |_; no, cmbg, “_ 30_

set. Jubilaren ar lödd i Överammer. Ragunda. men imand- L-M,“.5¿an¿,_. M ¿||u_\.¿°m,.,m, --RL-Dp
rade i unga år till Alanis. gille sig med Tora Blix. en dotter till mal sm _\.pcc,a||“.mc“_
lörsamlingens dåvarande kantor och blev bofast i kyrkbyn. mc, ßm|5||n,ngcn D__\_\-S

lapp-Lisa
Lapp-Lisa. fru .-\nna-Lisa Öst fran lledemora. besökte pa

söndagseftermiddagen Strömsund där det hölls en högtidlig
och givande säng- och musikgudstjänst t kyrkan. Strömsunds-
karens sangare sjöng några vackra strängmusiksanger. och
tal hölls av kaptenema l"-.lsa Svensson och Bengt Wallin.

Ström
Till kännedom meddelas att lantbntksnämndens ortsombud t

Ströms kommun ärJordbruksinstntktör G. Molander. Ström-
sund. tel. lll0. som tillhandahåller blanketter lör ansökan om
producentbidrag lör mjölk.

Kommunalnümnilen

famn'//.-n rnni ni-/i ii/.-inr ßmnnll i -\_llnl=lIlrI _! fIßtnn_
ßu,.,,,.,, ,¿,._ _¿,-,,¿,_ _4¿.,._ _ç,,.,,_ 7;,,.;,j,;,.,, ,,,.;,_,|_,,,.,-¿_ l-.n dramatisk minkjakt ägde i lördags rum hos lantbrukare

Daniel Wikström i Ötam. Minken. som flera gånger tidigare
|r5¿|,|,,.-|.¿.,- besökt visihusboden. hade kommit upp i en köttina. Wikström
50 är fy||c,- (kn 30 ¿,- fm Signe gçg|§¶,n_ ïu||¿n¿¿_.,¿<,_ slängde snabbt ett lock över tinan. och dämied var minken

fast. Tinan bars in i fatstun. som stängdes. och sä togs locket

Llrarltinetnöte l Strömsund av. minken llög ut och det blev en vild jakt mellan väggama i

tiasiniaie natts i söndags in.-d som ianninndsmisen av fnßwn- innan Wil-siröni nwd en vlinï lwknds-' döda den
Sm-igcs §må§|;°||5m|-inmß|-bund_ Sedan \;|| mn |.;¿;,m5|c|- |i|| Ytterligare tre minkar har under de senaste dagarna blivit av-

eentralstyrelse löretagits tog kretsen ställning till central- ||\1¿0lÖJ"l-°°|'4°“"'°m 'W “Û *J-lill'-*^' F'""\'*""l°l °Ch
styrelsens utsända fragor om lärarinnoritas utbildnings- och W I 5|0fåbf50M-
anställningslörhallanden. Kretsen enade sig om att smaskol- _

lärarinna bör äga rätt. ej skyldighet. att undervisa frän lörsia àrnlnåir SSFAF . I _ F "S " lcd_
iiiiin-dje iiiii-si.-v-.-i.ninf..«;§nvi rnin tunn i-i i is-siininf. snus- _ ' Ö 3* 1”. ““'““'“°"°' ' '\“'““ ° °'* “* ' ““
k nä _ mbüdn. bör hk 'ån ßf folk ning av att Skogs- och flottnings i ar firat trettioaisiubileum.so tarinnomas ing a a g: - _ , _ _ _

skollärare. fast specialbetonad. och ejsomskolkommissionen Ofdrómpdcn Ang°"mm.h°"S.dm"k' M Ssmh sme"ßmhgi' C" år kunam ßackstrom. llillsand. redogtorde i ett föredrag lör förbundets
tillkomst och utveckling samt berörde aktuella skogsarbetar-

Dum-.u 5 | | N48 fragor. Ungdomsklubben medverkade med ett trevligt under-

I Strömsund avled pa tisdagen rörlcdningsmoniör .August M""'"3*P"°3'É'"" Scda" '“"T° *°“'°""'“ °“*'"'“d“ dc' W'
Olsson. Strömsund. 65 ar gammal. fik' b°$Ö|““ m°'°' “lcd dam'

Strömsund
\'"°'“ '""_"' ll' Kamraternas 40-arsjubileumsfest

"W '*°PP“"“"'“' iandngen den 21 nnv. id. zo i onind iididiis rt-sis-ni.

b““'~*'“'P-“"*'['*'°'“ supa nn-d dans den unde-niaiining.
o°”'°ß""d'S"°m'“'"d Medlemmar med damer inbjudas.

Teckningslista finnes utlagd i
.\llnnestiögtld
I Ströms kyrka firades i lördags Gustaf!\dol fsminnet. varvid mbalmnämn' Id' 305'
Ström. hem -ärn.l it ka h ~ tka delt med f nbo -. _

Efter musik \av Ström: niuïitkcisílïl oclt sänogav kv'rl:okör'e'ii “'“'m“ kung" “ “dum8 . « - - -

_ - _ - - lïttegendomligt fenomenpahimlen iakttogsi gar vid l0-ti-N _ . _ r _ .
;;§“d,;=f"g_;¿¿§§?“'“'"'"ß "°"*"°i"*'~'="°'='* '°'='°'" ...~..... fn N... s............ ti-...n...... s...n...1-.......................

sina tre söner säg hon ett langt löremàl i luften. Det var gult
Skördefest och vitt och passerade över Fangsjön i nordväsilig riktning
I .lärvsand hölls skördefest i lördagskväll i skolan med tal av fran byn. Fru Svensson be.skriver löremalet som en käpp med
predikanterna Frans Oskar Lindhe och Nils Stjämström. För- en stor rund boll i främre ändan. Det gick .som en llygmaskin
sâljningen av de skänkta Iantmannaproduktema inbringade men nagot liud hördes inte. .\'agon rök kunde hon heller inte
400 kr. av vilka bI.a. skulle inköpas gardiner till skollokalen observera. llur langt det var till löremälet kan hon inte be-
där festen hölls. Kalfeservering var ordnad och festen talrikt stämma. men man .säg det mycket tydligt. ända tills det lör-
besökt. svann bakom en skogshöjd
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|_.¿“.m““øMm N Tnhmm lån månad lör sprltalllren l Strömsund.

iwisafaiimauiiec har han sammaaifads-. i'i~.ii:==h am hswada "°“ ï_'f":"g“'”¥*“'*¿*'“3l*3'“ 'Ef '“"L““"“*f°' “PP
ah.-ii iarsamiiagshs-m hi..-s iamaai masa ihhg ds-han raii- “W ~' ' 5'“~'“'~“““*'~ “" “ _°*'l~f"'_“ *""f'l:°' '- ,"'“'f<“'
mäkngc beska uwßm en ßnam|mg§hcm på mmm" Tmkan_ motor i den illegala allïiren ar en tsattlörestandare som ar
lm '-mmm, PE-Ngànkn nwïumlhmclm “dam msml _.¿_m0 inl'l)1tad lör nagra ar sedan. llan domdes ull en manads fäng-
kr | N49 ¿m mt else. Tsa andra personer. som har instämda lör att ha salt sprit.

dömdes till dagsböter. Det sar en omfattande spntaflör. som
' i ~k i isa ar. Tre as dem som köpt spnt och ett biträde i den

F“°'"d"" 'Ö I ' N48 gašaifdär den atalade tar lörestandare sar instämda soiii s itt-
Qn _” ryncr på mmhg ankcrm Luma N|“°"' '\'a'“'k°"' nen. Polismyndighetema har sedan ett och ett halst år sant
mmm' sund' fullt pá det klara med att illegal spnthandcl lörekonimit. och

alla tänkbara atgärder har \ idtagits lör att lö fast den person
som statt bakom det hela. men del har sant omö_|ltgt. ända

tills en person som hade köpt anga\ hu\ udpctsonen bakom
allïiren.

lnnan det blei sysiemfilial i Strömsund hämtade man
ut sin spnt pa _|ämi ägsstationen. och da passade \..\'. pa att

uppvakta människor som hämtat sina spntpaket. llan labore-
rade bl.a. med byte as saror och spnt. Sedan allïiren lïitt större
omfattning har i allmänhet spntköpen skett sä att iederbö-
rande mot ersättning tagit ut sprit pa andras nioiböcker. lin
del spnt har också erhållits fràn langare hl.a. i Slalmö och
Sundsiall. Själs uppgas den anklagade att det äien funnits
resande på besök i Strömsund. som han lätt köpa spnt ai.

.\'är spnten ös erläts pa motböcker har motboksägaren
lätt 30 kronor litem. I utförsäljning har spnten kostat 35 kr
per hals liter och 70 kr per liter. och lörtjänsten har alltsa bli-
sit minst ltltl procent. .\'N har ocksa köpt socker. men till
\ ilket ändamål det har am änts framkom inte \ id tinget. l)en
åtalade erkände till att börjat med att han skaffat spnt at an-

dra. men inte att lian salt. och därlör ansåg han det s am ett fel
att kalla “al'lären" lör lörsälining. Åklagaren frågade da om
han inte ansåg sig ha tjänat på allären. da han köpt en liter
sprit lör 30 kr och salt den lör 70. Pa den fragan ulle den
atalade inte gäma svara. men han s1trade till sist att sprit-
prisema var att likna sid börsnoteringar. llan ansag ocksa att
det var lika bra att folk köpte sprit as- honom. som att de gick
i alfzirerna och köpte hanatten.

l-In skogsarbetare från Täxan som tillhopa köpt IS liter
hade lïttt betala sammanlagt l.050 kr. och flera personer som
as nykterhetsnämnden lörbiudits köpa \ar;c slags spntdrycker

Lllrltl .\'l/unit. .\'å.tt'lli“t'Il. hade genom 3-_N_ Em köpa §pn|_

Snnlnge nrbetarkoninuin
hade man i lördags. sam-cis.-f as-h s-arisaiaf hahaadiads-s ""*'*l°"""I'^'N""°'
Studieftagan diskuterades. men bordlades tills vidare. .\löiet §"*-2"” *k>"°'“'~"* Mk ' 35"' '5"~*kJ“'“'“3 ' "“*'““'"°' 'M4
hesiai aahathgi au ordna aa rasiiighs-i uti aasia man- och sam ~**>1'°'ï*f\'“'“1= ~*°'“ Wßf" “S -*>“=" W" -=="““=="~

pfagiamisammiiie iaf ds-ua saids-s t-'aiisa L'|n'lsssoh. stars mas. '=Ii=l l I ßmtßf ~l~'|'°1=-

son. .-\da Andersson. (iusiai N)-backe och Lars-Rune Lars- R°_$“""'ï _

§0n_ _\h-ha m uladcs med fràgcspun Och .\lil§lIll'ÛI l I llflk .\llkå\ClSSO!\. ÅS[31S. 29 2) |.âll'.\§0ll (110 28

till slut en stunds ss ängom. 3) \É l-lnk_sson d:o 27.-I -ll .\_ Wilhelmsson. Ström 27.5 Sl I-1.

Aspnäs 2-l 6) li. l-Inksson. llas snäs 2-l 'VI \I Wikström.
Ström 2-l.

.Alnnlsets .SDIJK llögre: I I N. Blomberg. llillsand 26 2l J.ll. lihrs. Ãspnäs 25.3

hade i söndags möte i .-\lanäs Folkets llus. Ordlöranden rap- 3! J. líspsall d:o 25 -ll Hi. liloisson. Ström 2-l St S. l-inksson.
porterade fran Länstidningens lokalombudskonferens i (iärdnäs 2-l 6i.-\. l-inksson. Ström 23 7i(i. (iötansson. d:o 22.

Strömsund. .\lan beslöt bland annat att till nästa möte ordna Lägre: ll.-\. Jonsson. Ström. 26 2l \I .\lagniLsson. llillsand 26
en paketauktion. Studieledaren kunde rapportera att ts-a sand- 3) (). Lindgren. Öhn 2-l -li l-L. Gustas sson. llillsand 22 Si (5.

ringsbibliotek anskalïats lör bokutláning \id studiecirkel- Ottosson. d:o 22 6lR.(iahlin. Lidsjöbcrg 22 7|\IJottsson.llarr-
mötena. S)-strama l-lriksson underhöll med sang och musik stön 22 lll O. Jonsson. Öhn 2l 9) LI lispiall. Ãspnäs 2l l0l S.

och som as-slutning ordnades sällskapslekar. Sundberg. llarrsjön 2t) I I l l. .~\l\ebo. Ãspnäs. ltl.

* \-.- --was am



snünennn “ek |,ennn|,|| ß, 3||_00|; kmnne Till ny ledamot elier .l.M. Artderzon. som flyttat från orten.
Snünsnnns bmnnknr nn, ßn en ny b|.nndbi|_ sem den knn kânnn valdes' i valttlskollel Sixten Bätkslröm. llillsafld. i folkskole-
sig nen e-nen De, 5,- en (-ne\n,|e| nn n_400 med snee¿,||n,“, styrelsen 0.E. Backengård. Kärrnäset och i fattigvårds-
ennssï Büen har ßf ön-ige nun nessen som man knn nkn sig styrelsen Henrik Enevåg. Aspnäs. Till nya ledamöter i kom-

ne en b,nn¿|,i|_ Den 5,- |,|_n_ nnnsue men en 600 men, ,nnen_ munalfullmäktige efter Bror Strömberg. Ojarn och Elis Karls-

tnntt. nen mete inte denna anti tan nian genast vid rniinttnni- w- Lövbsfsß- wm Mr mt hßrscnßm länßtmlwtß sam-
gen n|| n,nndn|n|sen nånn vnnenbegnnn e|¿n¿,nen_ Det ne ne, manräkning valts AdolfSvensson. llillsand och Olle Näslund.

räknat att det vatten som finns i tanken skall räcka. tills man 5“"5"““"d-
nnnnn “enn en |,,nn¿§|nngn,_ lílier ett fyra timmars långt och atbetsfyllt sammanträde

gen nun, gem, neseen 5,- noen den ,_|¿_ nnnn,n,nnen_ kunde Ströms kommunalfullmäktige summera sin stat som i

som är n|nee|.n¿ unga (mm nn bi|en_ pn nnmnen finns de' fyn, stort blir i likhet med den av' kommttnalltämnden uppgjorda.

etnngnnng den den de tittn etretnii- sent en inntin unndennnd Bdßt b='="$°f=4° P* 2-06' -830 kf
men den är mycket mera praktisk att sköta vid brådskande fall.
om men inte vitt tietoieinien inte ntedßni tagen tnntig tinind- 62-*fis *|=°vIf|>°'If* litt illlvßß l *WH 231 l IW
epnne. niendei rinnsanda enn men eden tangsi tatt i biten. M=d§~'åf=sfni_°fi fysst làsisåfskssßfbfc I-=ß0l°f
Bilen är alltigenom tip top. upplyser wflemisum M-ne Rene Larsson. Svantngen. hjälplös i två timmart fem graders kyla.

snanisnnd. som tant med som iettnistt entdninnig när biten Siß han fålwl halka vä väsen ttwtßf sin Swan win Iiss
kenlen två kilometer från byn. Han slog sig så illa att han inte kunde

B,-nnnseyfdsens nnißmnde Eng Nnn|en_ hnlenefjnnn la sig in i stugan och ek därßr ligga ute på den isiga vägen

Nysnnm een \en¿n,5,n,_,e Arne Rene nn, sken könen een ¿e i fem graders kyla i två timmar. innan någon hörde hans rop

har även varit och hämtat bilen på AB llemmingssons °°h k""d° k°m"“ h°"°"' Ü" hjp- Fm' smßil" di' |-3'$$°“ Ps\ukgñdce i Vellinge vid Mn|mö_ Bikn år |e\tm_ b0f OCH li" IIÜTITISSIC ßål Üfd Olflkflllg 7@ mßf. Oll dåli-

nid et- snndendni a Ljungqvist den tiden: eidni 3o.ooo. från till ycflisw bvbyssvlsc ärd cirka M kilm- Lars-
sonropadesålängehanorkade.menhansnärrnastegranne
hörde honom inte. Däremot var det några skogsarbetare två
kilometer därifrån i närheten av Svaningsbyn. som slutligen
hörde några top. vilka tydde på an en människa var i nöd. Då

4 skogsarbetarna kom till Larssons stuga. fann de honom lig-
gande på vägen cirka 20 meter från stugan. Han var mycket
svårt medtagen av smärtorna och kölden. Genom kroppens
värme hade snön smält där han låg och kläderna hade blivit
v-åta. och sedan frusit till is. Han hade så svåra smärtor i ryg-
gen. att man knappast kunde röra honom. Svaningen saknar
väg. och det blev därför en svår transport till sjukstugan i

Strömsund. Man ck först använda motorbåt i sju kilometer
och sedan hästskjuts i tre kilometer till Torsljärden. varifrån
det blev närmare nio mil färd till Strömsund. Eller undersök-
ning på sjukstugan i Strömsund forslades Larsson med bil
ytterligare elva mil till Östersunds lasarett.

I:'Irl.st'titla i Stmml I93 7.

.llangártishtggnudnt á .\'t'I.r .\'t'l.ssmLs gártl hmnn ner:

(Delta år alltså den gamla bmndbilen.I K97k°k°'""
gavs i söndags i både Ström och Alanäs av Gäddede förstärkta

|(nn|nmnn||n||n,||¿;|¿e nu Mn mye sångkör och en från skilda håll sammansatt stråkorkester. Pro-

tnnen men tiaijdde td sanning titt den digt-n dagordningen sent :mmm www: bla- Schubert- missa i G-dnr °=h vtlöfdss
nnn|eeen40.|,|§nn,¿en_snm|n¿es net, fu||,n5|“¿ge mennsn. med kunnighet och inlevelse av kör. orkester och solister.

n;,|,|n,|nn§ gm; ßf en in en nn nn den nya |,n,n¿||,¿|en_ som Dirigent var kantor Åke llamberg. Gäddede.

Suötttsundsbrandkårlättfltefen lörStrörnmndsbtandkår..lohn
Nyström. demonstrerade den nya bilen och lät bl.a. visa hur “lik
snabbt nan tninde bevdnnnenetdnsfd niedden vstttensiniei-nde i Ströms tträslsfd vigdes i Iöt=s§i°tbtl=wb=~n Karl-
|,m;4bi|cn_ Erik Nilsson och fröken Ingeborg Kristina iidelsvärd. Tulling-

Blartd de manga punkterna på dagordningen stod bl.a. en S35-

fraga om att tillsätta en ny nämnd. byggnadsnâmrtden. Till leda-

möter i den nya nämttdert valdes PM. Jönsson. Tullingsås. ord- För handen
förande. Abraham Ljungberg. Strömsund. Artur Mattsson. Halsband Koppel
Ulriksfors. Gunhild Karlsson. Näsviken. RV. Eriksson. Våg- Korgar llundkes
dalen. Folke Strömberg. Strömsund och Svante Svensson. Redskapshandeln. Strömsund
Strandliden. I löttestaten upptogs bl.a. en lötsöksanslag på 7.010

kr till avlöning av eventuell tjänsteman. förslagsvis benämrtd puebennør
bostadsassislenl. vilken lär lill uppgill att handlägga de ärett- 50 3 fy||e|- 5 n-“gon nennnnnsggnnen Jöns pe.-§§°n_ Ã§nn§5_

Mm *MM ß S°°f° ßßddßßßt ßimßdw- soafryttefndsdndeg neinninnagnie ttenntt t=n'te-.-en.Ä.qinia.
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Skldfrimjandeavdelnlngen l Strömsund Födelsedagar
Skidfrämjandet har hall sammanträde pa hotell (iillet i Ström- 50 är fyller den 8 ds skogsvaktaren Petrus Forsen. Lillviken.
sund lör att diskutera fragan om att bilda en av delning av Skid- Alanäs. llan är lödd i Dorotea och började som I 5-anng prak-
och l-'riluflsfrämjandet i Strömsund. .\lan tillsatte en intenm- ttseia hos Kramfors .-\li. l92o-27 genomgick han llispgardens
styrelse som bestar av (iustav Ronnedal. Nils Wagberg. llarry skogsskola. vareller bolaget anställde honom som extra skog-
Forsberg. Rune Lundholm och li. (iustav Lundholm. Nästa väktare. tills han N29 lörllyttades till Alanäs och sin nuta-
möte är utlyst till den lo november. rande tjänst.

93 år fyller den l0 ds Ströms sockens äldsta. änkefru l-Ilisabet
* Olofsdotter. f. Andersdotter. Öjarn. llon är lödd i Lakavattnet

och var lörst gift med lantbr. Pal Ring och sedan med lantbr.
Paulus Olofsson. Öjam.

ljlrlksfors Folkets llua
Dans söndagen den I2 december

kl 20.00 - 24.00
Musik: líjje Raynolds kvintett.

Födelsedagar
90 år fyller den I-l ds f. smeden Karl .-\ugust Andersson.
\'edjeön.
80 ar fylleri morgon fru .-\manda Nordin. lödd Stenklyfl. maka

\

till f. skogstnspektoren .\lattias Nordin. Strömsund.
.-I vlrit/ nrli .\'i.t.w ll'ri_L'lk'I):

puigof En extra Högtalare tlll eder radloapparat
5,-|;,,_ §|mg|;,,»_ är den bästa julklappen lör hela familjen.

R,-,j\-|¿;,|-,_,-|,¿,m|c|n Pns 39:-. 49:-. 75:-
()_§|,-,-sumj och guömsund .-\rets nyhet: Radiotelefonen

Beställ den hos

oiiasnitiit sit-iiiii zs ii tm $=I"<1~"'fö'“~* CW' & SP°"='"ïIf
.yioiamiaiiiieits fiioirifiiunas ii-anitsatefiicisat-aciniiig med $'“""**“"*'- T°"=f°“ ' ' '-
major (iustaf Bjurling som chef har under senare tid med
hjälp av landsftskalerna im enterat landets dödsfarliga trafik- FIBK' lllll lïllmllllßii
lällor. I-lnligt den sammanställning som man gjort upp finns |P|5'-*'18 -*'“"°*ß"\^"'f'"b' "l“E¿° På löfdßwnclddßf W
det 23-l hyperfarliga passager och lloi-_ I Jämtland; Em lm av pensionärerna pa álderdomshemmet i Tullingsas till
M imktiof noicmm rg., at- dem 5.- .im obcmiqm jam. Strömsunds biandkar och gav order om att denna omedelbart
\-åg§Ö\-çfgångçn mç||;||| [_,°||1|g_\~|'0|~5 och S||'Öm§u||d_ Slíllllt btïgé älg ll" å|dCl'd0l'llSllCll1Il'lCl. dill' Cld lllhftllll l käl-

larvaningen. Brandkåren hade knappast anledning att lörmoda.
D5¿,f.|| | |-¿ N43 att det lag nagot skämt bakom utan ryckte ut lör att vid fram-
Smbmkamn jonas ¶|$0n_ S"-ömsumi har aidil 'en da ltømslett konslalcfa. att både rök och eld saknades. .\lan kom
M nån, 50 ¿"._ Den Mpngnc mf hñng fm, _gmm¿_ snart på det klara med vem det var som funnit tillvaron så trist

och kallat pa omväxling. Da en av brandmännen fragade var
Dunn... r det brann. fick han endast till svar. "-det borde väl du vetain ._

i stram.. gm-itapi.-ii jtvrami-.-s i sanaigs ra. iiusiiiiiiefsitiin ~*°'“ """°'**'““'"“"°“ ~

.\laria Kajsa Nilsdotter. llillsand. Jordlästningen lörrättades
av komminister Lars Löv sund.
l Ströms kvrka jordlästes i söndags stollet eller lantbr. Per "'““""”"mé'“ "mp"
Johansson. Öhn. Jordlästningen lörrättades av kommintster °"sd°g H _20
Lam Lö\_§un¿_ Sång och mttstkmote

Kapten R. Lindau och kapten R. L'hlandcr
OMR” “pl talar. spelar och sjunger.

siwgsiagci wii ijaitat \ ="'*°'“'“°“-
Uppköpes till dagens priser.

Fiskhallen. Strömsund
Tel. Uh. 289, En julklapp av vlrde

- en julklapp till glädje -
SWÖIN llilllll illllßlllll är ett musikinstrument fran
.\ledictnalstyrelsen tillstyrker hos arltetsmarknadsstyrelscn att ||°°|'_,- Musik. & pawc,-§|m,¿c|
byggnadstillstånd lämnas lör ombyggnad och reparation av sm-,m¶m¿ _ Tcicfon _~,0_

Ströms gamla sjukstuga till bl.a. lokaler lör tandpoliklinik.
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Födelsedagar ställa upp med beroende. lörrnodar man. pä bristen pa ishock-
85 år fyller på söndag fru Knstina Nordlund. lödd Johans- eybana. \'ad sedan spelarna inom Strömsunds ishockeylag
dotter. Öhn. beträffar. sä råder det ingen brist. lshockeyn har ju blivit en

hobby lör hela det uppväxande Strömsund. och ett A-lag och
ett B-lag kan utan vidare när som helst ställas upp. För“ 1 àtervästen behöver man sålunda inte ängslas.

Hotell Glllet' Telefon 29. Strömsund. Telefon 29
Beställ redan nu bord till

Sylvesterdans med supe Nyaisaon.
Beställningar till begravningar. bröllop. ärsfester etc
mottages tacksamt. Även små privata supeer ordnas.

Klubbrum finnes lör sammanträden.
Alltid trivsamt pa Gillet.

Födelsedagar l8 l2 l948
Kristina och .\'il.=-I;'riIi~ Xonlluntl i hemmet pa Olin. 70 är fyller den 20 december fru .lenny (By-bäck. Strömsund.

Fni Gybäck är född i Torsäng. Dalarna. Vid 20-års älder in-
gick hon äktenskap med llottningsehefNils Gybäck. även han

s'rö““'"|ds_E\.- 'Pehr Ev. | SF_B.':m.n_n|m rfåll DC .ROM ll" Sllll Ill l'l&l'l'll\8 l_S|l'ÖlD$lll'ld._däl'_l'l0l'l

Den kvinnliga huvudrollen i en lngmar Bergman-film "liva". 'fu har °'_' cgc" mc" gård med wckc 'alm “ch "mh ml"
som SF premiärvisar pa annandag jul. .spelas av en ström- 5"ö""' \“"“d“|'
sundsflicka. I-Isa Siiberg. De första aren av sitt unga liv iill-::::“;'.".'::.:;:r.: . »---»--»M---~«~«
mamma. som kände sin flicka - så .småningom skàdcspeler- Muanda under julhdgcnï
ska eller att nägra ar ha arbetat som expedit i en konfektions- Ju'an°';R: l90å)0_'| :)'(:)5° I 'um
allär. Terrafilm inbjöd nämligen till en pristävling på Gröna \ "da "_ smb' 'I b 'hä . . _"d
Lund. och segrarinnan skulle få uppträda där med en inte all- ' "na ge" m':,ï°;ä: M mg mm '

iieies ovana matig iiitiaf via namn eat-in Aaoipimi. ia pm- " '“'°"~
filma och fä elevkontrakt. och Evas mamma anmälde sin dot-
ter. Av de 500 anmälda utsaldes lörst 50. och av dessa fick l0
provspela pä Gröna Lund. och av dessa l0 korade bade publi- Q ¿
ken och juryn enhälligt strömsundstösen. som gjort en liten c':r|“::h q_

kärleksscen mot Edvin Adolphson. till segrarinna. låsa. som ' Mörk se
tidigare inte drömt nämnvärt mycket om teater och lm. blev med 'Humphrey Bogm
varse att hon hade håg och fallenhet lör dramatisk konst. la. .."árdkoh inlcnm' ngshmdc..
så blev det talieknik för Hilda Borgström och så - Dramatens 9 '
elevskola. liva stannande fem är pá Dramaten. varefter hon ' I' T'

knöis till Malmö stadsteater. som hon fortfarande tillhör.

SIYÖIIISIIIIÜS ÜIIÜI DOIHII' ls |2 l9-la s".öm,bo|',
d.v.s. Olle Btedegards har nu börjat slipa sina _|u|¿ansc,.

föl' l-Öftktl Sltlßdtllldt lålttlityâiêllgéll. Det har Vttfll lllcl lfögl Annandag ju| H 2 | \\'c§$¿n_,»

tp0t1gångCndCll\årålelbt!I00t\deilÖtSlahtlndpà\'ådt'el0Cht 3¿¿dagcnk|2|_Rud¿¿
tlttdm lttmd på till tsltclteyhtltatt i Sllñtnsultd måst fl)1l8$ ett bil Nrsaon H 22_ Rcinh°|ds
frän sin gamla plats. da en ny gata dragits fram genom samhäl- '
let. som kornmit in pa gamla ishoekeybanarts omrade. Nu ligger
emellertid den nya banan klar med sarg och allting och har re- Födelsedagar
dan spolats någon gang. Vad man nu inom ishockeykretsar i 75 år fyller pá tisdag en av Ãspnäs mest bemärkta män f.
Strömsund gar i spänning inlör. är hur den nya .lämtlandsserien lantbr. Mattias Mattsson. llöstoppen.
skall gestalta sig. Olle Bredegard. som med gammal beprövad 60 år fyller den 28 december lantbr. Jöns .\lagnus Persson
energi halleri trädarna. har infordrat besked fran eventuellt del- Åsbnng i Siljeäsen.
tagande föreningar till den l5 december och har redan under- 60 är fyller den 3l ds löreständarcn lör Oscaria skoaflär i
hand lätt meddelande från l~'-l i Östersund och \'aplan. att de Strömsund Ragnar Agelberg. Herr Agelberg är hälsing till
ämnar ställa upp. Han väntar sig ocksa. att Järpen skall komma börden och kom redan |9 I 2 till Strömsund.
med en anmälan. Mest tragiskt tycker man det är. att en 50 är fyller den 27 december diversearb. Johan Sandström.
vintersportstad som Östersund inte lyckats lä fram ett lag att Vägdalen.
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9,40 ,jmm. j ggpjum Sj.-tjmmmj 31 jg |o.jg tïiii as disp. Oscar Carlsson. Den högst intressanta utställ-

l-Inligt ett av municipalnämndens ordlörande köpman Jomjg ningen. som isiielsutan blir den största som hallits i norra

.-\mcolT i Strömsund uppgjort statfórslag för den blivande Jämlld- lmm' il" Påßå I-“-"I JC" l' Jimuilfl- 5m"d'lš'
5"-5m_;umj,^, |;5pmg_ _c|w||,_- den |ï,|-sm bcknadc u|¿¿|,,|c. blirdetetteeleberttilllïille lär allmänheten att för första gangen

ringen lör köpingen stanna sid kr 9:40 per skattekrona. För- Û W 0" löfhdllll På "Ya *JUk*Wl.1="\- SW" IWÜW' 'ÖV 49' “lå
slaget har underställts kammarkollegium. som har uttalat sitt 0"* 00 målïl lmpffdc k“"-*"°\P°- hillwm \ "kf" då |'l.1°

[una cfkännandc ag dc| [§|~5|agc|_ g' CN llÖg.\'l l7Cl'ÖlIl\ ä ílfbß iI\ lll-lglïl Hll l&0ll.\lllll|'C.\SC-

|),,| kan,-ge ac-ni,-, en mh annan _.-U-5m_.;|s,,_ gsm Om rade strömsundsbor med dr Claes llällen. köpman (iunnar
g5p,ngf,¿g¿,n ggujjc jwmmn , gg)-munmn på .jga _.-ma mj,-“_ Simonson och landsfiskal .-\nders lšonou i spetsen. .\'är dr
så bag c|'|1g||c|1|d ||1|ç \;|n| fa||c|_ um” gakcn hg" un cçk|;||_\~ I nll hälålßgälíllilf. Sá IOIÜC d NIC!! Sšlllllllkll
mm-mjj mm jängbm .aj-“_ gajan (ja, mc,-cjjcf Wmj,-C sam. bli för en manghösdad publik i den ännu ej fullt men snart

mankopplats med kommunsammanslagningen i första hand lïfdlß älkiluß-
hade man säntat. att köpingsbildandet skulle kunnat ske till
årsskiftet l9-t8-49. men av angivna skäl. sa gick inte detta. Smjm nr nu lumhw
.\u \ antas ett bestamt besked i april och darefter kmtzs beslut. Slßmwmk nya Sjuwuga kommer an mp* , hm; |,|| _|u|m_ du
och skulle inga ofömtsedda hinderkomma i tagen. skulle 5,. (kn |;,,-gm gon Jujjgjawcm som kan signaleias. Visserligen
alltsa Stromsund med nasta àrsskifte kunna intrada i de komme, mm heja _,]uk_,.|ugan nu mp. , bruk på en gáng_ mm
svenska kopingaftttß led- patientema pa gamla sjukstugans tardat delning liksont lill

'|¶m_'|"""k“ Iaf '“fm_'"“ 5"' "Û" áfïfhnc' |°'N'5" R' “'“ kommer att la lljtta ö\er och bli de första gästerna i det sackra.
“Mm k°l“"¥'- "'°*° k°l“"3- °°h 5"' "cd-|° °'“_ ""Y"d'3h°'°m“ \ ita slottet pa höjden man samhället. I-Lndast a\delningen för
Mif' dc' r"'m|“3_d° róßlagcl' 0"' ”Y” köP'f'3_°" *'“'"°: N' kroniskt sjuka. tilken som bekant kommer att bli den nya

S"°m5""d °°_h b'|d*“ a' dc' ""“'"'"d° m"'_"'F'P“|'*“mh""°' sjukstugans hus udat delning. är ännu ej fullt färdig. Det har ar-

°°h_ C" 'M ""'"'33a"d° °mràd°"'D°" "Y" k°p'"3°"_'“k""° få hetats intensitt pa den ma sjukstugan den sista tiden. Till det
ett inwanarantal av cirka 2.250 personer. I skatteersattningen >1".c|¿k_\.(,m hwän-amk mm¿nmg,_.n är am man nä, du ¿_,5||c,

“" 4"' '“'“*W° '='“<|**=*"“"*““°“ '7“'=*'“~* '*°P'“t=°" W' hf' .sjaita sängar. bara stritar. iiiaarassef. riiiaw.-ii aiii
'ah 50-Om k'°"°" P" år "mkr 8 af- sad nu hör samman medenondentlig sjukstugelörläggning finns

ocksa pa sina platser. och när detta läses är det troligt att nitti-
Tl men i den avdelning. som först skall öppnas. redan star inredda

och klara. Lika säl som det säges lika iäl kan det skmas. att

Strömsund hade en osedsanlig tur. när den pmla the-.sjukstugan

brann ner. Pa dess grunder reser sig nu kanske en ai landets

modernaste sjukstugor. llär blir nu inte mindre än 50 platser för
kroniskt sjuka. lïirlagda i de tsà ös ersta ianingama med tre\ -

liga solverandor. fràn iilka den underbara utsikten öser
Vatttidalen kan beundtas. medan sjukdomen dmes på ll)-klen.

BB-avdelningen lar ti platser. och i öt ngt kommer den andra

sjukhussarden att disponera resten at utrymmet. lftrustningen
blir i sin helhet fullt modem. bl.;i. med fullständig rñntgcnut-
rustning. redan inmonteiad och klar om också ännu ej atpi-osad.

Att man latt sjukstugan i sådant stand att man redan nu har

utsikter an ta den i bruk till julen är ett glädjcñmne. som man
\'. SÛI -Inai .“'n|('U_“l s\°I"*l'r Å... flrnl' Jafhn. §Juk\á“kn |“\-L-ket

Oscar ('urls.mn. I-iilliv Ilnpsladitis och Gunnar Simonsson Da är man an en hc; ¿c| ämm ¿m.N¿"._ främ då p|;,nmn¿¿w._

"V *'""'¿" Ü” G"“'"l ”""'” i S""7'"~“""' beteria uiomknng. Men det är ju saker och ting som inte hindiar
sjuksarden inomhus.

Konstutställning 27 l2 lt!-18

blir det den 30 december med en mycket bade rikthaltig och
k\alitati\- utställning i Ströms nya sjukstuga. lnte mindre än IS
konstnärer deltaga med sammanlagt ett l25-tal nummer i olja.
aksarell. pastell samt etsningar och teckningar. Bland de delta-
gande konstnårema ses Arne Bohman. Nikten. F.nk Byström.
Dronningliolm. Ingegerd (iothe. Stockliolm. Ante (iranhall.
Åseda. Bengt llamien. Stockholm. John L. lledtnan. Vigge.
Lindorni Liljefors. Eriksberg. Folke Ricklund. Marsljäll och
Filip \\'einer. Bollnäs. lnitiatistagaren till utställningen. dr l lällen.
hade i gar samlat representanter lör sjukhusdiiektionen samt

konstintresset i Strömsund och tre representanter lör konstliset
i Östersund till ett sammanträde i den nya sjukstugan. tan-id
man preliminärt uppgiortle ett ßrslag till inköp as konst för
sjukstugans prydnad lör den donation på l0.000 kronor man Slnïnisiiriils mt: s/uktliigu
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Födelsedagar 28 l2 l9-88 Födelsedagar
60 år fyller Jonas Sundkvist. län-sand. Han har mril en duk- 50 år fyller på juldagen skogsarb. Samuel .lohan Sandberg

lig lantbrukare. men sedan hans huslm dog och barnen ílynal (iärdnís.
bon. har han ularrenderal sin lantbruk.

En Gun Nm Ar 1949
tlllönskns kunder och vinner

Lundholms Jñrnhandel. Sallins Elektriska.
Strömsunds Vauen- och Vånneledningsaïir.

Stockholms-Magasinet. Slrömsunds Varuhus.

lloofs Musik- & Pappershandcl.
Oslersuncls Rcdskapshandel. Slnömsund.

Ströms-Alanis Laslbilsccnlral.
Sandslrñms Cykel- & Sporlaär.

llclgc l-lngslrñm Ur- & (iuldsmedsaär.
T. Fransson Speceri- & Diversair.

Dahlmans. Cehlinders Radioverkslad.
Familjen Janus Sunalln-is: vid gánlen i Hamnås. 5-_|.-_ Nysuñms mccb & P|¿|s|agc|.¿_

Skocemralen. .\lodccenlrum.
Slina Olofssons Blomsterhandel.

Erikssons Foloaleljc. Börjes Kondilori
Pa huldvn I.\-. .ms mllmgsóm-ma Konsummu-ómning sm-âm Manäs Fm§“_¿km_

Sug och Sn-n. rillcu inn' var Swöms Kemiska -I-\,â“_

ffdda. när gnmp/um: lags.

4nI5~'

'QJÛI 'OQUY . __, _ <

Ströms kyrka i/äger vinn.-rsknnl
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Vidskepelse och onda andar i Ström
Skrönor uppteeknade av Per Jonsson. lödd l892 i Nordgårdcn i Gärde

.lag skall skriva något om vidskepelse. trollkäringar och onda Elleren gntndlig lära hos frnskan skulle Brita till Ström

andars verksamhet i Ström som det har berättats lör mig av och läsa lör prästen. När läsbamen skulle lä nattvarden. skulle

gamla släktingar på min fars och mors sida. hon smussla ut nattvardsbrödet ur munnen och gömma det i

pmm.

näsduken lör att överlämna det till den Onde. när hon fick
Margit l Sve inseglet på att vara hans tillhörighet och assistent för tid och

En av trollkäringarna var den vida beryktade Margit i Sve. evighet.
Hon kunde döda både hästar och kor lör sina grannar med Dettaskulle skepa såsätt. att hon skulle vara i ett mörkt

s.k. trollskott. Det gick till så att hon med den Ondes bistånd rum tre lorsdagsnätter och spinna ihop ett nystan av sju sor-

laddade och läste en besvärjelse och sköt mot ett visst löre- ters har av folk och lä. Detta nystan kallades Bjäran. Bjäran

mål. helst en skata eller en korp. Grannens kreatur blev då skulle nrllas iväg. varvid man uttalade löljande överenskom-

sjuka och dog. Det var hårresande saker hon kunde utlöra melse med denOnde. som bodde i nystanet: “Nu skall du lör
med den Ondes bistånd. saker som inte passar att återgiva på mig springa och jag dig i evighet tjäna”.

Det löllet höll hon i hela sitt liv. llon blev änka rätt

snart och dog ensam och utfattig i en stuga ej långt från nuva-

Det skladade barnllket rande sjukstugan. I den säng. där hon dog fanns det större

Det var ett par som bodde i en bryggstuga pa min farfars gård och mindre dödskallar. benknotor och hår. som hon klippt av

i Gärde. Deras bam dog. De svepte det och bar barnliket upp de döda i likboden vid Ströms gamla kyrka nattetid.

till andra våningen i ett härbre. Det var sent pa dagen. och de

imlllde ikla like! lill likllttsel (lägen eller. DC lå$lC dörren Den 'vbr-o.. ßnkn tm ankun-
°°l' 8"* °°l' 'W Siß- P* '“°f8°"=" “if 4° 'mm “PP di' “if Au mommt gm- sig nu rama pa mango vas ar ou roumm ooh

WW M3' had* MSW “"'i"m'°°h VM' 9' WW 5V'P“i"3°“- en stor vidskepelse. det mäste vi hålla med om. så lite som

ÖPPN' d°“_b"5“ °°h $'“"'i' '55 °" bl' “V *ss h-“mi folket var upplyst pä den tiden. Det var i päskveckan. Några

D* "“5$Ü“|“° 'F du' "°"P'°'“'“ MÜBÜ l SW ha* trollpackor satt gränsle på gamla kyrkans tak. De var pa väg

W" di' 9°l_' Slßffß' St! '!*ß°' W W = l_f°"'“°4°'- HW att atauutto mm btov- som av mv mmomimm. oo msoao

W* '““P" "' 8°“°'“ °" 'M 8'“88 På blßtd W WN- nor och som; rm skogs. oo: var skog man gamla uyfrom.
Iam kßßvñståwm M hdßsiw MM =l=W'ißl'°'- rtmsomoorrmoooomßfmi;mrooo|s|z.mmhmtmuoo
utan de fick täcka över barnet och låta händelsen vara glömd. imc pg Sum, s|“.°ck_

Ingen vågade beskylla Margit av fruktan lör hämnd av ännu

svårare slag från den hemska kvinnan. Margit i Sve hade också y|m",¿“
°“ WW "“° ='°° MM °“°' ' "°"°"'- oo: men romnj pa orm som imo v-agado tar po ouof om pa

barnet utan att barnet skulle ha en träpinne i munnen. Den

5150' gjordes om ror on skydda homo: rar sjukdom ooh ammo
En som stod den Onde ännu närmare varTrollkona. Hon hette |m|||yg_

Brita- W TW i Rsñ °=h bl 9-'avs si md sn 'mås vausm var rot: :mao ror vanor. saoo umomfoott som
från Rtsselås. Honfrck lära sig trollen av en linnkäring. vars kund, |,|¿ bomñwdc av ¿c osynüp “anna_ | Lñvbcma by

ßflldf “WWP" RW" ' WN W whßdl- D non om soom uov oo mot motor oomovoo. snor rm dogo:

bl" °" ß""'d""3 5“"|'°'m~ fann man henne vid en korsväg i skogen en halv-mil från hem-

"'="~“°" °" -"ff" 'M-"*°~ mot ottaotos ostotua. oo: var oo; ou mmosjoto om bomtost

L,í'"\

fruntimmer som hade stulit henne när hon ej fick något barn

på naturlig väg. men hon vågade väl inte behålla barnet. För-
äldrarna trodde att den lilla hade blivit vittertagen. så hon blev
”återställd” av en klok gubbe lör att hon skulle bli lik andra

bam under hela sin återstäendc levnad.

Många trodde att hästar blev dödade genom trolleri. så vid-
skepliga var man. Hästarna lörgiades väl i sina stallar på

grund av släktfejd och avundsjuka. Det fanns många som

trodde på trolleri i Ström omkring nittonhundra. .lag har ut-
frågat många gamla gubbar och gummor om händelser från
lörr.rnendettalärv-aranoglördennagång.

Runar:
Sjulrstugan blev sederntem mndklinlr och år alltsedan

Bjåmn eller Puken -- en nystan }_i'llI med anda tankar I990 Lindbergslraclrens dagis.
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Del borttappade Jesusharnet
En julbcrättelse

Det var tre dagar k\ ar ull julafton. Storstådmngen sar ö\ er. extra ltten angel och en mager ko hade ocksa latt plats \ td
l)e gamla gardtnerna med tomteradema tar uppsatta t köket \ ar kmbba Uch sa Josel' och klarta lörstas och kruhhan med
I lador och burkar fanns kakor och russtnbullar. det ltlla bamet

Barnen. nyss hemkomna fran skolan. hade lätt Jullos \len sar fmns Jesusbarneti' Det sar hona. Oron spred
och den dagen skulle den stora bruna kartongen med alla Jul- sug. sr kunde :nte lntta Jesusbarnet.
sakerna tas fram. Sa ocksa det här arct. Det \ar ltka spin- - Jag \ct att Jag s;íi|\ packade ner bamet r kmbban lörra
nande \ar_|e ar att plocka fram Julsakema. som skulle prgda arel. st storebror Lars. med stnnc lör ordntng och reda. \'t
bade granen och huset t ös ngt. sände upp och ner och ut och m pa alla sma lador och pasar

llalmkransarna fanns där. dörrprs dnaden med den ltlla men det \ tkuga mnehallet t krubban sar borta,
mísstngsklockan. ltksom morbror Berts hemsmtdda Julbockar. llela lörradel. dar den stora bruna kartongen lön arats
l-In röd och en grön. l)en gröna \ar ltte större. hade större sedan löregaende ar. letadcs :genom utan resultat Nästa dag
horn och sag ul att lörestalla pappa bock. Fotograftet med de \ar allïtrema öppna och da maste det hela Ju lösa sug. trös-
tre storprnkarna t bruna pyjantas och tomtemössor skulle hänga tade \ t oss
under \äggklockan. Jag gtck runt t allïirema och fragadc ös erallt. men ck

litt sorgset lttet kon t guldram pa ltllpo_|ken Paul. med ttll s\ar att Jesusbarnet nog tnte saldes st)cke\ ts. .-\lla sma-
kattungen .\lattlda t famnen. hade stn gu na plats pa hyllan t dockor som fanns. \ar mestadels t plast och alldeles lör stora.
köket. ttllsammans med tranststorradton och ett äldre tomte- lšrubbans matt tar :nte större än tre ganger fy ra centtmeter.
par t keramtk. Kattungen .\laulda dog. när den \ ar bara nagra ungelïtr. Nar klockan ble\ kx art t t\ a pa lördagsefterttnddagen.
\eekor gammal. Och ud asynen at det ltlla fotogmftet t guld- sag Jag tngen annan rad än att Jag \ar t\ ungen att köpa en
mm hade alla t familjen \ar]e ar. \ td Julud nagra ty sta sekun- ltten plastbab). ungelïtr sju centtmeter lang. ax sedd lör dock-
der. fem kanske tto som mest. Tysta mtnuler \ar det aldng tal skap. \'|sserl|gen sag den ut sont en tremanaders bab). t lör-
om t en fam|l_| med fyra smapo_|kar. hallande ttll kmbbans storlek. men den kändes anda pa nagot

len särsktld lrten lada lag Julkrubban. \'ar krubba tnne- sätt lagom t mm hand. Jag betalade och stoppade ned den t

höll l3 ftgurer. Tre lar. en herde. en asna. tre use män. en kappftckan.

Jttllrrtthhmt hm /until/en Rugnn:/lll om
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Väl ute pà torget irälïade jag en bekant. jag inte sett på Snan var det ater dags att packa ner alla julsaker och
många år och mötet ßranledde handhälsning. Men när jag vår lilla ersättare. som inte passar in i originalknibban. blev
tog handen ur fickan löll det nakna lilla bamet i snön. Jag ändå behandlad med stor respekt och inslagen i silkespapper
skyndade mig att ta upp den lille. värmde den mot kinden och till nästkommande år.

stoppade på nytt handen i fickan. Det hade inte varit någon Månadema gick. de blev påsk och en sedan länge pla-
mening att lörklara. att min ömhet lör den lilla plastfiguren nerad bussresa till Paris tog sin början. Målet lör resan var
berodde på mina planer att göra den till reservjesusbam. Euro Disney. tillsammans med lillpojken Paul. lin hel dag

När jag kom hem och visade mitt köp. tyckte min åkte vi rymdllygplan. vilda väsiemjämväg. klättrade i lianer.
mellanpojke Daniel att den såg lite övergödd ut. men i övrigt besökte underjordiska sagoland och en massa andra begiv en-
var den väl okej. Krubban byttes ut mot en liten pappersask heter. Allt i ett rasande tempo. len broschyr vi lätt kunde man
med bomull i. kryssa lör alla aktiviteter. allteftersom de var av-verkade. och

På söndagen klädde vi granen. Klockorna som skulle vi ville inte missa en enda ruta. l vissa rutor blev det till och
sitta längst upp i toppen. hade ursprungligen varit ett halv- med två kryss.
dussin. men nu var det bara tre. Några av de prydnader som Sista dagen under besöket i den franska huvudstaden
hade sin plats längst ner på granen. inom räckhåll lör katten. var inte planerad av researrangören. och vi fick ströva fritt
var också illa medfama. men eftersom de alla bar minnen eller åka dit vi ville. Paul och jag köpte dagkon på tunnelba-
med sig fick de hänga med ett tag till. nan och åkte kors och tvärs överallt och visste lör det mesta

Måndagen var arbetsdag. En ide löddes i mig och jag knappt var vi befann Vi besökte aflïtrer. en del små och
begärde att lä kompledigt på ellermiddagen. lör enskilda an- ruffiga. och andra stora fashionabla. som knappast var läm-
gelägenheter. pade lör vanliga turister.

- Ja. ja. julstök. sa min chef och jag nickade instäm- På efterrniddagen. vid 4-5 tiden. tittade vi in i en liten
mande. Men klockan tolv. när lunchen började. satt jag i bilen leksaksaär. i en gränd inte langt från Avenue Charles de
och var på väg till Östersund. Under hela resan kände jag mig Gaulle. Paul ville se om det fanns några spännande modell-
väldigt belåten med mig själv. ja nästan upprymd över min bilar. Själv- gick jag runt och tittade lite lörstrött i största all-
ide. En så stor stad som Östersund. Jämtlands enda stad. pär- mänhet. och det var då det hände.
lan vid Storsjön. där måste det väl ändå finnas ett stort Jesus- I en korg med allehanda dockor fick jag syn på ett. lör
bam. vårjulkrubba hemma i Sverige. alldeles lagom ston bam. Lian

Väl framme parkerade jag bilen. stoppade åtta kronor i att tveka gick jag fram till kassan och använde de enda fran-
mätaren och skyndade snabbt ner till Stora torget. Pa välsor- ska ord jag län mig före resan.

terade Korg Olle framlörde jag mitt ärende till expediten. - C 'est eombien - vad kostar den? frågade jag. Fyra
-Tyvärr. vi säljer inte .lesusbam styckevis. sa hon. Men francs. svarade den manlige espediten och tittade undrande

upplyste om att det fanns att köpa en hel julknibba för 375 på mig. Under tiden hade Paul hittat en rosa Cabriolet. Vi
kronor. Jag gick vidare. len lärghandel med hobbysaker fick lade det lilla bamet i baksätet på den nosa Cabrioleten och
jag rådet att själv tillverka ett lagom stort bam i lera. Men det fick allt inslaget i grått papper.

skulle inte passa. lnte alls tyckte jag. Eller en sista natt på hotell Place Pigalle återvände vi
Snart skulle det visa sig att mitt besök i Östersund varit hem till Sverige. Resan gick utan problem via Belgien. llol-

lörgäves. Reservjesusbarn fanns inte att köpa lör pengar. Inte land och Tyskland. Tulltjänstemännen hade ingen aning om
ens i slöjdaären. där man kunde måttbeställa dockor. var det vår dyrbara last. Och även om vi fått plocka upp och visa våra
möjligt. En docka på bara två. tre centimeter går inte att sy saker. skulle ingen ha lörstått.
upp. fick jag till svar.

Juldagen lörllöt lugnt. vädret tillät både skridskoåkning
och prorrienader. Påtrettondagsallon vardet töväder och hela Av denna lilla berättelse kan man lära sig. att det är
familjen hjälptes åt att göra en liten snökyrka. som mellan- viktigt att hålla reda på "sitt lesusbam" hela året och inte
bror Henrik. ßrsiktigt med sina små händer. tände ett ljus i. bara damma av det till jul.

Brörlemu Rugniuldssmi
Fr i- Daniel lmvd siunsl. Ilenrilr Inta/ lilen tlnigmvl Paul

lmerl en .vrörrv dmgsar) och Lars :med _v-.t-ai. vw' I
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Fotografer i Strömsund åren 1885-1990

Följande noteringar hur .runimunsiållis ur Gurras- Lund- nom glmi ml; och med sim uibybnm bn|;.g|-under “matade
halm och överlämnats till Ilemlgtgdsn-ningen dr I99I. miußççmi-içf m_m_"

Det berättades om hur jag. som treåring l9l8. grin-
l855 -I87S e:a ande hjälpte till med all bära upp min stora rattkälke lör att

Olof Eriksson. Häggenås”Hammerdal. besökte Strömsund porträtteras framför ett sommarinotiv (några kort finnas ännu
sporadiskt. men var aldrig skriven i Ström. De flesta äldre i behåll). Och hur broder Rune med hjälp av några av sina
bevarade korten från den här tiden kan nog tillskrivas honom lekkamrater. b|.a. sedermera strömsundskändisarna Torsten
och nnas till stor del reproducerade av fotografen August Roos och Sven Wallin m.fl. enligt bevarade kon. kånkade
Lund- holm. som i början av sin karriär. samlade på sig och upp sitt hembyggda lågvingade. hjullörsedda rätt stora stnds-
arkiverade äldre tagningar. flygplan till gårdsplanen utanför ateljen. vilket hände omkr.

l9l4 sedan första världskriget just hade brutit ut.
Slutet av I800-talet Det finns säkert många roliga episoder från Klintman

Oscar Olsson. Östersund. reste många gånger upp under stor- & Perinans ateljé. så populära som de blev med såväl inom-
helger och vid spec. tillfällen. som utomhustagningar.

|gg4.|900 l9ll7-|9lll
^mm.M,|-ia pcfssom ßdd 5 Ramsc |g5| . ¿5¿ 5 5"-öms. .lonas Emanuel Jonsson. född i Häggenås l9 2 l885. inflyt-
und I946 (95 år gammal). Hon vartill yrket sömmçfglm men tad till Strömsund 24 8 l907 och utflyttad till Östersund den
scmmgick u||,i|¿,,in5 |i|| fmogmfi 5|°c|.|,0|m 5 |,5,j,,, på 24 |0 l9ll for att via Sundsvall slutligen hamna i Stock-

isro-intet. Ar ms öppnade lien aieije i iunseie. men redan lwlni- där han innehade en av Stncklinltns största ntsliêsf wni
mc; hang,-|1ym¿@h°m-543m \-gsm-U; ii" 5"-5m_ 35,- kom. ännu finns kvar. Han gifle sig med Ingeborg. Maria Nord-
binmk hon gmmmkq md foiognf-ing [mm im gr fors. född i Vänge.Uppsala län den 2 7 I9I I. (Hon återkom

l89|. då hon ingick äktenskap med handlande “Lohman- Slllll' ll" Sllållßllllll- S0 Mdlll-
Persson”. (En legendarisk person långt fram i tiden). Eller 10005 3005500 ÜYSSÖC cll fflslåcllll ll|°Ü¿° N04 $5\'5|
ingangei sinensirep iijaipie iien i inn-intear; iiii i ninirens ai- slßnl win slßväss i liöfn till F--G- l-nnilhnlnn vnnvnäd-
versehandel. men fortsatte med fotoyrket in på l900-talet. Silsllllläßßlllllß 5l°l8l"l"l 3-

En av hennes gamla ateljekameror. förmodligen en av

de äldsta i länet. skänkte en av hennes söner. Bernhard |9W'|9|3
Lohman. till sin brorson Ragnar Lohman i Östersund för -lllll Mfl 5ll8$ll'5lll- född dl-'ll 'Ö 3 |390 l Slfölll- lllnïlllld
några år sedan. till Köping 28 5 l9l3.

|894_'929 |9|2-IÛIÖ
Selma Maria Charlotta Pennan. M 9 5 Östersund Pf FOTSIUDÅ ladd dß 5 I Gäïlß. lflnyd ll"
död sltömsund |929. Hon Suñm | Sllñmšud 0Ch lllyllld ll" E_$kll$|Ul\I dß

och med Klinunan (se "Ill ÖVCÜOQ 10035 JOIISSOIIS Ilcljé. slfslllll 8 Oßh

man |- - - :mm U ._ hade bI.a. Tora Strömgren. Storgatan 33 och senare blivande
:mav¿8cna|'â_Jc ' en 8 sam' nybyggt på mmm' \ fotograf Nanna Wikström som fotobiträden.

Ar l922 sålde E.G. Lundholm sin tomt vid Storgatan 8

|g94.|93i) till P.A. Granström. som där år l923 uppförde ett trevånings-

Hedvig ida itiiniinen. min isfio iso: i Köping. iiynsae in hus- wrvid fnlnnlßliên mäns nvß- Endßl Kmmsll-lnnv
i-in östersund ia/i ist)-i. lien deg i siriinisund ti1 ins i. sons lllln l=l°Sl= sind kw På Bnnn-l-lsnß Intnl lnllll- ända lnnn
seiine Pefnien een ide itiinininn litet- en n.-nriigi kanaisper tills Sn-'nlssmn nnlndß-
med sin specialbyggda ateljé. försedd med ljusinsläpp ge- |9n_|9“

August Leonard Lundholm. född den 26'5 l87l i Tännäs.
död i Strömsundden 30 4 l940. Han gille sig ll l l898 med
Agnes Fanny Certina Appelqvist frän Karlskrona. Om den

lärgstarke Aug. Lundholm finns mycket att berätta. l korthet
reste han som ung till Amerika-'Canada omkr. l890. Pryl-
samlare som han var. samlade han på sig och medförde hem.

bl.a. vaskade guldklimpar. verktygsdiamanter.
indianportmoné med trollknutslåsning. pilbåge samt dräkt
komplett med fjäderskrud m.m.

Vid hemkomsten genomgick han i flera terminer ut-
bildning till fältskär vid Karolinska i Stockholm l895-97.

Efter examen hälsades han. per telegram. välkommen
till Hudiksvall. där han öppnade "barbershop". Eller något
år bjöd Härnösand in honom och senare kom Gävle med bättre

Fñken Ida Klinlnian _ bud. (Tydligen var lältskärer mycket åtråvärda lör. ett. tu.
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tre. hamnade han slutligen i Luleå l. I Luleå utvecklades tro- naride. och man kan säga. an han gjorde fotograferandet bland
ligen hans stora intresse för fotografering. vilket en stor kon- amatörema till folksport med sin välsorterade fotoaflär.
samling därifrån. som finns i behåll. visar. Bl.a. finner vi År l938 ingick han äktenskap med Ingeborg Eriksson från
inomhustagningar Ãspnäs.

på hans otroligt stiliga raksalong komb. med fältskärs avd. l9-10-I9S0
t3° meterhöga. snidade golvspeglar och konstnärligt utförda Ingeborg Jonsson. född Nordfors. tse l905l återkom l940
stolar berättar därom). till Strömsund via Stockholm och Sundsvall samt återuppiog

Till sist kommer han så till Uppsala. Där började hans makens tidigare fotoverksamhet. (Se l905- l0 mm; I-lmanuel

reumatism omöjliggöra frisöryrket. och han flyttade upp till Jonsson).
Strömsund och började som järnhandelsexpedit hos brodern I947-l990
I-I.G. Lundholm år l9l3 den l3 l. Här utvecklades hans in- Bror Sandmark. Gävle. anställdes av fru Ingeborg Eriksson
tresse för fotografenng. spec. naturfotograferingar. och re- till föreståndare i framlidne makens Edvin Eriksson väl inar-
dan år l9l9 hade han sin ateljé och bostad färdigbyggd vid betade ateljé. Efter giflemålet med Ingeborg Eriksson år I949
Näsvägen 8. flyttade de sin verksamhet till moderna lokaler på Storgatan

Turligt nog så samlade han bl.a. på sig gamla foton l0. Efter några år hade de vuxit ur dessa lokaler och flyttade
från Strömsund. vilka numera finnas reproducerade både här rätt över gatan till nyuppförda aflärshuset Storgatan 7. Iifler
och där och bevarade till eftervärlden. kort tid expanderade de ånyo och inlörlivade även

Hans reproduktioner och egna tagningar finns samlade Thorvvaldsens Manufakturs aflärslokaler år I973. Bror Sand-

i album. varav bI.a. Ströms kommun förärades ett ex. av re- mark blev en fotograf I TII)I-LN och utmärkte sig i många

produktioner plus egna motiv från l9l 3 och fram till andra foto- och filmtävlingar. Bl.a. har tvenne filmer visats i Svensk
världskrigets utbrott N39. TV med mycket goda recensioner.

Bland hans många album så är det ett som står i en
klass för sig. I)et inleds med ett otroligt bra kort på en
skadskjuten bjöm bevakad av två hundar. Kortet är taget med
en enkel lådkamera av skräddaremästare Olof Axel Ström-
gren vid Löv-höjden-Klumpvattnet omkr. l903-04.

Därefler följer tre vyer över dåvarande Ström mellan
åren l860-80. troligen tagna av Olof Eriksson. Häggenås-
Hammerdal. (Han var aldrig skriven i Ström). Motiven är
tagna från kyrktornet. Övriga kort börjar med vyer över
Strömsund och följer sedan Ströms Vattudals sjösystem upp
mot norska gränsen och är produkter från Augusts många
fotvandringar ute i naturen.

Ett av ovannämnda albums första upplaga tillägnades
Ilans Majzt Kung Gustav V vid genomresa förbi Ulriksfors
år l92$. när han passerade eller att bl.a. invigt jämvägssta- I

tionen i Rossön. (Lundholm fick senare ett vackert tackbrev
från kungens handsekreterarel.

Tyvärr är alla August Lundholms filmnegativ från alla
hans moderna kameror försvunna. En filmsnutt från l923
över Strömsund och trakten uppefter Vattudalen har beva-
rats. Dessutom finns något tusental glasplåtar kvar. vilka nu Makama ,ngehug:'i:"'JBm, Sandmark
återfinns i Länsmuséeis fotoavdelning.

iøso-ios-i
'°"'°'°'° erik imdas ri-ai Hdmmdfddi öppnade den dm- rdiddirdr pa

Ebba Henrieiia Munck. född i Avesta. lnflyiiad till Ström- and 3 ¿ - k || -R

sund från Östersund I6 I l9l7 och återflyttade till Oster- samsyn" mm “mc man H mus' yrke'
sund igen den 25/l l9|9. “Hon blev- en mycket färgstark kån- |957.|96|
di! i 5ll*5mSIIIld'°- Sören Espmark från Åspnäs övertog I-lrik Rudås ateljé men

|93u_|936 8\'\'ECkll*&ll Ndåll Cél' 4 BI”. KÖPBITII 8\' f0I0blIllkCIl. EITISI

Naim wiimrdm (sym-f iiii rm Ruiii Ldiidiidiiiii radda i '-"“°“- 4"' '“*"“'="'*'°“ Y“°"'8='° ' af- “*'°“°' 4"' "°"
os- imuiid den :dm v-ia uddmiia iiii sirdmsuiid dar im “PP"°'°°-
tidigare en gång var anställd hos Olof Forslund omkr. l9l5. |_”4"”_8
Hon anendcndc frñkmma Kmman & Pumans føtomdjè ÛÖI'^8f'l Ûfflfléll flåll N0l'dll'lgl'É. gill fflcd lt0fl'tl'lIlflI$I0f EVE

efter fröken Permans bortgång I5 l2 l929. Nanna Wikström N°'d“"3° öwmdc '984 °" r°'°'°"k$"mhc_' l “id
mbudadc sig under ßrsm \.â|.|dskñ8c| hos 0|°f Foßhmd Kyfh- gllllifl méfl 8\'nylllldC Ndi!!! l9llll Illl M0 I VÖSICF-

och dennes eflerträdare I-Ibba Munck i Strömsund. "°"'“"d§ hm-

|936.|947 Maj-Britt Sivertson övertog detta år Bror Sandmarks väl in-
i-'dv-iii ei1id.sdn.<;s<§ja.appnadd rose sin aicijd i gamia apdic- arbetade ßfs ccf »II ha län yrket väl 1 mans» år av mis-
ket vid Ramselevägen 4 och blev snabbt populär med siit kun- NN" $.l5|\'-
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Verksamhetsberättelse 2000

Så har åter ett år försvunnit. som en liten droppe i tidens oänd-
liga hav. Åren gårallt snabbare. tycks det. Men Ströms Hem-
bygdsförening har ändock hunnit med mycket det gångrra
verksamhetsåret.

Sfrölttaboltel

Strömslager stod bakom midsommaraftonens program
med folkdansuppvisning och lekar runt lövad stång.

På midsommardagen flyttade kyrkan ut sin högrnässo-
gudstjänst till Hembygdsgåtdens grönska.

Slöjdmässan hölls öppen från midsommar och juli må-
nad ut. Nu var också stugor och museer öppna för besökare.

Strömsboken år 200l är vackrare än någonsin med motiv ur som guidades bland samlingarna och sevärdheterna av före-
Strömsbonaden på pärtnens framsida. Allt i harmoniska fär-
ger. Det är åren l945-I946 som behandlas och underrubriken

ningsrnedlemmar.
Årets Vattudalsvccka f'rck namnet ”Folkfest vid Vattu-

"Mot ljusare tider” minner om hur ljust det sågs framåt. när dalen". Den invigdes med "Hembygdsdag°' den 8 juli. där
freden äntligen kom |945.

Byggaarleraa
Kanslibyggnaden och Kafeïomten har målats utvändigt. Vakt-
mästaren har gjort en helt ny trappa till Sexkantlogen.
Fäbostugan från Strand har rnöblerats och inletts med de in-
ventarier som följde med stugan. då föreningen ck den som
gåva. Skogskojan och gamla fäbostugan har lyfts och ny och
bättre grund har åstadkommits på båda byggnaderna.

På övervåningetr av Tekniska Magasinet har vaktmäs-
taren och ALU-arbetare renoverat och förändrat så ljust och
smakfullt. att det går inte att känna igen sig på den “gamla
vinden”. Här blir nu en rymlig och trivsam utställningslokal.
där det bl.a. är tänkt. att delar av distriktsläkare Bertil Wik-
ströms skänk ta samling av läkarutrustning skall lä rätt in-
ramning.

Tyvärr utsätts Hembygdsgårdens byggtrader för mycken
skadegörelse. som kostar föreningen mycket arbete och stora

Strömslager hade dansuppvisrting och Ville Roempke under-
höll. Olika hantverkare fanns pä plats och tunnbrödsbaket var
intensivt.

”Kommun och Handelsdag” bjöd på flera olika utstäl-
lare som visade sina alster. Korgflätning demonstreradcs av
skickliga hantverkare. och gårdens bodar hölls öppna av olika
företagare. På KaféTomten tolkade Lars-Erik Åhren med bra-
vur Dan Andersson.

"Konstens. Musikens och Mytologins dag” blev en av

de varmaste och vackraste dagarna i juli. Ett flertal konsurä-

rer visade sina alster. som Kaj pä Höjda. Joakim Skogsberg.

Lilian Olofsson och Ulla Olofsson. Pecka Lindahl visade ett
brett sortiment ur sin tatueringskonst. medan Lennart Jans-

son och Viggo Shultz gav prov på hur man skulpterar i trä.

”Barnens och Ungdomens dag" med bl.a. “Småstjärno-
rna" samlade en publik på flera hundra. De unga f'rck många
tillfällen till glada lekar och liv-full aktivitet under dagen.

"lakt. Fiske och Åvenryrsdag” var mottot för den I4
pengar. juli.

Samllagaraa
”Bil och Motordag” avslutade veckan. 500-600 kom för

att ta del av veteranbilar. motorcyklar. information av motor-
Gåvor till föreningen fortsätter att strömma in. Detta skapar männen och underhållning.
arbetstillfällen. Duktiga ALU-arbetare katalogiserar och läg-
ger in information om gåvor. föremål. foton och skrifter pä

data.

l vår verksamhetsberättelse finns tyvärr inte utrymme
för att nämna alla gåvor och givare. Som exempel vill vi dock
nämna doktor Wikströms fina samling av läkarattiraljer samt
Alf Mattessons penninggåva om fem tusen kronor.

Årsmötet
Den I6 mars 2000 samlades ett tjugotal medlemmar till års-
möte pä Folkets Hus. De sedvanliga förhandlingama avlöptc
friktiortsfritt. Under kafïepausen bjöds vacker sång av .lohanna

Enberg. skickligt ackornpanjerad av PeterWillrelmsson. Årets
förtjänstdiplom delades ut till Ebba Bjurström. Kurt Blom-
berg. Sam Engrnan. Hedvig Eriksson. Bendikt Johansson.
Bnrno Jonsson och Anna-Lisa Lindgren.

Hembygdsgården: aktfvlteter
Snöskulpturveckan inledde traditionsenligt verksamhetsåret.

Ovrlgt
Vid fem stugrnöten har kyrkan och de frireligiösa samfunden
samarbetat under året.

Dunderklubben förde mindre barnen pägick onsdag till
söndag veckorna 27-30 med utflykter. lekar. sagostunder. film
m.m.

Fritids- och dagisverksamhcten liksom skolan nyttjar
återkommande Hembygdsgården och dess möjligheter.

Dundermarknaden har även i år varit förlagd hit och
lockat mängder av besökare.

Båten "Svarringen°' har under året kunnat sjösättas och
arbetet på båten går vidare.

Summering
En aktiv sommar tonar över i vacker höst med sol och färg-
prakt och stilla ro över Hembygdsgårdens rödmålade hus. Höst
går mot vinter och till första advent bjuds på gammaldags jul
i stugorna med Strömslager som trogna arrangörer.

Den var fylld med fantasifullt skapande lekfulla aktiviteter .lulstämningen börjar infinna sig.
och ett rikt utbud.

Styrelsen
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Styrelse och Kommittéer
fràn och med årsmötet 22 mars 200!

ORDFÖRANDE BYGGNADSKOMMITTÉ TlLLSY!\'SKO.\l.\1l'l'fÉ BYOMBLJD
Vakant

Sten Sundquist Christer Birgersson Astrid Sundquist Bonäset: Birger lídelss-ärd
Vice ordf Gunnar Johansson Berit \\'aldemar~sson Bredkñlen: .\largtt Johansson

Jöns-lírik Jönsson Gârdnals: Gertrud Blomberg
KASSÖR Klas Taraldsson \'.-\LBl-IRl-ll).\'|.\í(i llillsand: Kurt Sandberg
Urban Olofsson Tommy Jonasson Vakant Lövberga: Ebba ßjurström

Renán: Ma;-Lis Zakrisson
SEKRETFRARF. L()'l'l'l-lRlKOMMl'lTl'-Z Rl-l\'lS()Rl-LR Rtsselás: Y|\a Sjödin
Lars Edin Rolf Waldemarsson Sam l-lngman Stamseler .\lârta Bergström

l-Igon Forsberg Strand: Gertrud Sundin
Pnociit.-\.\ti<oi~|.~ii1'rr. sam om inger smht-tg

LIEDAMOTI-IR Gunvor Göransson SUPPLI-IANT Tullingsas: llels-ig Näslund
Rolf Waldemarsson llans-lírilt Dahlgren lledvig líriksson Vágdalen: lilla Johnsson
Gertrud Sundin Britt-Marie Strömberg Ãlghallen: Inger Welumstein
Sven-Ivan Lindfors Rolf \\'aIdemarsson lll-IDI-IRSLI-IDA.\l()T Ãspnis: Monica lïspvall
Rolf Sandenio Ingrid Jonsson Gunnar Granström Öhn: Rolf Rubensson
.Anders Andre Ojarn: Gösta Karlsson

sxntrrxomsttfrr.
ERSÃTTARI-I Sten Sundquist
Anne Dahlgren Sam l-lngman

Nils-Gösta Nilsson Hedvig Eriksson
Ingrid Jonsson Arne Rosenberg ladj.l
Claes Lindblom
LeifZackrisson

Curl-OlufEdlund, I924-JÛÛI. IiIIIIönIt' .rI_rn'I.se'n Göm!! Ifunsmn. I9/5-200I. IiIII|örrIt' sI_\'n'l_st'n

I976- I992. alt' frå sisla áI'l'n som nnllmllilt' I 963- I935

Två uppskattade \änner och medarbetare har lämnat oss eller mångårigt och engagerat arbete i var hembygdsförening.
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Balansrapport
zooo-12-3 t

Tillgångar Skulder och eget kapital
Kassa. bank. postgiro 234.029.40 Leverantörsskulder 95.004.00
Garnlins fond l$.033.07 Skatteskulder 823.00
Upplupna lönebidrag 8.000.00 Interimskuldcr l.$00.00
Svaningens bevarande l999 l7.708.00 Upplupna arbetsgivanvg. l.982.00
Svaningens bevarande 2000 73.2-15.00 Personalens killskatt _2_|_¶,Q0

Lager böcker 20.000.00 Summa skulder _|_Q_L§_Q§.QQ

Samlingar 2.'.LQ0.0.!l0 Eget kapital 67l.039.30
Summa ornslttningstillgàß' Åi2}..!I.I.§.41 Årets resultat __§_§,21§__|1
Inventarier 64.800.00 Summa skulder o. eget kapital 860.822.47

Svaningen 8.000.00
BM 2l8 Baklastare 40.000.00
Kiosker 74.3 l4.00
Fastigheterna 2:24. 2:32 l60.$00.00
Nya bakstugan 68.I79.00

Btßtusn :mmm
Smll Ilissisßtillsisf mmm
Summa tillgångar 860.822.47

Resultatrapport
zooo- t 2-3 t

llllll: lšllilllkt
Strñmsboken l l0.226.00 Sttñmsboken. tryckning 'I5.925.00
Övr. lörsaljning I7. l69.00 Lotterier. varor 8.347.00
Lotterier 39.670.00 Div. mister |.000.00
Slöjdmlssa 49.875.00 Temaveekor 60.529.00
Medlemsavgier 30.625.00 Fórbrukn. materiel 39.566.00

Temaveekor 9l .67l _50 Kontor. tele. reklam 58.-425.00

I-lyresintñltter 7$.72$.00 Försâkringsptemier 6.68l.00
Minnesfond 9.000.00 Föreningsavgier 3.744.00

Gåvor 9.40! _00 Tralnorkostnad S I .836.00
Kommunala bidrag l9.200.00 SJ-anende 3.939.00
SPP l00.000.00 El och olja 70.766.00

Summa rñrelseintikter 552.562.50 Rep. och underhåll .§å.}.0l.Q.0
Rinteintikter 30! _55 Summa rörelseltostnader 446.059.00
Aitmsknnsbidng m6.§J.4..9.0 Lam-roctt pemmtltosm. tz-t.tt4tt.oo
Summa 659.498.05 Oresutjamning ___0_.52

Summa kostnader 57 l .222.88

Åmlimtllll .8.E.2låJl
Summa 659.498.0$
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sTRÖMs HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar för främjande av kultur
och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en hem-
bygdsgård. men l932 flyttades Ströms sockenskrivarstuga till (iärde och utgjorde i 25 år
en naturlig samlingsplats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanlörts.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks flitigt av så väl turister
som ortsbor.

En levande förening är beroende av en stark medlemskår. som pà olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid: kan-
ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-
hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdsföreningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_t'gd.§/örening!

sTRóMs Ht-:MBvGDs|=oNo
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän
eller anfórvant gått bon. Fondens avkastning går till vård av hembygdsföreningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdsförenings llembygdsfond!

Ströms l-lernbygdslllrenlng
Hembygdsgården l003
833 35 STRÖ.\ISl.'.\'D
Telefon 0670-6l I! 32. Pbstglm 2 43 30-3

llj Brolins ()IT\d -'\|¶. Sltlükbulm :lill
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Fr.v. Märta Borgström. |la||ls Zakrisson. Gunvor Gonnsoon
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