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De tu blevo ett

Vår skriftserie har kommit till åren l95l och l952. Håndelserika år på

samhällsutvecklingens område. Nu börjar den period. då kommun-
sammanslagningaransågskloka. föratt intesåganödvändiga. Sålundablev

det giftermål mellan Ström ochAlanås.

I Strömsund och Ulriksfors byggdes de första större hyreshusen i kommu-
nal regi. och samhället fick sin kombinerade bad- och tvättstuga med sim-
hall minsann. Visserligen inte så stor men dock. De stöne livsmedelsafför-

emabörjadesåsmåttatuisambandmedombyggnadenförberedasigför'
den amerikanska iden med snabbköp.

Följetongen om "Brännvinsstigen“ startade i och med att vägen mot Lång-

åsen erhöll ett bidrag. Vågnåtet i övrigt utökades med bl.a. vågen till Svan-

ingen

I skogen hade nu innovationen motorsåg utvecklats så mycket. att kurseri
motorsågning började hållas.

Och i folkskolan inlördesengelskundervisning på schemat. och tankarom

utökad turism fanns håroch var.

Uteivådenråddedets.k.kallalaiget.some'dtvtliind|ademångamån-
niskoriütropasländerattumgåsövergrånserna.

ldrottsligt hade Strömsund två framgångsrika år både resultat- och

anangörsmässigt. T.ex. gåstades Strömsundsspelen l95l av Mora-Nisse.

som naturligtvis kom. sågs och segrade.

Strömsunds Rotaryklubb bildades. och den fackliga verksamheten utöka-

des med att även tätorten ck sin avdelning av Skogs- och Flottning.

Ett strålande bevis på att boklig bildning. insikt och kunskap går bra att

förena med boende i glesbygd. är brödema Anders och Sven-Olof'Ersson

i Bonåset. Sven-Olof låmnadejordelivet l95 I .

\ñvälkmnnarhån|tedallallßareavSuömsboken2fX)4.Denär.üksornsina
föregångateánæansessuneuresultetavliembygtkfuskrüngiuadiüorell
akademisk mening utan som ett ärligt försök att. med våra lokaltidningar
som huvudsaklig källa. spegla livet i vår bygd. så som det tedde sig l95l
och l952.

Kurt Ericsson



l'v- mer Iluv-.vmrri' 
id areis horjan. 3.455 man. 3.186 kvin-

nor. summa 6.6-t I . I-'odda. 62 man. S-I kvinnor. lnllyttade. l60
man. 235 kvinnor. Doda. 2-I nian. 30 kvinnor. Liflviiade. 23!
man. 232 kvinnor. Folkmangd vid årets slut. 3.-l2l man. 3.2l I

kvinnor. sunima 6.632. .\linskning 9. lngàngna aktenskap 47.
upplosta IQ. .-\Idsta inv hemmansagareankan .-\nna Pers-

son. f. Jakobsson. ()hn. fodd 4/ I l856 och hemmansagare-
ankan Karin Jonsson. f. .\lartensdotter. Tullingsâs. fodd 3/2

IXS6

 v-id årets horjan l.69tt personer. darav

927 man och 77l kvinnor. Vid årets slut l.678 personer darav-

92l iiian och 757 kvinnor. Minskning 20 personer. Födda 22

barn.darav l2 man och l0kv-innor. Döda |6personer. daniv 7

man och 9 kvinnor. lnllvttade 87 personer. darav 43 man och -l-l
kvinnor. litllyttadc I l3 personer. darav S-I man och S9 kvinnor.
lngangna aktenskap l3. upplosta 5. .-\ldsta inv anare. skogsar-
hetaren Karl Johan Berglund. Hav snas fodd den 26/6 IKSX.

Shrönvsiindspiiekatelflnfotni 2ll NSI var det manga som observerade skenet och horde ett kraftigt
5"Üm*""d “'11 lllåf )'"'-'f|l$""-' "fl P“ä"$ $°”“m il" Ü l\h"\'lß'> ' dan efteråt. Det blev ljust som pa dagen men det violetta ske-
matchen på hemmaplan slå Ostersundskamnitema i en span- nct gjorde att det kandes ganska kusligt under den korta stund

"WU" “Uh "lW'“-W “l'Pl3""f|*' mf-'Ü 44 Ü' l- |'Ü- 04"- "nßllßl" del varade. Sa langt sodenit som i v astra Halsingland såg man
spelade i gårdagens match mycket battre än mot ('astor och
stundtals utspelades ostersundslaget efter alla konstens reg-

ler. Kedjoma gick fram i fina anfall och skotten mot gastemas
kasse var otaliga.

Kedjan med lakohs samt bröderna Robert och Sigvard
Nilsson hade en dag i gammal god stil och särskilt .lakolvs

visade prov på sitt basta och gjorde manga fina genombrott.

skenet fnin meteonten. som v ar starkast sv nlig i .lamtland och
Ångermanland.

Dödsfall
Smahrukaren Per Gabrielsson. Tullingsas. har av lidit i en alder

av 63 ar.

Fom: hagerskan Bibbi Sjoherg. Stromsund. avled pa nv ars-

men hans iragna uppvaktning gjorde att han hade svan att få 4118'-'ll l '-'ll åldcl' J* 55 5"-

den verkliga udden som avslutning pa anfallen.
Vljlh
I Alanas kv rka vigdes pa nv årsdagen lantlvrukaren Sture .-\n-

Nnuuumn “unikw |än dersson från Dyheck. 0. Veninienhiig och (iurli Wikstroiit. dot-

litt kmftigt Ijussken flammade upp vid I'-[Stl-tiden på nyårs-
dagen och observerades over en stor del av .lamtland och

ter till fome handlaren A. P. \\ikstroni och hans maka. fodd
.\'asstrom i .-\lanas kyrkby. Vigseln forrattades av kyrkoherde

Angcmanianu. im .tama v ioiciia tjusci faiijiits av .-ii tum. GW" 5“'“'“'“"“'
.som pa ett par platser fick husen att skaka. Sarskilt våldsamt
lär det ha varit over Stugun och Follinge. .\leteomlogerna tror
att det var frågan om en metcorit. som passerat de yttre luft-
lagren och antants ocli forgasats av friktionen. l Stromsund

Vïtldf
lírik Hurtig och Barhro()lovv^sson

Stromsund den 6 januari WS I .

7



Vlgde 2 l l9Sl Dödsfall
l Ströms kyrka vigdes på nyårsdagen herr Ame Svensson. Helga Hömfeld haravlidit i en ålder av S5 år. Hon var maka till
Forsås. Ramsele och Mary Sundin. dotter till hemmansägane folkskollärare Gunnar llömfeldt. Lövberga.
Anders Sundin. Bredkälen. Vigseln förrättades av kyrkoherde Hemmansägaren Anders Palm. Strandliden. har avlidit t en ål-
Gunnar Berg. Eller vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt der av 7l år.

hem för ett l00-tal personer.

ÉQI

~.;rl.

Lñrbelgu .skola

Meteorinedslag nära Strömsund
Ett meteoritnedslag. förmodligen det enda som i Sverige eller-
lämnat synliga spår. inträffade för en kon tid sedan i Renå-

landet. tre mil nordväst om Strömsund.
.\'edsIaget skedde vid halvtretiden på natten. då befolk-

ningen i Renålandet väcktes av en kraflig skräll. som kom hu-

sen i byn att vibrera.
Hemmansägare Månen Wassvall. vars gård närmast be-

rördes av dånet. fönetog dagen efleråt undersökningar och
fann på isen av Renåsjön. cirka 800 meter från sin stuga. ett hål

8"", J"*"h" n"""""g '"' ("7""" G""'d'7f"'°" i isen kring vilket splitter av brunbränd tung kvarts var spritt.
Under treitondagshelgen fortsatte han jämte hemmansägaren

Sffñllßlllltl Erik Strömberg i Renålandct undersökningama och fann. att

Alla bam inbjudes till det inte kunde vara någon tvekan om att en meteorit slagit

Julgransplundring ned. Några sprängningar försiggick inte i trakten vid den tiden

på torget och f. ö. finns ingen motsvarande stenart där heller. Hålet som

Trettondagsjul kl. I-f.00 slagits genom den halvmetertjocka isen mätte 45 em i diameter.

Köpmännen och stenstycken i mängd på mellan l och 300 gram låg spridda
runt omkring. Då sjön här är endast 75 cm djup. anser Ström-

Fugigdgpf berg. som f. ö. sedan länge ägnat meteoritema ett ingående

95 år fyller i dag Ströms sockens äldsta. fru Anna Persson. Sllldillm- Ill Chsl 5005 0" “'80 ÜW" 5“'l8 fl' *V

född Jakobsdotter. Öhn. änka eller lantbrukare Johan Pers- 410-

son. Trots den höga åldem är hon alltjämt pigg och vital.

Folkets Hus Ulrlksfors
“ah D A *J S
l Ströms kyrka vigdes på trettondagsallonen sågverksarbeta- ' _ ,

mn ow Danielsson och sjua»-arasbiifaat-1 Anm am snus- '°"**_'ß “'*'" '31“"““'
wrbadarrtn Nasv-atmwgscttanaimm-ar uvfimimae Gun- ^V'“*'* “P“"°“W'
nar Berg.
l Ströms prästgård vigdes på trettondagen hemmansägaren
OlofMartin Blornberg och Ingrid Viola Hammar. båda från Hill-
sand samt slakteriarbetaren Sven Gösta Nilsen. Strömsund Q;-ß|||g|||ç|
och Anne Marie Wallberg. Svaningen.Vigslama ßrrättades L-w|¿,,¿,,g av [mm
l" |°Yf|<°h°"d° ÛWNF BÛYB- vattenledningar utföres

med elektrisk transformator
”ÜÜÜ” ' | ' 195' Strömsunds Vatten & Värme
Fru Maria Nilsson. Öhn. änka efter hemmansäg. Karl Nilsson. -fc|,|°°,, 37

har avlidit. Hon var bördig från Storvattnet och född l8o5.

ll



I-'ötlelledagar
50 år fyller på lördag boktryckaren Sixten Fjällgren. Ström-
sund. Fjällgren. som är lödd och uppväxt i Backe. Angerman-
land. kom redan l928 till Strömsund. där han sedan dess är
innehavare av Jämtlands-Tryckeriet. Jubilaren är en av de

många i hans ålder som hämtat sin organisatoriska skolning
inom nykterhetsrörelsen. Genom sin vakna blick lör dagsaktu-
ella händelser och sitt stora sociala intresse anslöt han sig
helt ung till IOGT. Under sin tid i Backe hann han med att
bekläda alla tjänstemannaposterna inom logeverksamheten.
Även sedan han kom till Strömsund har han varit lika verksam.

och till dags dato har han även där hunnit med att inneha

samma tjänster. Han har bl. a. varit distriktssekreterare i åtta år
och vice distriktsordlörande i fem år. Han har även innehafl
det hedersamma uppdraget som ombud till storlogemötet ett
par gånger. Sedan 1932 är han tempelriddare.

l dag tar de övriga uppdragen lör mycket av hans tid.

Dötlsfal ll I l9Sl
Lantbntkare Anders Palm. Strandliden. har avlidit i sitt 7l lev-
nadsår.

”JönsJönsa” vann som väntat
Att .löns Jönsson. Strömsund. skulle bärga hem segem i Brun-
llospelen var det väl knappast någon som tvekade om. Men
det blev en hård strid med den gode llolger Borgh från Ope.
som spottade upp sig på andra varvet och kom i mål endast 52
sek. eller ”Jöns .lönsa“.

Tulllnpåsborna bekostarsjälva vlgotnbyggnaden
Vid en bystämma. som hållits i Tullingsås. beslöt byboma att

de själva skulle låta bredda och lörbättra den över två kilome-
ter långa vägen genom byn. Kostnadema. som beräknas till
22.000 kronor. skall betalas med 60 procents stadsbidrag och
resten av byboma själva. Vägen. som kommer att betjäna cirka

M 35-åfist mvdlsßkßv ser bsksd °m MI ln i das har so raaigriasrgm. blir 2.|oom«|sng.
jubilaren inte ändrat sin inställning till spriten. Sedan han korn
till Strömsund togs hans kraher i anspråk inom det kornmunala
livet. Först kom han med i municipalfullmäktige. där han varit
med i flera valperioder och där han nu är invald på nytt. Han

har även suttit med i municipalnämnden en tid. l kommunal-
fullmäktige är han nu med lör tredje gängen och bekläder llera
poster i nämnder och styrelser. Skolfrågoma är nu hans stora

Fllrleherlagar
60 år fyller på fredag folkskoll. Anders Ronne. Strömsund.
Ronne är lödd i Strömsund. Hans far var bonde. och som

bondpojke växte Ronne upp och lïck hjälpa till med arbetet
hemma på gården. Olla var han också med vid skogsstämp-

lingar och virkesmätning. Rätt snart reste han till skogsskolan
i"'C$$C de' kmmull “YGL POSÜCII Sm $k0|§|y|'C|SC° 'Ü au utbud. sig skognalt

hal' lhl I Uf af. I yk| dC hf inn mot "lan snarare en wslslswrs.
hanvant ledamott l7år.däravtreårsomordlör~ande. Vrdareär
han ordlörande i brandstyrelsen. styrelseledamot i sjukhus-
direktionen i Strömsund och Norra Jämtlands skolstyrelse-
förening. Fönttom alla dessa kommunala uppdrag har han även

hall tid över lören del ideella och ekonorniska löreningar. Han
är bl.a. styrelseledamot i byggnadslöreningen Norrskenet och
har varit sekreterare i Vattudalens turistlörening i många år.

Längst rv ses IOGT lokalen. som dgr av
byggnadrjörenirtgen .Vorrskenel

Strömsund
Alla bam inbjudes till

Julgransplundring
på torget

Tretrondagjul kl. l4.00
Köpmännen

Och medan han funderade över yrkesvalet tjänstgjorde han

som ljärdingsman i sin hemkommun. En tid var han även skri-
vare vid sullitfabriken i Ulriksfors. Så hittade Ronne ”sitt livs
melodi”. Han for till Hämösand lör att bli folkskollärare och
desslörinnan hade han studerat vid Fjellstedtska skolan i
Uppsala.

l det kommunala livet har Ronne innehall olika uppdrag.

bl.a. som mångårig revisor lör kyrkolörsamlingen. llan är fon-
farande ledamot i Strömsunds municipalfullmäktige och se-

dan många år tillbaka är han lärarkårens representant i folk-
skolestyrelsen. lnom föreningslivet tillhör han IOGT och
Tempelriddarorden. l Ströms kyrkobrödrakår är han en stötte-
pelare och tillhör även styrelsen.

Dlldsfal
Köpman Hans Månen. Strömsund. har avlidit. Han var ßdd
IS69 i Ström på lädemegården Näset. som sedan l400-talet
tillhört släkten. Sedan han l88S genomgått en handelsskola i

Östersund. återvände han till Strömsund och arbetade som

handelsbiträde iTallins lilial. som vid den tiden var inrymd i

dåvarande gästgivaregården i Strömsund. l89-l övertog Månen
aflären. som vid det laget flyttats till den nuvarande platsen.
Så drev llans Månen sin aflär till l935. då han överlät den till
sonen Uno Mårten. eller vars frånlälle allären övergått till
köpman Tore Fransson.
Arbetare Karl Johan Berglund. Alanäs sockens äldsta invå-
nare. har avlidit nära 93 år gammal på llavsnäs ålderdornshem.

Bondelllrbuadet lStröm lll l l95l
har hållit årsmöte i Strömsund. Styrelsen består av Nils Svens-
son. ordlörande. Strandliden. Per U. Holm. Jonsgård. Nils Nils-
son. Strandliden. Anders Jonasson. Tullingsås. Sven Erik Ro-

senberg. Strömsund.
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Lysnlng Födelsedagar

I Alanäs kyrka lörboklöraren Erik Bertil Karlsson. Mora. Kop- 85 är fyller pä söndag fru Maria Osterberg. född Persdotter.

parbergs län och hotellförestandarinnan fru Elsa lngmarsdolter Ulriksfors
Näslund. dottertill kommunalnämlldsordlörande lngetnar Pers» 85 är fyller pä onsdag förre pappersmästaren Axel Wihlborg.

son och hans avlidna maka i första giftet. Havsnäs. Strömsund. Wihlborg. som är lödd i l-lässleby i Jönköpings
län. tog vid lll ars alder värvning vid Svea livgarde och fick

Q därefter anställning som arbetare vid Eds bruk i Småland. l-lan

Avdelning 76 i Strömsund av Telegraf- och Telefonmanna- ïmïfamm. “dl hm* ' Dals'

lörbundet hade årsmöte i söndags. Till styrelse lör l95l ny- . . _ . Ü" :mun "H

valdes ll. Telenius. ordförande. O. Olsson. sekreterare. A. “d Sk°dr°'?brf'h.SkK“ wmkom l92o“"U|"ksr°ßman
_ först ha vant vid Flskeby pappersbruk

Lövenberg. vlce sekreterare och F. Hedström. kassör. Till 7Sårfy|Hp¿mMda8mNsk°ß.rb"mJ°hmFm¿k Sim?

skyddsombud valdes I-l. Hansson.
lund. Stamsele.
75 är fyller pä lördag fröken Maria Jönsson. Ålderdomshem-

met. Tullingsäs.
75 är fyller pä lördag hushällerskan Kerstin Jönsdolter. Näs-
viken.

Strömsund ännu utan förlust
I lördagskväll hade en ovanligt stor folkskara sökt sig ut till
Hofvallens ishockeybana lör att vara med pä en ishockey-

match. Men det var inte någon isllockeymatch vilken som

helst. som samlade den fulltaliga publiken. Match mellan
.lämtlandsseriens topplag IFK Strömsund och IFK Östersund

stod pä programmet och nu var man spänd på om stadslaget

skulle mäkta ta revansch för nederlaget i Strömsund fören tid
sedan. Det var idealiskt väder lör säväl spelare som publik.
och isen var även den mycket bra. Utmärkt bra blev även mat-
chen. som bjöd pä snabbt spel större delen av speltiden. men

lörst som sist vill vi fastslä. att Strömsunds segrarsil'fror 7-l
ll-0). 4-0. 2-I lvar fullt rättvisa. ty gästema var minst en klass

bättre än östersundskamratema. Det lag mycket nära till för en

ännu större seger. men endast tack vare att Thalén med tur
och skicklighet lyckades freda sin kasse frän allt lör täta visi-
ter av pucken. hölls hemmanederlaget inom rimliga gränser.

Hamid Telenius

rlldouodopr zul løsl
màdm, soarfyllorpaododogontfslaieoaoddrexarlsvalsiodrsrrom-

so ar rylloi i dog ooiilolorosuiodoroo vid ltoiioom i llillodod SW- Svlsdl lf IW °°h uwvw i Odßvilß- Osßvßd-

Kofi ltoooooofg. ltoooiioofg ar bordig ri-in olio i suom. du "I" 'W sån ds" Win viss" RW! Illa sin yrke- Hm bfik
lwi lidigm i-of lroosdmlofooiaodm tills lim lm llymdo lill Si" hm M1 wswiks °=h Ivaw-'ßds så ßmånism till
|¶i||$m¿_ charkutetiarbetare. Sin lötsta plats som charkuterist i Ström-

706: fyller i morgon fru Emma Löf. lödd Eriksson. Stamsele. “md hl* hm N23-
50är fylleri morgon lärlrinnan Lilly Nßlund lödd Pettersson.

Dum. Havslläs. Hon är lödd i Ljungby församling och hennes upp-

Förre lantbnlkaren Göran Göransson. Gärde. Strömsund. har Van' °°h ""3d°"mid lr hmm" Ü" Kmu' dl' hm en" °"
m.|¿¿¿| 70 Ü. sammat kortare gästspel som kontorist genomgick smäskollärarinne-

Ingeborg Mickelssorl. Ohn. har avlidit nära 90 är gammal. l-lon semmnnum' Å' '922 'mm hm "" H'““as mm “"'"""a' mh
var änka eller lantbrukare Erik Mickelsson. som avled l927. '93 3m°_h°" sfs 'md wwmmm T°" N's|'f"d' H°'f da'
olivia oloroooo. lloddingo. lm ot-lidit. Hon var ladd lass i W' KY"'*"8' '“""“°“*"““**~'“ “='*“'“"°' “'“' ' ”'*_"' "'°“'
Tolliogoas ooli lamoodo sin lioiood lv: l. da lioo io; oooull- W' "°"4“- !°'“_'°'°'*°“ '“-'“-_ W “'“8°“ °°" '““*"““ 'W
ning som hembilräde hosjägmästare Bellander. Därefter var M" °" sa'f5k'“ h-lmemm' °°h ' WW Ü upwudc h°" sm"
liori ramo lrolrofoloi lios da»-modo rmislio miliiamioolieo '“°"°*'”"°Y"- _

ooli liom oodon som lama lrolioislio lill Ala Nom i siooliliolm. 5” *' fY"“ P* °"“*'8 "°""“"“'ß"' "°' '°"“°“- R'“°'*°-
dar lioo ijaosigiofdo i ioli- dr. mo oppnodo tion om ldrefo- _5°“°_“ W' *f 'W '°"“°" “l ""*“"“ *°'“ '““* P* f°'”“*'“
mkt. som hon dmv imi" sin I Ulkâfß. Eßf ÜÛHIS ÜÜÜ ßl' IIÅQII Ål Stdlll ÖVCHOQ JÖIIS-

son tillsammans med en syster lldemegarden i Risseläs.

Ftldebedagar Födelsedagar

60 är fyllerpä fredag fru Albenina Oden. född Moberg. maka 95 är fyller pä lördag änkefnl Karin Jönsson. lödd Mänens-

till lantbrukare Anders Oden. Sörvik. Alanäs. dotter. Ålderdomsllemmct. Tullingsàs.
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Strömsund
Ännu gör ni fynd
pa var realisation

Ylleklanningar fran 35:-
Damblusar i ylle från lö:-

Damgyrnnastikdrllkter från 8:-
Firrna l-'rik Sjöbom

Tel. 263. Strömsund

Fyr-arnanaderförelvastöfder 22195!
En lufïare. som vid förra tingei i Strömsund stod aialad för ses
stölder. har nu rannsakats och befunniis vara skyldig till yiier-
ligare fem stölder. llan dömdes i gar till fyra månaders straffar-
bete. v illkorlig dom med öv ervakning.

Födelsedagar
90 är fyller pa tisdag föne arrendatorn Salomon Andreas Sand-

berg. llillsand.
80 år fyller pa söndag änkefru Ingeborg Kristina Jönsson.
född Persson. Ohn.
75 år fylleri morgon lllgenhetsagaren lsak Nilsson. Hillsand.
70 år fyller pa måndag hemmansagare Erik Larsson. Jarvsand.
Larsson. som tidigare bedrivit biltrafik pa linjen Strömsund-
Gubbhögen samt varit fjardingsman. ar numera telefonstations-
föreståndare och postombud i Jllrvsand. Han har varit intres-
serad hemvarnsman.
50 ir fyller pa söndag kontonst Astrid Trangius. Strömsund.

.\lanskören Strömkarlen
har haft årsmöte. Till styrelse valdes Oscar \\'allin. ordförande.
Bror Jonsson. vice ordförande. Göran Göransson. sekreierare.
Anders Taqvist. vice sekreterare och Torsten Roos. kassör.

Göran (jrinrlefimi lüörunvmm

Dödsfall
Fru Anna Johansson. maka till Gustav Johansson. Vagdalen.
har avlidit 7-f ar gammal.
Ida Holmkvist. maka till Karl l-lolmkvist. Ulriksfors. haravlidit
75årgammal.

I-Jlllll
I Alanös kyrka för byggnadsarbetaren Ake Astor Elfström. Ö.
Hav-snas och Karin Sylvia Sundberg. Siljeásen.

.-Inna Krilvuna Iluring
Dödsfall
Fru Anna Kristina lluring. Löv berga. har avlidit 75 ar gammal.

-Jordflstnlngar
l Alanas kyrka jordföstes på söndagen stoflet eller fni Maria
Gustava Persson. född Jansdotter. maka till lantbrukaren Jöns
Persson i Lidsjöberg.

Böcker och bön l skogskojortia
l dagarna lr det en välkommen gast som besöker skogskojor-
na i norra Jämtland. Det ar komminisier Lars Löv-sund. Ström-
sund. som pa uppdrag av stiflsradet besöker skogskojoma
och delar ut böcker och samtidigt bjuder pa underhållning
med sång och upplösning.

Utdelning av böcker till skogsarbetarna har förekommit
llven tidigare genom stiflsradets försorg. men inte i samma
omfattning som i ar. Komminister Lars Löv sund har hittills
besökt ett flertal skogskojor. men det ar manga som aterstar
annu.

Hömmdagen var LT:s medarbetare i tillfälle att vara med
på besök i en skogsko_|a vid Solhöjdcn eller vägen Ström-
sund-Löv-berga.

Vid framkomsten till kojan blev det genast att satta sig
till bords. för kojans kocka fru Julia Andersson. Jarvsand samt
fni Ingeborg Lindkvist. som var på tillfälligt besök i kojan.
bjöd pa gott kaffe och otaliga kaksorter - inte ens fettisdags-
bullar saknades.

Det ör Sv anö skogsbolag som llger av-v erkningama. Tio
av deras skogsarbetare är bosatta i den koja. som vi besökte.
Kojan var en s.k. hotingskoja. som var nyuppsatt pa platsen.
Den var en av de battre som vi sett. och arbetarna trivdes
mycket bra i den. I-'ransett att kojan var trevlig. för val anda
kockan ta emot aran för trivseln. llur trivsam en koja an ör. blir
det inte så trcv ligt. om det inte städas och pyntas tillräckligt.
men den konsten tycktes fm Andersson kunna.

l-iller kalïednckningen delade komminister Lars Lövsund
ut ett par böcker med verkligt god lösning till varje man i kojan.
Dareller underhöll han med upplösning och ledde allsång. Det
trevliga samkvllmet avslutades med en andaktsstund.



Uwdm van annoecsrfonnnnu
har haft årsmöte i Missionshuset. Vice ordlöranden fru Kris-

'°°"*°'* "“$ rann annaerin inledde meter med en niin nr Genre onnnbefg.

DW !°'**¶8_“*'! '° - styrelsen enn-einen nen bena: nt- tan Logabefg. nnrnsrnnae.

MW*-“FSSENS xnennn annaeun..-see nn|mnnnae.sagne |.nfssen.|eneeøf.sy|-
via Eriksson. sekreterare. Betty Karlsson. vice sekreterare.

Efter lörlrandlingama serverades kaffe. En av medlem-
mama. fröken Terese Johansson. läste en berättelse i blind-
sann.

Födelsedagar I7 2 l95l
85 är fyller på onsdag lörre hemmansägaren Olof Karlsson.

Gärde. Strömsund.
75 år fyller pä tisdag lörre hemmansägaren Olof Strömgren.
Näsviken.

Strömsunds arbetarkommurr
hade i lördags årsmöte med god tillslutning av medlemmar. Av
ärsberättelsen framgick. att medlemssiffran ökat med IO7 med-

lemmartill 264.

Styrelsen frck löljande sammansättning: Viktor Anders-

son. ordlörande. Sixten Fjällgren. sekreterare. Artur Zakrisson.

kassör. PM. Jönsson. Hilding Amundsson. Haldis Fjallgren
och Rune Nyberg. Rev-isorer.Algot Eliasson. Sixten Forsberg

och Birger Bardosson. Ombud till distriktskonferensen. Sixten

Fjällpen. Lars Holmberg och ViktorAndersson. Trll ABF-om-

bud valdes PM. Jönsson.

Eller ärsmötet höll riksdagsman Sigfrid Jonsson ett in-
tressant anlörande om det politiska läget lör närvarande. Där-

eller följde ett samkväm med tesupe.

Egon mmén Ströms I-lnsmoderslörenlng
' har hållit årsmöte. Kassan visade en behållning på 2.803 kro-

|:“,|,,¿,p,- nor. Antalet medlemmar var vid årsskiftet I lb. Av ärsberättelsen

ao se rylrefpa reeang anuernr Anne Lien Persson. maa runs- ffmsick- att ßrenißssß bedrivit en Swmflise 'Mia *erk-

sen.si|jeasen. mhst-
Styrelsen ck löljande utseende: Iil. mag. fru Anna Levander.

Reallsnlløn ordförande. folkskollärarinnan Signe Lundström. sekreterare.

Mg".-jag . Tigag . Omg; fru Tyra Bredegärd. kassör. Övriga stytelseledamöterz Margit

SW .,|ßß||jn5|,3 ne- uran .-mf Lövsund. Brita Svanheim. Martha Olsson. Greta Narsjö. Svea

rm femton bmagn pnser Mleßßw- ßmtlis Strömsund-
Føfejmm-; Föreningen beslöt att utdela S stipendier à l00 kronor.

Damkappor 49.- 59:- 89.- 98:- l09.- l29.-

Ka r. svarta 79:- 99:- l29:-

onrrurer 15:- so.. 95:- oss "VÜ"""“"""f '.""' '“""f""°"'s".“""""" _

Hickhwu, 4% Strömsuncb munrcrpalfullmlktrge vid sammanträde r går

Skidddkm 65* om byggrradslörbud lör vissa kvarter inom samhället. Förbu-

Dnmmckm vin H _90 | 3:50 det kommer att gälla i tvä år och är en ätgänd lör att hindra

Alcwmchr H :go vidare bebyggelse. innan en stadsplaneändring vidtagits lör
Dlmkunninpr 55* 65? det planerade brobygget över Strömssundet.

B|usm,_ slmmpon scan” Förbudet kommer att galla lör kvarteren Gösen. Sprken.

Fuhnn Hästen. Vargen. Hunden och Geten. Det blir alltsa samtliga

- - kvarter frän Strömsvlgen utefler Lövbergavägen och angräns-

v""°""“""' s"°' "'°°'* "'°" s'““'“°°'“°" ande in-nnef i nunnan mer stnsmsennaer.
ra-.unerynren man byten erelenibynen 3

gollbyxor. gossrockar loden. sportjackor ylle.
sportskjortor. hattar. skidmössor. batmössor. ".-Ksu.¿m,“¿ff giekpaeneangsmrtenv-sanne:asneeuey-om mfjnnaeief ge-

° W' *BW nnnrnnniatt-'rtöstersnnajnnineernieern-z.<2-2.1-0.3-oiaen
Tcl. | Slfßmâlllld Tcl. l mmandc och snabb much
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Ströms prosirislalläkare ellerlyser tippröjda skidspår och Ströms Röda korsltrets 28 2 l95l
iiomhntbad har hall årsmöte på Turisthotellet i Strömsund. Av verksam-
De rekreationssportande människoma i Strömsund är gyn- ltetsberättelsen framgick. att l9S0 har varit både arbetsfyllt
nade av naturen. när det gäller en härlig skidterräng. men be- och framgångsrikt lör kretsen. Medlemsantalet har ökat med
träffande andra sportgrenar återstår det mycket att göra. lör 97medlemrriartill 356.
att alla. som idkar någon sort av rekreationsspoit. skall bli Som bidrag har lämnats 2.l00kronortiIl vatten och av-
belåtna. Provinsialläkaren dr Sven Sänie. Strömsund. som själv lopp. I .000 krorior till vitamindroppar till skolbam inom Ströms
är sportsman. ser helst att det gjordes något på detta område. skoldistrikt och l00 kronor lör inköp av julklappartill patienter
så att alla kunde ges tillfälle att ägna sig just åt den sport. som vid Ströms sjukstuga. Vidare har fyra liusmodersstipendier
bäst passar dem. utdelats. och två bam har bekostats vistelse vid bamkoloni.

Slalombacken bör naturligtvis röjas bättre. Även l.l70 kg äpplen hardelats ut till bamrika familjer. Vid en kläd-
belysningsfrågan bör ordnas. sedan själva backen har blivit insamling. som ordnades lör Europas llyktingläger. lick man in
lärdig. Med tanke på den stora betydelse en slalomhacke har 2.000 plagg. Vidare har kretsen köpt ytterligare en nillstol. var-
lörorten. vore det önskvärt att kommunen hjälpte till och be- lör man nu har två stycken. som lånas ut till patienter med
kostade belysningen. sviter av bamlörlamning.

Det bör även finnas bättre skidspår. än vad det gör här i Styrelsen lör kommande verksamhetsår består av lngrid
Strömsund. anser dr Säme. Man kan inte begära. att det alltid Hagerrnark. ordlörande. John Lindqvist. kassör och Stina
skall vara nyspårat. när man kommer ut i terrängen. men det Olofsson. sekreterare. Övriga styrelseledamöter är Nils Berg-
skulle vara önskvärt att spåren vore uppröjda.. hull. Signe Carlsson. Anna Hallberg. Märta Lindqvist. Sven

Säme. Hadar Dalillövv. Viktor Andersson. Lars Lövsund och
Bättrebadmöjllgheter Alvar Hillden.
Strömsundsboma bör även lägga sig vinn om att ordna bättre
badmöjliglieter. anser dr Säme. Både ett frilusbad och ett pnmønøfw ||5,-|.|.|,||,|,|5|,-|j,,,,.,|,¿|
immhißbßd med Simbßss lm behv Pëkllßl- |“°fl“ß- sr.-rreira iisnaeisrrrirersreitsrtrrrnrierr av-aeiriirig :si i srrrim-
hßd msd bwins lwmmsf väl att miß i Och moi bliwids rund irsae pa iorarrgsirraiieri arrrrrøre ps uiiier. av-aeirrirrgerr
Mlwilssinsß- msn stl ffilsbßd lrWN en fräsa- wm irsr under msn han eu framgångsrikt ar. rarsiriir med iarrire pa
Mr IMS M1 M ßm- rrreaierrrrsrrrsier som ams med ss riii ios.

Dr SIM kvm Na in P0 idfsfråsm i Strömsund- Hans rm sryreire vrider sigrria Larsson. rrrairimrrie. sv-en
åsikt lf att den nya idwtßvlww bör ßfllssß till en Plats i iisrrrsrrrr. amor. itrrri tzriir osirsrssorr. seirrerersre. oiie
RÜSSCÜS- 45' 49' 50"* mfllß ßmßiißßf- Magnusson. Ame Andersson. Jolin Willman och Pelle lloof.

Det välbesökta mötet avslutades med supe och dans. '
Ytfeltlt vann Strötnaskyttet
Söndagens lältskjutning i Ströms skyttekrets arrangerades av

Lövberga SKF med deltagande av 75 skyttar från l2 lören-
ingar. Skjutningen gyriiiades av ett strålande väder.

Resultat: Mästare: ll Karl Ytfeldt. Havsnäs 25 tr. 2) Nils
Wilhelmsson. Strömsund 23 tr. 3) Helge Edesund. Strömsund
22 tr. -ll Sigvard Eriksson. Gärdnls 22 tr. 5)Gösta Göransson.
Strömsund 22 tr. 6) Erik Persson. Ãspnäs. 2l tr. 7) Wolmar
Sundqvist. Havsnäs 20 tr. tt) Pelle Persson. Ãspnäs 20 tr. 9)
M. Blomberg. (iärdnäs 20 tr.

llögre: l)lvar Sandhill. Lövberga l9tr. 2).I. E. llenriksson.
Lövberga I 7 tr. 3) Pelle Wänberg. Strömsund I7 tr. -l) Per Olof
Lindgren. Öhn l7 tr. S) Lennart Sjöberg. Ohn lb tr. 6) Ake
Nilsen. Strömsund lö tr. 7)Allan Eriksson. Lövberga lb tr.

Lägre: I) Albert Jonsson. Öhn 2l tr. 2) Erland Eriksson.
Lövberga l9tr. 3)KarlStrand.Ö. llavsnäs l8tr.-l)Tore Eriks-

_\-á-M.,-,“,,¿, ,,.,-,“_,;,a¿ ,950_,ah., son. llavsnäs l7 tr. 5) Gösta Palmqvist. Strömsund l7 tr. 6)
' ' Werner Pålsson. Lövberga l-l tr. 7) Karl-Gunnar Persson. Havs-

näs I-l tr. 8) Walentin Nordin. Rudsjö l2 tr. 9) Ragnar Edin.
Strömsund I2 tr. l0) Stig Olsson. Lövberga l2 tr.

Födelsedagar 27 2 l95l
S0 år fyller på torsdag arrendatom Hjalmar Sandberg. Draga-
“M ||g||§¿m¿_ Födelsedagar I 3 l95l

90 år fyller på lördag Alaiiäs lörsamlings äldste. lantbnikaren
lsarael Johansson i Östra Havsnäs. Mest känd är den gamle

Dödsfall sedan förra kriget. då han var uppköpare år bränsle-
lda Maria Emelinda Strömstedt. maka till Albert Strömstedt. kommissionen och även ombesöijde dess vedtransporter på
Alanäs. har avlidit 65 år gammal. F låsjön. llan är lör åren synnerligen vital.
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Hetnntan lïäaan l '3 l95l
Utarrertrleras fl'.o.rn. den I ma] l9$I
Önskar arrendator till min jordbruk i Täxan. Centralt beläget

vid landsvägen Strömsund-Ramsele. lättskött för4 å 5 kor och

häst. Mjölk kan levereras till mejeri. Ny och bra bostad samt

ekonomibyggnader.
Alla nödiga upplysningarom arrendevillkor och dylikt lämnas

gärna av ägaren fru Matilda Jönsson. Täxan. tel. Täxan I3.í í i 1/' ,/I

Olle och Matilda Jönssons gårdi Tåxan.

Nuvarande ägare Jan-Erilr och Inger Tàqr-Ltr

Dödsfall
Jakob Nordenius. förre handlanden i Bredkälen. har avlidit i en

ålder av- 74 år.

Ströms föreläsnlagalörealng
har hållit terrninens andra föreläsning. Föredragshållare var

civilekonom Carl-Erik Almström som talade om ”Världsläget
av i dag”. Kornminister Lars Lövsund tackade talaren för det

intressanta föredraget.

.lordßstalagar
I Ströms kyrka jordföstes i söndags stoflet eller ångbåts-

befälhavaren Konrad Rådström. Strömsund och hernrnansäga-

ren Sven Svensson. Strandliden. Olfrciant var kornminister Lars

Lövsund. Anders Tåqvist medverkade med sång.

I Ströms gravkapell jordlöstes i söndags stoflet eller hem.äg.

Erik Jönsson. Tullingsås och banarbetaren Osvald Mattias-
son av komminister Lars Lövsund.
Fröken Anna Näslund. Havsnäs. har avlidit i en ålder av nära

85 år. Hon harvarit mycket ute i världen bl. a. ett parorngångar

i Amerika och var känd lör sin gladlynthet och sitt goda hu-

mk.

Kyrkb kvhttolllrbaadet
Alanäs avdelning av kyrkliga kvinnoförbundet har hållit års-

möte i kyrkbyn. Arsmöteslörhandlingarna öppnades av ord-
förande fru Brina Sundström. Alanäset. Medlemsantalet har

3-dubblats sedan fjolåret och var nu 83.

Den fungerande styrelsen. utom ordföranden bestående

av Tora Wahlström. sekreterare. och Stina Ekbladh. kassör.

båda i Alanlset. kompletterades med Lilly Näslund. Havsnäs.

och Lilly Persson. Ringvattnet. Byombud: Sofia Sundberg.

Sörvik. Anna Strörngren. Nyhamn. Helga Löfvenberg. Havs-

ltls. Anna Johansson. Järv-sand. Aina Persson Lidsjöberg.
Eulalia Olofsson. Lillviken. Karin Höglund. Siljeåsen. Linnea

Ahlqvist. Gubbhögen och Ingeborg Näsström. Ringvattnet.
Man beslöt köpa ett altarkrucifrx till kyrkan för en beräknad

kostnad av I50 kr. avsett att invigas på långfredagen.

I yttrande till stillskommitten lör pastoratsreglering be-

slöt årsmötet enhälligt och kraftigt understryka. att den nya

storkommunindelningen icke finge följas av en liknande åt-

gärd på det kyrkliga området. så att Alanäs pastorat sam-

mansloges med Ström. Mötet motsatte sig bestämt varje tanke

på en dylik sammanslagning och gjorde sig därvid utan tvivel
till tolk för en överväldigande och kompakt opinion bland

alanäsboma.

Srlltnaaarla Waerlandltlabb
harhafl årsmöte. Styrelsen frck följande sammansättning: Gun-

nar Englund. ordförande. Vemer Wiklund. vice ordförande.
Gunvor Karlsson. sekreterare. Erik Nygård. kassör. Bertil
Nygård. klubbmästare. Efleråt serverades nyponte med
hälsobröd och visades en lm från Klippiga bergen.

11-ÉIRAPAK
Ennyavenakrnetod.*TetraPak".attlör-packamjölkl

papperdernoaatrerasavernbalagefabrllten
Åkerlandållaaslng.

Ström-stafett
IFK Strömsund körde på söndagen sin traditionella bya- och

ltorpstafett med deltagande av I 5 lag. Ett strålande vårvinter-
väder rådde och föret var därför i tyngsta laget.

Firrnalag. I ) Mejeriet (Helge Asplund. Harry Mårtensson. Sig-

vard Pettersson) I .36.27. 2) Konsum I .-13.42. 3) Ulriksfors Va-

veri I _4839. 4) Nordsvenska l.-19.45. 5) Saltins El I 53.36.
Korplag. I ) Renåns timmerhuggare (Torsten Jönsson. Ivar
Jönsson. Erik Zakrisson) l.34.$2. 2)Godtemplama I .35.47. 3)

Henrtingskälens tintmerhuggare l.37.52.4)0jamsTimmerhug-
gare. lag ll l.47.l6.
Damer. 3 st 2.5 km. I )Telegrafverket (Siv Fält. Vivianne Lars-

son. Karin Eriksson) l.l6.l9. 2) Ulriksfors Väveri l.23.23.

Födelaedr
90 år fyller på lördag lnkefru Elin Holter. maka till framlidne
hemmansägarenlohan HoIter.Strand. Honärlöddiöhnmen
flyttade vid sekelskiftet till Strand.

85 år fyller på edag änkefnr Johanna Matilda Werme. född
Holmberg. maka till framlidne skogsinspektoren Lars Werme.

Strömsund.
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Edvin Göransson.

Ojam. Jubilaren är föddi och har huvudsakligen ägnat

sig åt jordbruk. Han har också handlat med kreatur och hans

stora intresse är hästar.

Strömsund
Kom ihåg byggrtadsarbetarnas årsfest

med faninvigning lördagen den l0/3 kl. l9.
faninvigning å GT-lokalen med tal av

ombudsman Hellström.
kl. 2l årsfest med supé och dans å hotell Gillet.

Anmälan om deltagande göres till Hilding Amundsson.
tel. 363. Per Kristoffersson. tel. 96

och Torsten Evensjö. tel. 296.
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'IS år fyller på tisdag änkefnt Brita Löfvander. änka efter lant- Kommunalarbetarelörbundets avdelning 272 i Strömsund hade
brukaten Etik Löfvander. Öhn. Fru Löfvander är en duktig hus- i lördags årsmöte. Till styrelse valdes Per Eriksson. ordförande.
mor och har uppfostrat en stor bamaskara till dugliga och Bernhard Lohman. kassör. Seralia Lipkin. sekreterare. Aurora
präktiga medborgare. Larsson och Märta Kärnlund.
60 år fyller på onsdag fabrikör Petrus Jönsson. Strömsund.
Jubilaren. som ar lödd i Vågdalen. har allt sedan sin ungdom 9ÄIülllSlllISb0|ll'|ß llllfl IIS l f0l0lII'll\1ilIl!
ägnat sig åt snickeribranschen. Efter att i ett l0-tal år ha arbe- Niinlandskretsen av Svenska fotografemas förbund har haft
tai i sin bi-oder-s arm; i Strömsund, ei-britt han plats som mi-man årsmöte på Frimurarhotellet i Härnösand. Efter mötes-
vid Halls fångvardsanstalt. l9l9 slutade han denna anställ- lörhandlingama höll fotograf Bror Price. Eskilstuna. föredrag
ning och återvände till Strömsund. där han l920 av sin broder om industi-ifotogtafering. Pont-ätiavlingen hade samlat 23 kol-
övertog Strömsunds Begravningsbyrå. vilken han fortfarande lektioner. Första pris tilldelades Rune Espling. Luleå. andra
innehar. Jubilaren är medlem av municipalfullmäktige. Inom Pfiß Bmf Sßdmfl- SIIÜMWIKJ-
Strömsunds brandkår har han även nedlagt ett aktivt och in-
tresserat arbete. Suíhnu

får torsdagen den l5 mars kl. 20 besök av
Are Wnerlnnd

som talar i Strömsborg över det intressanta ämnet
Aldrig mera sjuk!

Den vitale hälsoförkunnaren går i dagarna
in i sitt 75:te levnadsår och under de sista

50 åren har han inte varit sjuk en enda dag.
KOM - HÖR - SE.

lnuäde kr. l.50.

Klell Nordin lllltle Hata l 3/3 l95 I

Det lyckades inte för Strömsund att få revansch på Nyland för
ishockeynederlaget för tre år sedan. utan ångertnanlänning-
ama vann även årets uppgörelse. Resultatet blev 0- I t0-0. 0-0.
0-l i. Matchen var utan tvivel den bästa som spelats i Ström-
sund i vinter. Det var två jämnstarka. snabba och samspelta
lag som möttes.

Första perioden var den jämnaste i spelhänseende. ty
båda lagen hade ungefär lika mycket av spelet. Andra perio-
den var liemmalagets bästa. och att inte Flata kunde göra mål

3,,¿,,,,.,,,-,m,_,,,,,,,,,,,,,,-5, Pam, _,¿,,m,,,, under något av sina anfall är ganska konstigt. Tredje perioden
var den mest rafflande. Det var något jämnare spel. men Flata

vanruun-|s|,ün.“¿ mß ms' hade långa stunder övertaget även nu. Strax före full tid fick

En facklörening som har en hundraprncentig anslutning är 3¿_N°"“' "W °" JJ" °r“'_'“3' “"f“"' mc" K-Jc" N"“JJ" km'
a“k|ning 337 i sm,mmn¿ av svenska \.¿ga,h“m.gRm,umk.¿_ fri. och denna gång begicks inga misstag. Han lämnade Jöns-

Den nar na im inaiiennnai. .ss-lutningen. itass-sf atiiseuan W* "°" "W" '~'*“"'*-
l9-l9 heter Lars Holmberg. Avdelningen ornspänner vägarbetar-
na inom Strömsunds vägmastareområde 7. I-l. Ett problem är
att alltför många vägarbetare måste under vissa tider av året Mon Nisse
ga arneisiosa ett..-r sista sig annat arts.-ie. For nan-aranaa ar 23 5"“"“““*1*'5P°'°" ' “P"'
medlemmar perinitterade. men hellre än att gå och stämpla har
de flesta sökt sig något nytt arbete. Många haräven tröttnat Ftühünr
P* “°“*! “**“"l=“'*"~f'° “°" *'“'"=“ “S “W *'_“"'l="““'“°° af' tio ar ry-iiar pa annandag past rni Mana oissan. man oint-
h°'°" "d M3" J" Jümbmkc" på *Mm Svens* dotter. änka efter lantbrukare Jöns Olsson i Alavattnet.

80 år fyller på annandag påsk småbruksägaren Jonas Samuel
Förkrussantle aegerför ll-'K Srömsunrl Melander. Btedgård.
Den uppskjutna seriematchen i ishockey niellan Strömsund 80år fyller på måndag löfte småbrukaren Johan Etik Johans-
och Järpen spelades i går i Strömsund och slutade med en son. Bredgårtl. Han var född i Vågdalen. där han bodde till
förkrossande seger lör hemmalaget med hela 28- I . Om spelet l908 då han gifte .sig och flyttade till Strömsund.
är bara att säga att Strömsund var lika överlägset som resulta- 75 år fyller på påskdagen förre byggnadssnickaren Ante Pers-
tet visar. och matchen spelades till största delen i Järpens son. Siljeåsen. Jubilaren vari många år Alanäsboma behjälp-
lörsvarsområde. lig med uppförandet av de timrade husen och har upplön ett

God domare var K. E. Oskarsson från Strömsund. l otal byggnader av skilda slag. Han är en gemytlig medmän-
lördagsmatchen vann Nyland över Strömsund med I-0. niska. varmt kristligt intresserad.

IS



"*"""""' vw atom, ._ . . bergmnn l Hlllsand
50 år fyller 'på söndag slöreglenngsarhetaren Sven Harald Söndagcm mhkjuming i Ström \k>_“ckms amngcmtm än

S”'°"““"' "'"“'“*" Halterna. sk,-man-ning med antagande av 12 vu;-tm: nan | t

Sår lyller på fredag fru Betty Karlsson. Rädd Reijto. maka till ireningar.

“>“"'*“'“'°_J""““ '.<“"'“““' Bf°“.'gà'*" F” K*."'““" *" “W R.-saltat. staam | l .\'a.-se tatnmmg. Hittema. 24 2» varm

T::(Wz:.;:k' V. lmät' “:n":'g':“_'m ïmïåslxånnsunï; .\lagnusson. Hillsand. 23 3) Jens Ehrs. Äspnàls. 20 -ll Helge

_ m I _ Mn c' N ut Iwm " n ga Edesund. Strömsund. ll) 5lVttal|s Sundqvist. Havsnàls. l96|
aktiv medlem inom Vita Bandet och t kyrkliga arhetsknetsen. Pcuc Pcmm Äspnåh lwnvmc Ekwm Ä\pnä\ |7mKad

"mike" dulfug hu§m"."“mmnkf“m“cF' g"d.h"a"ad“ch har Ytfelt. Havsnàls. ln 9: Knut .\lodin. Äspnäs. ln lm Putte
lör sin gtvstínbet och sitt goda vitsen gyort sig mycket om- Mmmm Hmgnd lg

'>'°'“' Högre. t »Ave satsen. smsmsunu. :2 2» star Guswrsam. Hau-

ßrlly KurI.r_ron Itiilmr rälkonrntrn

sand. IS 3|Ever1 Persson. Öhn. I7-lll. E. Oskar\son.Öhn. I3

St Pelle Vänherg. Öhn. l2 7) Per Olof Lindgren. Öhn. 13 6)

Bertil Rosenberg. Öltn. ll llllohan Persson. Lidsjöherg. II
Lägre. l I Anders Bäckström. Hillsand. 23 2» Rune Svensson.

Hillsand. lll 3)T0l'e Eriksson. Havsnäs. lll -llOlIe Backlund.

Lövberg. l75IUnoFursherg. Hillsand. lb 6)Axel Roos. Ströms-

und. I6.

.Virke Blomberg. inrr bara ntäslrrskvlr uran även

uppskalrad bu.rsrI|auiir åren I944-I978

17!! höger pà bilden Ronn_v Mårtensson. Slmnd

Dül
Änkelru Brita Lölvander. Öhn. har avlidit i en alder av 75 år.

I-lant\erltareplltorifer'etalStr6tnsur|d
Jämtland-Härjedalens hantverksdistrikt har under helgen hal- “Ik
lll disllilsktrftlrns på |'l0lC|| Üllldl i Slfümsund. Mall gäslíl- | S"-üm, kyrka vigdes på p¿\.ka|'mncn “mgsgmun KU' Rum.

des även av medlemmar från Ångermanlands distrikt. Konle- Bcfgcnhm' H¿x¿\_ Hammcrdak |-¿,N|m|¿ng “ch ldcfmmcn
rensen som höqade på lördagskvällen. inleddes med att verk' Emmy Häggström. Harhäeken. Strömsund. Vigseln Iörrätta-
mästare Ame Roos. Strömsund. hälsade välkommen på du 3,. k\.|.|mh“¿c Gunnar Berg

Strömsunds liantverkslïirenings vagnar. Sveriges ltlamverks- | sm-ms' kyrka gdü M annandag msk |xNa“¿m,nm, Ban

och smàmdustnorgantsattons vetetanmarke utdelades till sjuk- Ü; Gmrg Jakh, “ch a“~¿N,¿".M Mm. Hemmingwm “da
kil.\!iCkíl.\§Öl' Ålgl EllíL\80l'l. Sllmäußd. Mim \'Zl|'i| från SI"-§m§u"d_ srräumks av Gunnar

skrllddarmâlstare. För att erhålla detta märke fordras. att man Berg.
skål" lifgållllåålllülltll l'l'lll'l\l áf. | 5"!-sms vigdes på piïkdagcn |inj¿m.hcm'.cn

Lundberg nen aärshilradet Anna Kristina Breiving från txan.

-Iordlklmtf vagv.-lamm W unmmanaaotafs utv-amd.
l Ströms gravkapell jordtstes på annandag påsk stoflet efter

fÖl'I'C hcmmansägare lsak .lohan Wallin. Hössjön. ()m|,,.@“d .v gummi | Bndklkn 2 | 13 WS'

1_

uÜ

-1'S

ršgï
§,=«."'

Skolöverstyrelsen har föreslagit regeringen att tilldela Ströms

K A skoldistrikt statsbidrag med högst 20 S00 kr lör ombyggnad

i br¿¿bum:_ av skolltuset i Bredkälen. Den totala hvggnadskostnaden he-

Dnou räknas till 39 400 kr. Av statshidraget avses I 300 kr för inven-

¿_ 1-,|_ g4g_ tarier till slöjdsal. Byggnadsarhetena hör få påbörjas snarast

niijligl.

lb



Alanäs kyrka har litt altarkruelllx 29/3 l95l Tvä harrsjöaegrarl Alanäs-tävling
Ett av Kyrkliga kvinnolörbundets avdelning i Alanäs skänkt Börje Vikström. Hammerdal. segrade i norra kretsens
altarkrucifix. framställt av en italiensk konstnär och levererat mästerskapstävlingar i Alanäset i söndags. Tävlingama
av Libraria. Stockholm. invigdes vid längfredagens högmässa gynnades av ett strålande väder och löret var utmärkt. En
i Alanäs kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström. Krucilixet. talrik publik hade mött upp.
som är snidat i trä. är en konstnärligt fullödig framställning av Resultat. seniorer 29 km l ) Börje Vikström. Hammerdal. l.3 I .40
Smänomas Man. Det överlämnades i koret av KKI-'zs ordlö- 2) livald Fogelkvist. d:o. l.32.2o 3lH. Jonsson. Harrsjön l.38.20
rande Britta Sundström med ett kon tal. -ll K. A. Jonsson.d:o. I.-ll.-lo 5lÖsten Eriksson. d:o. l.42.39.

I Havsnäs missionshus ägde före högmässan annan- Oldboys IO km l ) Erik Hellström. Tullingsäs. 5 I .53 2) Anders
dag påsk altarinvigning mm. lörrättad av lörsamlingens kyr- Johansson. d:o. 52.35 3) Harald Baudin. Strömsund. 54.! l 4)
koherde. Altaret ersätter ett tidigare brukat provisoriskt altar- Axel lngrnarsson. Alanäset. 55.0-l 5 ) Vilhelm Södermark. d:o.
bord och har tillkommit genom missionslöreningens lörsorg.

.-lirare: 1 .-iland: Irw-ka med Irmcijirer

.mnrl Per Ilai'm'.s allarravla med malii-
"Den .mm år man rrnd lcam' /örslu .slelren "

Strömsunds-Spelen
på skidor söndagen den l april

med deltagande av bl. a. Nils Karlsson. Mora.
Sigvard Jonsson och Adolf Viklund. Rossön.

Melker Risberg. Hammerdal. Jöns Jönsson. Strömsund
Lördagen den 3l mars

i Bla Hallen dans och scenuppträdande
av Leon Landgrens orkester med Thory Bemhards

Söndagen den I april
lipprop på tävlingsplatsen

Prisutdelning ä Torget
Dans ä Blå Hallen.

Musik Sjödins
IFK

59.45.

Juniorer l0km l)HäkanStrand.Harrsjön.-l5.50 2)Odd Edlund.
Gäddede.-l8.50 3)PellePettersson.Gubbhögen.49.l7 4)Conny
Nilsson. Hammerdal. 49.44 5)Tage Strand. Harrsjön. 50.59.
Ungdomsklass 5 km l)Torsten Jonsson. Harrsjön. 24.l2 2l
Tage Olsson. Gubbhögen. 24.2-l 3) Harry Strand. Harrsjön.
25. l0 -l)JosefNLsström. Gubbhögen. 25.30.
Damer 5 km l l Lena Forslund. Gubbhögen. 34.32 2) Helvig
Persson.TuIlings1Ls. 35.09 3)Gunhild Lindblom. d:o. 36.57
4) Britt Eva Söderman. Gubbhögen. 39.-l7.

Strörna kyrkliga kvlnnolörbund I -I l95l
hade en mycket lyckad utlärd till Täsan på Marie bebådelse-
dag. Över l00 personer deltog i högmässogudstjänsten med
predikan av kyrkoherde Gunnar Berg. Däreer bjöd damer frän
Stamsele och Tlsan pä kyrkkaffe i skolans bespisningslokal.

Begramlngar
I Ströms gravkapell jordlästes annandagen lödorädstagaren
lsak Johan \\'al|in fran llösjön. Olliciant var komminister Lars
Lövsund.

Srnålllckor llla ute
En timmerlastad lastbil råkade på måndagsellermiddagen kol-
lidera med ett par sparkåkande flickor i 5-ärsaldern på Löv-
bergavägen. Då lastbilslöraren sag de båda llickoma. sökte
han avvärja en sammanstötning genom att svänga mot
snövallen men hindrades av tva andra bam. som lekte intill.
Han tvingades därlör svänga inät gatan och stötte därvid sam-
man med smallickomas spark. Flickan. som satt pà. kastades
ut i körbanan men slapp undan med blotta skrämseln. Den
andra. en dotter till reparatör Gustav Skogman. Strömsund.
fick en ganska härd töm av bilen och ädrog sig så svara ska-
dor. att hon mäste löras till Ströms sjukstuga. där man konsta-
terade. att larbenet var brutet. Lastbilens förare anses helt
utan skuld till det skedda.

Föreningen .\'or-den
twiattii amma. rm styrelse valdes Gumw aug. ut-ar.. Hjal-
mar Osterberg. kassör. Stig Lander. sekr.. Anna Persson och
Viktor Andersson. Till representanter till kretsstyrelsen i Ös-
tersund utsägs Gunnar Berg och Hjalmar Österberg.

Begravnlngar
I Ströms kyrka harjordläsrs lantbr. Erik Andersson fran Strand.
Jordlästningen lörrättades av komminister Lars Lövsund.
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Jörn .lllnsctiri hotade Mora-Nisse En glänsande vlntersorig flit' IFK 5/-l l95 I

Strörnsurids-Spelen l95l blev kanskedeniest lyckade skidspel. För att höra hur den gångna säsongen varit för Strömsunds

som någonsin arrangerats i Strömsund och vad publiktill- vidkommande har vi vänt oss till IFK-ledaren Alvar Hillden

slutningen beträffar. slog den säkerligen alla tidigare rekord. som svarar: Mycket bra ur alla synpunkter. sportsligt.

Cirka 2 000 betalande äskådare men dänill kom mängder av arrangörsmässigt och ekonomiskt. Våra ishockeygrabbar har

intresserade. som från olika delar av spåret följde tävlingen. så ju tagit rubb och stubb. A-laget Jämtlandsserien. B-laget Norra

minst 3 000 personer hade glädjen av det välanangerade serien och så senior- och junior-DM.

skidloppet. Till nästa säsong måste vi försöka komma upp i högre

Mora-Nisse vann som väntat seniorklassen. men se- serie. för annars är det fara vän. att publikens intresse slapp-

gem var inte så helt given. ty Strörnsunds egen Jöns Jönsson nar. Att vi inte är helt utan chans i annan serie. visade matchen

visade lejonklon. Det var endast 49 sekunder. som skilde ho- mot IFK Nyland. som vi visserligen förlorade med 0 - l. men

nom från Nisse Karlsson i mål. Vid varvningen ledde Jöns där grabbarna visade verkligt fin ishockey. och återväxten i

Jönsson tried 3 sek.. men mot Mora-Nisses slutspurt kunde ishockeyn är mycket god. De mer avancerade ungdomania

han inte stå rycken. har hållit till på vår bana. medan de yngsta. 8 - l0 åringar. fått

Seniorernas lagpris hemfördes av Hammerdals IF med sina första lärdomar på en privat bana. men även den utrustad

Rossön och Strömsund på resp. 2:a och 3:e plats. Juniorlag- med elljus. Det är förbluffande vad dessa småknattar lärt sig

priset tog Strörnsund och ungdonisklassen Harrsjöns lika sega på en säsong ifråga om åkning och puckföring.

som utmärkta lag. ldrottsföreningen har i största möjliga utsträckning lå-

Resultat: Seniorer I) Nils Karlsson. Mora. l.l6.33 2) Jöns nat ut gamla skydd och kasserade klubbor. och när det hänt

Jönsson. Strömsund. l.l7.22 3) Sigvard Jonsson. Rossön. någon gång att en målvakt fått låria "Jösses“ klubba har lyckan

l.l7.38 -li Gunnar Hemmingsson. Hammerdal. l.lll.5l Si varit fullkornlig.

Melkerkisberg. Hamnietthl. l.l9..'l0 6iAxel Ståhl.ÖSK. l.20.(Il Skidorna har även haft en fin säsong. Föreningen har ju

7) BörjeWikström. Hamnierdal. l.20.3l l0iSixten Abrahams- endast en åkare av verklig klass. Jöns Jönsson. men han har

son. Rossön. l.22.l$ lfl) Erik Zakrisson. Strömsund. l.27.05 gjort flera goda lopp under säsongen. och den match han gav

l9)A. G. Haglund. I 27.05. Mora-Nisse vid Strörnsundsspelen varen prima överraskning.

Tltllpre segrare l Sr-önisunrls-Spelen
l937 Erik Larsson. Kintna

. lflldelneàt'
I938 Kalle Lindberg. ÖSK _ .

N39 Se' sm nu & le 75 år fyller den 9 april änkefru Lucia Johansson. f. Jakobs-

lçn Ing; läaing 'N dotter. Grelsgård. Strömsund..

I9-ll lngen tävling
50 år fyller den 9 april fru Mana Wikström. maka till elektnker

nu Om wikhmd_ Bagk Helmer Wikströrn. Gärde. Strömsund.

1 os S0 år fyller den IO april fru Märta Elisabet Öslerltall. f. Anders-
iai. Atrmioiiiiis-'si. i< ' . “ _

IW Sam Sm“_a|}_'SoM|c son. mm nu simgsm. .vittnen ösiefiiaii i Litrsjtsiiefg.

I9-l5 lngen tävling
I9-lb Ingen tävling |r|-ygfymuunßn
l9l7 Oskar Malm. Åsele mg 5"-gsmqmg |75

IN* Hemwi Ptwß- Hammmlal vi omr»-stifjer uppiiiiingar av sin slag

I9-I9 Arthur Hendin. Lillhärdal med elektrisk upptiningsapparat

l950 Enar Josefsson. Skellefteå Röfjcdngngs ^_3_ Am" Cswn
Tel l75. Strömsund. ankn. bostaden.

Läqfflwr .stiinmirsiisrisirtiiierofiiaaarrasiiiig
Förbundsfältskjutningen avgjordes på söndagen med Ström-

sunds .skyttegille som arrangör. Tävlingen. i vilken inte mindre

än 6-l0 skyttar deltog. blev rätt chansartad på grund av vädret.

Då de första patnillerna gick ut på morgonen var det fullt snö-

glopp. vilket dock så småningom upphörde.

Skyttarna samlades vid hemvärnsgården. varifrån de i

skjutlag om 2-t medelst bussar transporterades till tävlings-

platsen i Tullingsås. där åtta skjutstaiioner upprättats runt

An'angörerna. Strömsunds skyttegille. är att gratulera till den

lyckade tävlingen. Det fordras långvarigt arbete och god or-

ganisation lör att genomföra en sådan jättetävling. vilken från

första till sista stund förflöt prickftitt och fick högsta betyg av

sky1tartia. Prisutdelningen var förlagd till hemvätrisgården och

löträttades av Jämtland-Härjedalens skytteförhunds styrel-

seordf. överste Torsten Berggren. vilken före utdelningen ut-

'S'""' """ "“"""'" "d $"""""'“"'l'“/""" '95 ' bringade Hans .\lajcstät Konungens leve. Prissamlingens

lll



vlrde uppskattas till cza 2 S00 kr. Eller prisutdelningen lick gg;-||m;||¿m|,y|4;|||"|||u
Mm Lindqvist- Slfmwl mms ßflwßdsß ßilwm- natt i eønaege en telnr: beeøln nernuygaereei a snnnae byg-
dalj i guld och Edvin Stenström. l-lillsand. samma i silver. 4,83-¿_ Ni|, gvmßm 5 srmmg gm, “gsm gmm- m- byn, hi,
RCSlI|lllI l"|llV\|dk|lSSZ l) Å. Slllldbtfß. Å4 40 ll'IlT 2) Hélßt [gg-ig_ Pçf jgkgbgggn kggnmgntgr-gdg gn ggmmgl bguppgggk-

Edesund. Strömsund. 39 tralï 3)Carl Skyrtmo. OSG. 38 trtl' “ms fm., en ggn; 5 gu-,m|_ och [mmm Kg,-5,, Ni|,,,m ¿,m,m.
-tm. Sehlstedt. Bfsvwß 37 Ifl' Slßhw Hwl-GM* menade en utmattning av nmueten. sten intresse eaintnaes
37 WW- också kring jorrlbruksinspektör Olle Erikssons anlörande om
MÜNCFUISSI Uclfl SRWNO- 055- 27 W" 2) N- C- -|5'8°"' seder och bruk och byggnadsplanering. Som extra inslag vi-
9|-^|*- 27055' 3l^- SUÜVUFÅ4-250554755* Müilß' sades en del av den sockenlilm. som f. n. lr under inspelning
900- Åsllß- 26 lfllï 5) L- |'|0|m$"'5I- HÖBGIN- 25 WW- lörrnedel som anslagits frin kotnmunalt hall. Damerna i Strand
Lagre klass: l)Reidar Edin. Strömsund. 24 trllï 2) Uno Fors- hmm; mm; uwgmm hg, mgd ¿°w_ V.,-jgmm dm omr.
berg. l-lillsand. 2l tralï 3) 0. Bergman. Dockmyr. 20 tr-ln' 4) tmerige New; |_¿rfe;mm gm; ungdom., fm" gu-.mg mg,-_
Einar Larsson. Berg. 20 tra' 5) L. Hlstner. Hotagen. 20 tralï. |,5|| meg musik

"'1"""'°"""Y“""'“ sstrrytleeaen mternnsnna Matilda edan anlenenefjnnlbn
Det blir stopp med llrjetraliken över Strömssundet i natt och Jah." M _E¿in Risæus '
nenentiltmaagenfntntleetanzzptkvattentittklneteennpt *"“°“ ' . '

50 ar fyllerden l3 ds fru l-ltldur Mikaelsson. lödd Strömgren. | -ml 'nusåïiavM|' |umågzfmïï makattll jlmvlgsarb. Olle Mikaelsson. Lövbcrga.

dirigeras till dett nya vlgen över Ulriksfors till Strömsund och
- Strlltrnantllaaavtce versa.

mn” s|iPnm¿¿r3 r/,m““bæ¿¿°ch m8¿“|uu,¿|| En ”konslattklion” har nyligen varit anordnad lllr i Ström-
,¿ ung, och har pi SNM av an mp isen nn mk", mm sund. Man lirhavilkensmakrnanvill.mensamyckensmötja

fyra mil långa omvlgert runt Russljar-den. har slllan skadats på en gang t sa många vackra ramar. Man
Amla 5 Mu sme, |~¿,j“u||a p¿ su.¿m,u,,¿$$i¿m_ tycks inbilla sig hart nar vad som helst om okunnigheten i

upplyservagrnlstare Bertil Johansson i Strömsund. Man korn- N°"'|Û"d~ ma' Ü" km ßßum- Ü" ßf 5"' M“d°|5° smà'
mer att lagga ner 25 meter dubbel jlmvagsrlls i vattnet. pa “""_i"3"5"' !“'V"d "'3°' 5k"_"_° hm' sis °'“ '" km'
vilka sedan sliprama med sina u-balkar kommer att vila och PÛ 5"" "_5880 l $|_|" mf fW“|J9P°"5“- $k_""* *WOW W'
tnnne skjutas nam nen tillbaka em ene: venensunaei. W* 8"' ' *N U' ' f°"=°' 'W "PP=- N°ff'l“"'“ß="'= 'W “lm-

Nnnen nu rnfsaegen blir det nfjelrgeis pa Nm-aliens "Sw "W Sim ßf|=°=' inN* °°U\°'"1='“= i ßm °°"
M. ut ß sim süpm. ¿,,|,8¿,_ folket söder om Dalalven - kanske vlrtnllnningama undan-

tagna.

I _¿,.'“- .rtneuttlgi
För lagerutrymme bortslurnpas

inneliggaltde lager av
pllsar. pllsjackor. vinter- och sommarkllnningar

till kolossalt laga priser
Firma Erik Sjöborn

Strömsund. Telefon 265.

Reso-kllbblStrömaat|tI
En Reso-klubb har i dagama bildats i Suömsund. och pa sin
program harden bl.a. att göra reklam lör Ströms Vanudal och

Srrdmfarjm harlu öppet muen igen dessutom gora Lakavattnet till en vintersporton. Till styrelse
valdes VictorAnderson. Srglrtd Larsson. Jonas Ollander. Carl-

màmw 'M NS' olnr Edlund een Amf Hitmen. snppu olle sntseen. Nisse

østfryneeaen tzelefniltnaine lrnumonnntnvannei. V°9”°'3°°"B""'°"““'$'

meueaeprRaeerbautlvàr -vmudakm Momrußuubb har han Årsmöte' "md $0arfyllerden2l ds lantbr. KarIAndersson. Svantngen.

beslöt att midsommaraonen köra sina uaditionella racer-
tlvlingar med deltagande av svenska eliten.

Styrelsen lick löljande sammanslttning: Ordf.. Ame Folke!! Htls
Roos. v. ordf. Alvar l-lillden. sekr. Gustav Lundholm. kassör ULRIKSFORS
Rune Gunnervall. klubbmastare Hasse Jakobsson. Frösön. DANS lördagden2l april
materiallörv. Bengt Lundholm och tlvlingsledare Tore Frans- Musik: .l0l-INS
S0

l9



Födelsedagar
60 år fyller den 23 ds folkskolläraren Per Johansson. Ström-
sund. Johansson är bördig från Hammerdal och utgick ur se-

minariet i Härnösand l9I4. Innan han l9l8 kom till Strömsund

hade han hunnit verka som lärare både i Hälsingland. i Berg i
.lämtland och i Näs i Dalarna. men väl i Strömsund kände han

sig hemma och förblev kvar. Under de gångna 33 åren i Ström-
sund har han också hunnit medverka i mycket och tillhört
både kommunal- och municipalfullmäktige och kvarstår allt-
jämt som municipalstämmans ordf. Hans största insats vid
sidan om lärarkallet var vid bildandet av sångföreningen Ström-
karlen l925. som under hans ledning med friskt och frejdigt
mod nu verkat mer än ett kvanssekcl.
75 år fyller den 22 ds f. skogsarb. Erik Persson. Alderdoms-
hemmet. Tullingsås.
50 år fyller den 23 ds fru Gölin Isaksson. Bonäset.

S0 år fyllerden 2-l ds linjearb. Nils OlofOlofsson i Gubbhögen.

Jubilaren är bördig från Havsnäs och är anställd i Graninge-
verkens tjänst.

Televlslon förstör ögon och nerver
Cambridge. Massachusetts (UP) - Televisionen

kommer att medföra. att mänskligheten blir illiterat.
förklarade professor Earnest Hooton. Våra ögon

och vårt nerv-system kommer att förstöras.
Hooton anser att film och radio redan medfört

en försämring. när det gäller människans
bildningsförrnåga. och televisionen “kommer att

utdela det sista slaget"

Hllsluge Gllle l Strömsund
har hållit sitt årsmöte på hotell Gillet under livligt deltagande
av gillesrnedlemmarna. Till styrelse valdes E. Backström. ordf..

Stnåsltolllrarlnuemötelïäaau 264 l95l
Norra Jämtlandskretsen av småskollärarinneförbundet höll i

söndags årsmöte i Täsans nya skola. Kretsen omfattar Ströms.
Alanäs och Frostvikens socknar och har 47 medlemmar. av
vilka l7 var närvarande. Till styrelse valdes Brita Svanheim.

Edvin Sjölund. v. ordf.. Sven Åström. sekr.. lvar Pira. kassör ordf.. Anna Greta llellzen. v. ordf.. SaraTeshamma.r. sekr.. lled-
Gtstav Ronnedahl. gillesvärd. Sally Hoof. gillesvärdinna Gillet
har f. n. ett 30-tal medlemmar.

fr

Charkrrleriajíärsinrrcharan' Sally Hun] utanför
sin blodiga llulik vid Smrgalan

Födelsedagar
75 år fyller den 24 ds lantbr. Per Persson-Wänberg. Södra
Öhn. Wänberg är bördig från Yxskafikälen men kom redan
som liten med sina föräldrar till Södra Öhn. där han allt sedan

dess varit bosatt. Han hari alla dagar arbetat hårt på vintcm i
skogama och på sommaren med lantbruket. Tidigt blev han

änkeman och fick ensam sköta både sina fyra bam och jord-
bruket. Det är en rejäl och duktig man. frisk och pigg som

åldem inte kunnat bita på.

20

vig Eijde. kassör.

Dans på Udden
Valborgsmässoafton kl 9-l

Musik SIXTENS
Tisdag | maj ut s- r 2

Musik HANS-ERIK NÃÄS
Onsdag den 2 kl 9-l

Musik WESSENS

Födelsedagar
85 år fyller den -I ds änkefru Maria Johansson. Ulriksfors.
Hon var under många år anställd vid ålderdomshemmet i

Tullingsås. bl. a. en kort tid som hemmets föreståndarinna.
80 år fyller den I maj lantbr. Anders Strömstedt. Ojam.

Hemtrevnadlllavaaäsålderdumalrem
Det blir nog bara en kort semester det. fick fröken Maria Melin
från Sundsvall till svar. då hon på bussen frågade. var hon

skulle stiga av för att komma till ålderdomshemmet i Havsnäs.

Ingen kunde väl tänka eller tro. att en stadsflicka skulle stanna

kvar på landet. Men fröken Melins ”semester” som förestån-
darinna för Alanäs ålderdomshem har hittills varat i l-f år.

När man knallar upp för backen till Södra Havsnäs eller
Brännan. som byn också kallas. har man hela bykomplexet
liggande nedanför sig längs Flåsjön. Där nere ligger Holger
Näslunds lilla välförsedda pappershandcl. och tvärs över vä-

gen har handlanden A. G. Sundkvist fullt upp att göra för att
elïektuera alla beställningar. Namnet Sundkvist är för övrigt
dominerande just i denna del av byn. Vilket väl knappast är att

undra på. då det är en av de äldsta släktema där. De bodde
först på Lillholmen. grannen till Storholmen med Ströms
storkommuns nya semesterhem. och det var farfadem till A. G.

Sundkvist. som först tog sig namnet och som också började
föra varor till utförsäljning i trakten.

Alderdomshemmet ligger så gott som mitt i den långa

byn och vad detta centrala läge betyder säger sig självt.



ÅkarenEbbeErikssons namnfårmanocksadraframi PoatbygelStrllmvldMyr~|,atan 7/5 l95l
samband nied Havsnäs. l-lan har gjort både l-lavsnäs och Ala- Fullntäktige ger Stiftelsen hyresbostäder i Ström i uppgift att

näs en mycket stor tjänst genom det fömämliga sätt. på vilket fullfölja byggandet av ett nytt bostadskompleit innehållande

han ordnat med bussförbindelsema. två bussförbindelser om bl. a. postkontor. banklokaler m.m. för en sammanlagd kostnad

dagen med Strömsund. av cirka 8lX).(IX) kronor.

Man kan inte lämna I-lavsnäs uran att ha fait några ord Det nya posthusei skall byggas pa den tomt. där man

med på vägen av Alanäs mängärige kommunalnämnds- och tidigare tänkt sig uppförandet av ett kommunalhus d. v. s. i

fattigvärdsstyrelseordförande Ingemar Persson i l~lavsnlLs. kvarteret Eken. Det gäller en trevaningsbyggnad med fasaden

l-lan är också stolt och glad över sin bygds utveckling. och mot Myrgatan och korrsidan mot Ramselevägen och byggna-

han har all anledning att vara det. den skulle förutom postlokal innehålla en banklokal. en bar-

servering samt bostadslägenhet.' Fuiimaimge vara iiii ny ijairiiirgsman i stram den i mi-
ra förslagsrummet uppförde polismannen Halvar Åström fran

Norrköping. Beslut fattades också om inrättandet av en ny

sekreterartjärtst inom kommunalkontoret. En del lärarlöner reg-

lerades och gamla skolan i Öjam överlltts till byborna. Slutli-
gen beslöt man uttala sig för att sllnkningsgränsen för regle-

ringen av Ströms vattudal borde sättas till lägst 284 m.

Strllrria kyrkliga kvlruiofllrlitind
höll årsmöte pa Kristi himmelsfördsdag i prästgården efter att

först ha deltagit i högmässogudstjänsten i kyrkan. Av
rapporten framgick. att medlemsantalet ökat med 32 och nu

utgör IO2. Större bidrag har underåret lämnats bl. a.till Sparre-

_.{1¿,,¿,,,,,,i,,,,,,,,,, 0,-1, R¿m,,,(,,,,,a¿,,, 5 Hu,-mä, liolms kursinstitut och gästhem. till sjömansvai-den samt till
1,15/fd ,;=;,,_,,¿,,¿,,,,',,,,,,,, Ma,-,-0 57,1,-,, stiftets kvinnoförbund och förbundet har f. n. en kassabehåll-

ning av ca 650 kr. Förbundets förnämsta uppgift har emellertid

ßuiüm 4,5 'gm ej var-ii att samla pengar utan att samla kvinnoma inom
smmamml Fmmgml hargodunß mr skogwbcumn OM samlingen till uppbyggelse och knsten gemenskap samt sti-

okson. S ln mt mulera till ökande msatseri församlingslivet. Till styrelse val-

des frti Sigrid Berg. ordf.. fni Dagmar Löfvenmark. v. ordf.. frti
Margit Lövsund. sekr.. fni Signe Backström. kassaförvaltare.

F“'|"%" fröken Brita Jonsson. v. sekr. samt telegrafkommiss. fröken“if fY"°'d°“ 'mi m3'““d'°^"“ ^“'id E"““*'“°" i H““"1“~ Estrid Been. fru Anna Olovsson och fröken Bojan Persson.
Jubilaren. som tillhören gammal känd hantverkarsläkt i sock-

nen. har vid sidan av sin affärsverksamhet gjort en betydande

insats i det kommunala livet. Dllrlrf
50 år fyller den 6 ds fru lda Andersson. maka till lantbr. Sven Fr. Märta Gunilla Larsdotter. Renån. har avlidit i en ålder av

Anderssori. Risede. Lidsjöberg. nära 68 år. l~lon var född i Dunnervattnet.

WIN r-'tiriae
På valborgsmässoaftonen avled efter en tids sjukdom f. En mn"

Ryßà “III VII' md SIIÖITI ål' “ch Pe|,§“m_

""'- sutimsamtsßßai-imaj trist

vana latina ptntivaaiigisrii
. _ Skoçrförulnnea l NorraJlmtlarid

' S"Ö““""d “'d°* ”á"'“ “"'“°"“' På "°df"9“°"' “" '“°d sitøgsitifmaimir inom av-ti is Nm iamiiana im intim sin

så" °°" “I på S'°"°'3°'° T“'f"° W. '“°"“""""'°' "““ "ö" tismtue pa peirsimaiei i Arms. styrelsen omv-aities mf.-ti Nils
sund. Ett underbart vårväder bidrog till att framkalla den rätta Ed mn sand on" A el M H M mn."

-=~==---=~=-=f«==«-Mf---=~'==-f-«-=~if='«--~--- t».í“..“2?.'.. s..'.......;.. ...';...¿... .§í.".'“....*“Ií“¿. .'I2';ï..,.I:}......._
*°'“ 'Y“° "W '“'”"°"' av-rater aisituimties. at-ir man beslut min sig mf en höjning.

då kostnader över huvud taget stigit. i vissa fall upp till l00
procent. sedan avtalet undertecknades.VIII!

Lantbr. Anders Rudolf Alstergren och fröken Berta Augusta
Nordberg. bada från Lövbei-ga. vigdes i Ströms prastgard i I-loidarestr'lltttstind|tr'ltnre
lördags av kyrkoherde Gunnar Berg. Strömsunds Kamratema ägnar största intresset åt ungdoms-

Afflrsbiträdet Sven Arne Hansson. Suörnsund. och fröken arbetet och damidrotten men även bland seniorema kan nian

Lillan lrerie Johansson. Näset. vigdes i Ströms prästgård i spåra en viss aktivitetföreningen har i åren liolländare som

onsdags av kyrkoherde Gunnar Berg. tränare. Ynge de Boer.

Zl



t-'me “""'
byggnadsarb. Jonas Ersner och fröken Ev-ida Jönsson. bada

En dfmcf frän Strömsund. vigdes pä pingstaftonen i Ströms prästgård
Alma och Gunnar Sundberg av jm-jgojm-de (mmm Be,-g_

f- W“l°fÜ*'f8 Skogsarb. lvar Hjalmar Jönsson. Vedjeön. och fröken Any
Strömsunds BB M 8 maj test tngebofg olsson. dotter im mibr. otsus olsson och ms

maka f. Nilsdotter.Vedjeön. vigdes på pingstdagen i Ströms
H I I I prästgård av kyrkoherde Gunnar Berg.

75 är fyller den l0 ds f. lantbr. Petter Eliasson. Egna llem. Viak
Strömsund. _ .

Curt Fjällgren och Inga-Britt Andersson

Kyrltllp K\'Inno|örbundetlAIatläs 9 S l95l

Ströms kyrka pingstaon

höll i torsdags mänadsmöte i Havsnäs missionshus. där ett Benslntjuvar har avslöjats I Strömsund I6 5 l95l
70-tal medlemmar infunnit sig från alla delar av lörsamlingen. Polisen i Strömsund har i dagama lagt beslag på ett par bensin-
Samrnankomsten inleddes med varvid kyrkoherde tjuvar. S001 det Sista halvåret härjat i Strömsund Otlt lrältlett
Gösta Sundström predikade. Efter gudstjänsten hölls samkväm därornkring. Det rör sig sammanlagt om c:a 350 á 400 liter. som

med solosäng av fru Svea Näslund. deklamation av fru Lilly stulits dels ur bensinfat och dels ur bilar.
Näslund och fru Britta Sundström m.m. Det var närmast mönstret pä bilringarna. som avslöjade

tjuvama. De två ynglingama, av vilka den ene är från Ramsele.

'\¿f

har erkänt. den sistnämnde inte mindre än ett tiotal fall medan
den andre. som är från Strömsund. endast gått med pä en

stöld. I Strömsund gäller det en stöld ur ett bensinfat frän ett
lager vid jämvägsstationen i höstas och dels ur en annan bil
under pingsthelgen.

Födelsedagar
75 ar fyller den l8 maj f. skogsarb. Nils Erik Johansson. Spjut-
viken. Vedjeön.

S0 ar fvller den Itt maj fru Anna Erika Pettersson föddse Å, _ .¶$\ E Amundsson. maka till lantbr. Johannes Pettersson. lnviken.
Lidsjöberg. Makarna Pettersson brukar en hemmandel som de
förvärvat. Där är lnvikens telefonstation inrymd och fru Pet-

tersson är dess lörestandare. l den högst belägna garden i

byn. med vidsträckt utsikt öven den mangomtalat sjön Stotjou-
ten. skogar och fjäll har makama inrättat sitt hem.

Strömsund till nu inte längre vara tnunlelp
Strömsund överväger nu definitivt att söka upplösa municipal-
samhället sedan det visat sig att köpingsfrägan icke kunnat
lösas. Beslut härom fattades vid fullmäktiges sammanträde pä: onsdagen och en kommitté tillsattes att tillsammans med kom-

Svea .Vdrlund munens representanter närmare utreda frågan.

F. rsbtsm. ttsns otorvvatsuom. sifømsumt itsfss-natt vs sf 5" Û' f>'"“4"' '° 4* ““'“ß8"'“ß“'*'- '°"°" ^'f'°4 T“'"”°'“-
Vägdalen Han är född där men har farit vida omkring ochgammal. Han var född i Edsele och blev strömsbo i samband ' , _

med inlandsbanebygget. Senare arbetade han i skßen och P5 pröva' en mängd ohka ”beten såsom skogs' och kohmgsu'
rstsfitseii i utriusrofs och gsm sig uppsttsiisa som en duktig W' “““ “'ß“"°°'°"-
yrkesman.

Ortabefolltnlngen vann tvisten om reet-ingen av
Vlltalllt

Dädafal Den länge omtvistade frägan om sänkningsgränsen för vatten-
Fru Margareta Berglund. f. Nordin. Ulriksfors. haravlidit. 73 är regleringen inom Ströms Vattudal har nu av-gjorts av Mellan-
3III1'|- bygdens vattendomstol. som fastställt gränsen till 284 meter

över havsytan. Därmed har den största tvistefrågan i norra
I-'ödelaedqr Jämtland pa den senaste tiden avgjorts och utfallit till fördel
50 är fyllerden l5 ds skogsarb. Isak Jonasson. Risede. Han är för den mening. som varit rådande bland det stora flertal av
bördig frän Jougdaberg i Frostviken. bebyggama kring Vattudalen.

22



|-1g|,|m|.¿.|- Ströms hembygdstörenlng

so ar rv-ttrr den zo os tnnrbr. Jons Marre-nssnn. srrnna hd" vd sddss Sill dßmdtß und" dfdßmdskßv av dw-
' lärare Stig Lander. l tur avgaende ledamöter i styrelsen rektor

Bldfltmdts fdflsdlmdtsm I sßddmdls A. wnressnn. ingenjör stans v. Jntrnnssnn. tnnrnrasr. otnrtar-
Nal' Ilàgf 8\' \'8|l0d0l'I"lS|0|Cl\S iCd8ll'lÖ|Cf. dšm fikå' gçh (jummf Bf0|~5§0|\_ 0m\-g|dg_q nçh ny-\-aldgg

ddssm Mdfsß Mdsfßd i Gißsldß- vd fwdsßkvdlls tsnsstrngv-ntrrnrr rr-r Jnrntrssnn. Fan- nrsnrornr han tnnasnn-
var pä väg från Gäddede till Strömsund. mötte de cza 2 km frän |i|;\-mig Lgnmn Bjørkquist en föredrag över ämnet Hembygds-

Tdßülfdsß so SM kfßis bidm- wm lvfsßds viss" fram- Fdf- rørrtsn nen nemo,-gosrnrstning a ianntnnos tan.
modligen var det kanske också första gången en av riksda-
gens representanter som annars är sä hjömkloka. lick se en

sädan pä annat ställe än pä Skansen. I

RK-fest l Strömsund
Strömsunds Röda kors hade på torsdagen en trevlig
underhällningsalton pä godtemplarlokalen i Strömsund. Det

hela inleddes med musik och hälsningsanlörande av ordf. fru
Ingrid l~lagermark varefter tal hölls av komminister Lats Löv-
sund. Därpä visades en film från ett flyktingläger i Västtysk-
land samt gavs en teaterpjäs. benämnd ”Vt bygger lör freden”
och framförd av strömsundsamatörer pä ett mycket tönjänst-
fullt sätt.

Ströms högerkvinnor hyllar Gerd I-lltlén
Ströms högerkvinnolörening hade pä fredagen ett välbesökt

möte pä Grand llotell i Strömsund. Mötet var sammankallat
närmast lör att hylla och tacka fru Gerd Hällén. som varit lör-
eningens bade ordf. och säkraste stöttepelare under de är lör-
eningen existerat och som inom kon av-flyttar frän orten.

Födelsedagar I9 5 l95l
S0 är fyllerden 20 maj fru Saidy Strömkvist. maka till mjölnaren

lidvin Strömkvist. Strömsund.
50 är fyller den 22 ds fru Ada llillström. maka till skogs aktare nügdqpf
K°"$W"l" "Ü"§"'°m- "l"§a"¿- 60 är fyller den 25 ds f. banvakten Nils Oskar Jönsson.
50 är fyller den 22 ds hrevbäraren Lasse Söderholm. Ström- U|f¿k5|'°ß_

sund- Bdds wm btßschwfßf °=h wm Iidstsm vid fw- so ar ryttrrorn 23 nun' strngstrmirnrnn tank Ragnar Anonrv-

|*°'"°" Ü 5"'5m$““d 'W 5ÖÖ°"ll°|"l 8l°" 558 'fälld °°h °m' son i Siljeåsen. Jubilaren som är anställd i Kramforsholagets
'FCH Ü VW* kmsßf ßf SJ" Smb S5" “Ü SCWWÜBÛ \'5$°"- tjänst är känd som enduktig och rejäl man. lugn och lörsynti
Bland postvännerna är han dessutom välbekant som en ovan- sin fmmu-5da,,¿,,_

list duktis skddssvslßw wh Mhr vwtrld i Pdldfwisß so sr ry-ttrraen 23 nn; rrn ttitargara Nassrronr. r. Hnnpsnroros
W\')'°f “ll SPÜ- i.-Älanäs kyrkby. maka till slaktaren och kyrkvärden S. Vilh.

Näsström därstädes.
|-)'5“|“ 50 är fyller den 25 ds muraren Aleksi Lario. Strömsund.

Edvin ^d°ß§° °=h Am Stfdmkvisl so sr ryttrr or.-n zs os oasrntnsnrntroosrnnn Hnrnto ßnnaan.

Ffdsd Slfdmwd srronrsona. Hnnnrbruorrran har-jnnsnnrjnrdbnrtrs nen non-
l9 5 l95l ntngsarbetare och började I926 som fritidsombud i Folket. Vid

årsskiftet l946 blev han distriktsombudsman lör strömsunds-

Flifl tßlßdfd I* Nllstfdmmd oanritnrr. Hnn inr rrrtrsnnn ortrngn i ny-in-rn.-rsnrwer nrn
En liten flicka i -l-arsáldem. dotter till fabriksarhctaren Uno f0||¿bi|¿ning5¿,-|-,,m_

Eriksson i Strömsund. päkördes pä söndagseftermiddagen av

en droskbil. lörd av Bengt Mänsson. tjlriksfors. Mag, ßmmßu
Missionsdagar hällas enligt nedanstående: lördag den 26 maj

NM" kt.t1.ooi1arvsnnossuntn2o.ooittn-snasnnssinnstros..on-
Fru Svea Vikström. Strömsund. här avlidit i en ålder av 43 år. ag (kn 27 k|_ |7_m i Ahngsas |¿°mmum|s¿|_ m¿m-hg .kn
llon var änka efter chaullör John Vikström. som avled lör na- 33 maj k|_ |7_00 5 gubbhgsgm $|¿°|¿_ 3090; ginp-arma; hm.
st år wdw- tnrsosangarnzanrnjtrt. nooiuttv-atrr.-nsstrntn. 2o.ooisity.-as

Udden ens bönhus. medverkande afrikamissionär Märta Bjurström.
stiftsadjunkt Robert Carlsson och lörsamlingens kyrkoherde.

°°,"* oarortntrntn mrnattnnoennsann-ngn-n. rasar rnassinnstnn-n

'WS '*“ 23' "W '*'_- 3 '_-°° ' °' -°° "rnrtnnn eller rryggner". Fnn inrrmr. trnttrtn. - vad sonongr-ns

M“*"* 9"" *-""'“ß* nognrassn r tryrirnn ut. i | .oo nn-oatrnr nnsrnr tznbrn cnrtssnn.

Üllnnzlr ßnrrssmt
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Lärartjänsterrta l Ström Dödsfall
Folkskolestyrelsen i Ström beslöt vid sammanträde på freda- Fru Brita Hedlund. Tullingsås. har avlidit i en ålder av 63 år.

gen att lärarinnan Anna Mattsson. Aspnäs. förflyttas till
Strömsund. Till extra folkskollärare i Täxans skola lötordna- flm”gg" |||m-ylggm | 5"-gmwmj gg5 |<)5|

ds* llnlnnnan ^nn= Britta Håhnßwn °=h till ~'=l==n§~'iI==n=f sernuige linnen souenete till uttonjansten vid sjuksmgan t
vid Bredkälens småskola. lärarinnan Hedvig Eijde. Skol- guñmsung hm- gg- m,¿¿c5,,,|§|yN|5,n gg,-ghm, t,,|,¿|-i¿,_ D,
Slyfelsen beslöt Sltnlisen In i enliah med en av bysatnlst- ealonae in bin. P. o. atnvqtnet. senat-uten. ab Ahlberg. Ko
010* V- Mßwn vwainl Plan Snm iaànsna mm- ning. Bengt ajeinef. annas ben Bengt Almtuna. karisma.
tionsarbeten i bl. a. Ulriksfors. Bredkälens. Henningskälens
Vågdalens. Kärrnäsets och Näsets skolor.

Födelsedagar
80 år fyller den 30 ds jordbruksarb. Sven Olof Andersson.

Alanäa ordnar tnlaalnttadagar Tullingsås.
l Alanäs lörsamling kommer under dagarna lördag-onsdag en
serie möten att hållas i sylle att väcka och stärka missionsint- Üylllllßlf
mggg;_ Fgnmm ,|ig¿j|m|;|g“ 9,510, gobm Ca,-|ggm_ osm. Distriktsombudsman Harald Baudin. Strömsund. blev på sin
§||||d_ gch ßßgmlingggjg gsm G§§|,g Sundgurßm $Û~Ü'Sd8ß llïllgl llyllßd. MHFIS l0kllI\'dClIlll“lß l Sllmâlllld
inn rneavemn unbvets ev en nnssibnar. bantig rntn bygden. öwfllntnads an nsnnintßtnntna- I-°a=n Nnnskßn vwwk-
nämligen fröken Märta Bjurström. som eller 5 års tjänst ute på 1040 'M4 bl°mm°f SIN' 0" ÜÜCU- 5lY"=|$°" ßf F°||<°5IW'
mm nu 5;-Mmm; mn,-i|g_ bete. vars talan lördes av direktör Arvid Cedenqvist. Stock-

9544 5 en |¿m|,m|w|,,m 5 VN.,-;|;_ ^|m||g och mgmmi. holm. överlamnade en check. DistriktschefHolger Solberger.
ng,-1,4 gjugggnrggggg feg" gophighgmm mm 5,-gm Mg,-1, Östersund och distriktsombudsman Anur Vallner. Sveg. som
151) Modiggyfgmg migggongg,-hm 5 Af,-i|g,_ 45; hon gm-, M representerade ombudsmannalöreningen. överlämnade en

ar pa ennrnnoets teologiska stole t Goteborg tf mo mean- Pendyl °=h en wnnm- °=n I0GT=an= i Fynß uwwkwds med
des. Hennes verksamhet. som ägnats missionens sjukvård och 9" Pllm-
barnavård. lörde henne lörst till Portugisiska Ostafrika och
sedan till Sydrhodesia. där hon också hall god kontakt med Vigda 285 l95l
Svenska Kyrkans vilsisnelsebringande missionsßlnting. Sys- Handl. Rune Eliasson. Lov-buga. och anlrsbiiradet Margit
lßl' MINI ålßflwm lill Svßfißß i Sltllßl IV mlß Olrll ViSl8$ f- ll- i Knutsson. Strömsund. dotter till hr Nils Knutsson och hans
löräldrahentmet. som nu liggeri Lövberga. maka f. Johansson. Lövberga. Vigseln lörrättades i lördags i

Ströms prästgård av kyrkoherde Gunnar Berg.

Födelsedagar
S0 år fyller den 27 ds fru Anna Jonsson. f. Sjöblom. maka till '_-udde
skogsarb. Axel Jonsson i Harrsjön. E .k
som-rytteraenzsastentbf. kan Magnus Perssenaiaweena. A S. "P:1S°_ W'
tnbatefen an en anlnag subgwbetere nen bruker vid siden ev- "“" "';'F*;“p;f“ ° '“
yrket den fastighet. som han övettagit eller föräldrarna. Per- ' _

sonligen är han en stillsam. skötsam och redbar människa. Suñmmnds BB dc" 29 maj ms'

Prnpagandatävlngen lStröntaund
på söndagen lör det frivilliga försvaret hade samlat ett 50-tal
deltagare. som tävlade om bästa placering i kartläsning. orien-
tering. skjutning med Kpist och gevär.
De bästa resultaten: Hernvärnspojkama l) Lars Wikström.

79.|0 p 2) Karl Nordin. 87.65 3) Tore Magnusson. 95.90 -ll
Kjell Backlund. 97.55 5) K. A. Lässman.9lt. l 5.

Övriga seniorer: I) Erik Martinsson. posten. 98.l$ 2) Sven
Nilsen. Ströms hv. l00.20.
Yngre oldboys: l ) Måns Zakrisson. FBU. ll-al.-l0 2) Olle Lind-
gren. Ströms hv. 99.85 3) Edv. Bergdahl. FBU. l0-4.66.
Äldre oldboys: l ) Bror Eriksson. Ströms hv. 93.75 2) llarald
Baudin. dzo. l-48.75 3) Erik Alvebo. d:o. l5-1.80.

I-'lata spelade upp aegertneladln
Strömsunds match mot Dvärsält resulterade t en seger lör
strömsundslaget med 7-0 (2-0) eller en match så överlägsen
från Strömsunds sida. att den till sist nästan miste sitt intresse.
Det gästande dvärsättslaget lörelöll vara i betydligt sämre

kondition och även om man tidvis kunde spåra ett tämligen
Karl Magnus Persson iJdrt-sand medfamilj gott lagspel. blev det aldrig något av det hela.
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4. _ Å

Rt'ulcu:nu'n /V5 I
.S'làc'mlt' /r rümlvr' Irma .$'uml\ln'im, ßlrgtllu Thou: l.unr l.ur\um, Sun/u Julmmwll.

/lans Söder/mlm Btrgulu .\':lmm, .lmlcn ()\lt-nht-r_g. /lt-lt-tg P.-nun:
.S'ummlc.' Ingrul Rmmc. Ru! l.ö{nmrlc. Bcru \':lwm_ (inn .lmlt-rum:

Strömsund blirexpedltlonsstllle 5 6 l95l Dödsfall
Järmägsstynelsen har bestämt. att Strömsunds station från l l llredlaälen har Ianthr. (iustas Petter Jonsson as ltdtt 1 en alder
juli skall lörändras till expedttionsställe. underställ! L'lrilssl'ors. at nära 79 ar. llan \ar bördig från .-\lanås.

Ströms lsyrlsol'ullmälstlge
sammanträdde på söndagen \ anid en del smärre läneärenden Fame
behandlades. Beträffande frågan om ln innliga präster beslöt lí tlllff
fullmäktige uttala. att t lörsamlmg. där det nns ha präster. ltl-Üll 0'-'li |\=\f Röhfftl
kx mnor hör ha samma ratt som mannen ull ämbetet. Slfömf-Ud lm 400 I | JUN W-ll

Tttlllngsásóvcrrasludel I-'lata runt ll 6 NSI
ll-'K Strömsund och LT:s stafett "Flata runt" bles en tnumf lör sm'-V'"'"5"" TUR'-' Eflandff 50 år
Tulltngsas IF. som därmed erö\ rade Länsttdntngens ssandnngs-
pns lör allud. Loppet bles mycket spännande och as gwrdes
lörst pä ststa längstdan mne pa Tmgs alla. där Ratner Åsbrandt lin gang för länge wtlun kun: den tlngv tltngt/uIn»m-rr m 1

1 en ettng spun mte gas Castors Rune Carlsson någon chans. en uuklmml-»kul 1 .S'm'»n|.\mul .lukuunt-n pagu-It url: hud.-n
IFK Östersund. som lnksom Tulltngsàs. hade ha mteck- sl.-g mlm: - 98 iirc. W än-_ I kmnu. I 0 t-II. I ti _”

mngar | wndnngspnset. kunde mte pà alls ar hota de bada I'ulmm-n Ivrlm- du lä: /tungt, to hun tlrmmlv ull nu-tl
ledarlagen. Klass ll æanns ax lltllsands ll-'. Omknng 600 perso- I 50. mn'/Ivr kluhfum /öl/
ner ásäg slutuppgörelsen tnne pà Ting\ alla. lin/ mr dt-I /ug ltüplv cgcnII:_m-n ' umlrmlc /nunm.-n
Resultat: Klassl llïullmgsas I-H4 2)('astor I-l.l5 .HIFK mnlrem-ru/
ÖSlL°l"SUl'l(l l-[35 -llllmltlâlàll: l5.20 5) l52Sll" l5.23 bl IINI H00 Irüt/ ln) rul /Wr \I_t't'Å'. I:/lplgnlt' tIu/t'Iuu|t-
lfl Strömsund l5.37. /årr(illtlrz'l|.
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Arsavslarnlng vid Ströms skolor Vlvlärarlnnaii Karln Nllaaon hyllad l Ström
ägde pä lördagen rum i Strömsund. där hamen efter några Ströms yrkesskolas kvinnliga hemslöjdsavdelnings års-
lörmiddaçtimmari resp. skola samlades till gemensam avslut- avslutning och den i samband därmed ordnade utställningen
ning i Ströms kyrka. Följande premier utdelades: av elevemas arbeten. som var arrangerad på samrealskolan i

Sjukkassepremium: Bengt Valdemarsson. Sonja Andersdotter. Strömsund på lördagen. fick en särskilt högtidlig prägel ge-
Sven Johan Jönsson. Strömsund. Lissie Holmlander. Jan-Erik nom att skolans ledare och löreständarinna. fröken Karin Nils-
Eriksson. Ulriksfors. Jan Olof Jönsson. Sven Börje Nilsson. son. med denna terriiins slut lämnar sin tjänst. Fröken Nilsson.
Täitan. Ulla Andrée. Inga-Lill Nilsdotter. Ojarn. Vanja Bodin. som inte bara i Strömsund. utan kanske desto mera lör hela
Bredkälen. Karin Strömgren. Gun Holï. Hillsand. AlfSvens- Jämtlands hemslöjd. nedlagt ett minst sagt epokgörande ar-
son. Kärrnäset. Gunnel Jönsson. Evert Karlsson. Lövberga. bete och en storslagen. självständig. konstnärlig insats. blev-

Anna Märta Åslund. Alavattnet. Allan Wallberg. Svaningen. varmt hyllad lör denna sin gärning. Det var yrkesskole-
Sonja Kristina Lindgren. Södra Ohn. styrelsens ordförande ingenjör Elias W. Johansson. som i ord
Bokpiemium: Fritz Gärdiris premieforid: Vanja Brorsdotter. Sil- klädde allas tack till fröken Nilsson och överräckte blommor
via Lindkvist. Ingrid Eriksson. Märta Lisa Eriksson. Gertrud som ett ringa tecken på den uppskattning. hon sä väl gjort sig
Yngstam. Nils Mårten. Strömsund. förtjänt av.

8 augustifonden: Fritjof Flodman. Tullingsås. Anna Märta Utställningen barocksä i allt ett det goda arbetets och
Wikström. Täxan. Yngve Nordlund. Btedkälen. RolfLarsson. den trägiia flitens signum. där ryor. vävnader. broderier och
I-lillsand. Rose-Marie Mattsson. Södra Olin. Vivianne Johans- sömnader tävlade om rangplatsen. Ett särskilt uppskattat in-
son. Vedjeön. slag var en mannekänguppvisning. där fm Margit Bergströms
Anne-Marie Holméns premiefond: Siv Bertilsson. Gun Berg- undervisning i klädsömnad lirade triumfer. inte minst dä det
gren. Anna-Lisa Andersson. Ulf Månsson. Ulriksfors. gällde kläder lör de minsta. Elevernas tack framfördes av fru
Karin Rings premium: Jan Håkansson. Tullingsås. Ulf Nor- Tora Holm. Jonsgård. Utställningen och deltagarna filmades
man. Täxan. Berta Johansson. Lövberga. Folke Sundin. lör den hembygdsfilm. som sedan en tid tillbaka är under var-
Bredkälen. dande i Ström. En stor publik hade tagit tillfället i akt att he-
Ovriga premier: Allan Jönsson. Gärdnäs. Elisabeth Risselbom. undra. vad den kvinnlig lliten och konstnärligheten här lyck-
Strömsund. Ella Marie Rosen. Lövberga. Gudrun Modin. ats åstadkomma.
Äspnäs. Anna Sjöberg. Ojam. Karin Holter. Strand.
Gymnastikpremium: Asa Nordén. Erik OlofEriksson. Ström-
sund.
Slöjdpremium: Per Höglund. Bengt Åke Eliasson. Strömsund.

viga. is 6 iosi
Chauflören Sigfrid Lundgren och fröken Gun Abrahamsson.
båda från Strömsund. sammanvigdes i lördags i Ströms
komministergård av kornminister Lars Lövsund.

Begravnlngar
l Ströms kyrka jordlästes i lördags f. skogsinspektoren Olof
Engström. Östersund. Den avlidnes son. kyrkoherde Folke
Engström. sjöng på beg;-avriingsmässan.

Dödsfall
Lantbr. Otto Johansson. Kalkberget. Hav-snäs. har av-lidit i en
¿|¿c|- W 73 Ü-_ gm vu- en ¿u|“is jo,-dbmjm-c_ som hc" odm l'äi-lårarinnan Karm .\'i'I_mm I: mim-m i .mi i-åi-.vrugu

upp sin gård.
l Havsnäs har lantbr. Anders Em. Olsson avlidit i en ålder av nl"UNPIÜÜIÜÜ °I*ll°l1
793-_ Med de rättvisa siffroma I-I slutade den lörsta kvalmatchen
pm johan” \v“m,_ [ud H°|m|,,,g_ mk, eng, ,|,°¿,i,-,,pgg|°, till div-ission IV mellan Ytterhogdal och Strömsund.

Lars Werme. Strömsund. har avlidit i en ålder av 85 år. um". I I

Serieavslutningen på Tingvalla mellan de båda kamrat-
V“md.|”pe|¿n | strñmamd organisationerna från Strömsund och_Lit slöt med seger lör

Nomjmllma glöm. mmsommufe hemmalaget. men blev en trisåtšllställning för alla de someller
Komma av vmu¿a|s¿r°“n¿n8 Strömsunds vackra match i tersund hade bespetsat sig pä

Dam N 2 banor en kalasmatch.
Musik Mm-GMin8s_ Stockhom Hemmalaget tog ledningen med I-0 i lörsta halvlek ge-

Fmbon "_-K Suñmsund Friska V"-of nom Appelblad. som otagbait placerade en straff i maskoma
Upwumk “_ Mm Babs J Am westman om: iiii 2.0 i 2:a iisiv-ieit. im» ti.-i var dags

Ramn och m°l°rb¿m¿\_|¿n8ar lör Lits center Ture Olofsson. som från högerkanten slog på

en rökare. som inte lämnade Gunnar Jonsson någon chans.
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Öi-rt' l.rlli-:lien

Dgg [mg b)1| jf ung gllh- Igfg gl \-[apmbkm F0|kS|S0|Q$I)'l'C|S0lI Û Slfßm lx 6 |95|
nu af iiy-mm sjiiiva. som nu ii,-gg-1. vagt-ii iiii om i.iiiv im. beslöt vid sammanträde den IS ds bevilja lmmmm H- Mall»
Tre kilometer genom besvärlig terräng har man bnitit sig fi-am_ son. l Strömqvist. l-I. Backengård. S. Moberg och L. Olsson

och pa ss sim im man nu en tmieiiiiig itirivimieisc. mot med iinsllrdist från Ordinarie Iisl vsb ßfvfdwdf dem att läs-
v ägen från Ringv attnet mot Gäddedev ägen och därmed se- W V75' 53 “PP°M"*' ljiilßl vid Strömsunds småskolorflvlalls-

dan mot Gubbhögen. som ju är traktens centrum. Men vägen son och Sirömqvistl. S. Ohns skola. lilriksfors småskola och

får de alltjämt stå för själv a. bade underhållet och snö- Tllllißßåä Småßkl-
skottningen. även om anslag för ändamålet utgär. Det blir ända FÖ|l“¿° lchf llfdillfic WWW mlfdadcï *"lÛ$|*°"Üf-
au mggn |i||_ S. Rydberg såsom biträdande lärare vid Strömsunds folkskola.

Anna Palmqvist såsom e. o. lär. vid Henningskälens mindre
folkskola Ingrid Svedberg sßom extra smäskollär. vid Lilriksfors

siuriitsa ps ii-stimum sv- pi.-miitiii i smiimiiti §l=°'='-

lin bilkmck. som kunde fått synnerligen allvarliga följder. in-
uäffade v id l9..'40-tiden på fredagskv ällen pa v ägen mot Strand. Vlgde
ett par km norr om Strömsund. fotograf Klas Jonas Östlund. Ytterlämnäs och fröken Anna

lin mindre personbil. tillhörig guldsmeden Sundtng. .\lärta Axelsson. dotter till lantbr. Axel Svensson och hans
hade parkerar v id vägkanten. dä en lastbil med en trailer. las- maka f. Martensdotter. Strand. vigdes i Ströms kyrka i sön-
lad med en I7- tons traktor. kom körande pa vägen mot Ström- dags av kyrkoherde Gunnar Berg. Täma var fröken Gertrtid
sund från Gäddede. Traktoms skärblad gick 30 å 40 cm utanför Sv ensson. och sång utfördes från läktaren av köpman Ragnar
trailertaket. vilket chauflören tydligen inte beaktat. Agelberg.

Skärbladet träffade personbilen i höjd med kylaren och .lämvägstjärtsteman Karl Olof Edlund och affärsbiträdet Aina
tryckte in hela bilens sida. som sv årt ramponerades. Fru Jonsson. båda från Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i sön-
Sunding och hennes dotter. som satt i bilen. blev egendomligt dags av kyrkoherde Gunnar Berg. Brudnäbb var Ann-Kristin
nog bara lindrigt skadade av kringflygande glassplitter. men llopstadius och Elaine Dahlin.
om skärbladet tagit bara nagon dm djupare in i bilen. kunde en
synnerligen allvarlig olycka inträffat. Anlägget lStorflnnforsen

Personbilen. som v ar sa gott som ny. blev mycket illa Krångede kraflaktiebolag. som står för de båda byggena. hade
åtgången. Chauflören på lastbilen upptäckte själv inte olyckan pressvisning av Storfinnforsen i förra veckan.Flybränna har
utan fortsatte. tills han senare anträffades av polisen och fick väst upp kring detta storartade anlägge. l-'em invånare fanns
reda pä vad som hänt. där I9-lll. nu har man cirka l.200 med skolor. matbespisning.

egen flott nöjes- och biolokal. mässar och en hel del annat.
Läkarna som till modem trevnad hör. Kommunikationer och allt annat
Sjukhusläkaren Dr Bengt Akerlund. Strömsund. skall uppe- har också följt med tiden. och det så hastigt tillkomna samhäl-
hålla provinsialläkanjänsten i Strömsunds distrikt under dr S. let har hunnit väl sa gott med sin tid. som vilket annat och
Sämes semester 25 juni - -l aug. äldre samhälle som helst.
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' umhv' . _ Födde
80 år fyllerden 24 ds lantbr. Jonas Lindgren. Öhn. Jonas Lind- En

gren var inte mer ån nio år. når han fick börja i skogen. och _ .

sedan höll han ut i drygt 70 år. innan han kunde lörmås att vila msnd och xlåïnzacknsson
från det hårda arbetet. , _ ' . .

vs te ryiieeoen 24 de rnr Anno iaiioeeon. motto iiii tentor. iien- "'“'“f°” °°“ 221"'“ '°5'
rik Petter Eliasson. Bredgårds egna hem.

Stud. Karl Erik Axelsson. Alanåset och sjuksköterskari Ingrid
W* Rosberg. tioner uti rnr stinn Naseuom. r. roneeon. sienna. i
"""*- P" 5"* F'°'_*'“”' °°" f'°'““^,““'9'""' °“'““<L '*"_ nennee meneitep med rnnniione innan. o. A. Rosberg. vig-
flill MIIIÅSCII. Tlllllllßiåo SIIIIIIIIIIVIQÖCS I slI'Öfl'I$ I Sch mrdllaàs av Gös"

'°'“'°8* °' '*>**°"°'“° °“““" BW- ntioniee ev- iteniofiieige Lindberg.

FödelsedagarVattadalaapeleii 25/6 |95l _ _ _ .

oofjnoe nan. Regn oen intas: oen rrnntior eiii user i eneiene 75 "' fY"°' “'ï“H'°l““' "°'“'°"""' '“'°' N"“°“ P' "“°"
bofjen nøii pa en euiiin iiii niimiigt moset. ai. o. noii '*°"'*"'°""'“""' '“““-
midsommarstången på att blåsa omkull. och det var endast 3.:.-.y.|u" 26/6 |95|
genom IFK-ordlöranden Alvar Hilldens insats. som en verklig | Su-gm, ky,-h jo,-tjrgsm 5 sgmjas, f_ |,m|,,-_ Ana” No,-¿5,,_

lyclw kunds widnfßiß- Midwmmwànsß W Mt- °=h ienivnnnet. ioninetningen ionanooee et- itofnrninietef we
det fattades bara sprinten i stallet. lör att det hela skulle vara |_5,.,un¿_

klan. då en vindil kastade stången över anda. Herr Hillden
Skyfldldš ll". dä flllll IV bl Sl0d llll 0Ch PTCSSIÜC

dšfl Hill |yCk8dE$ llàlll dl Så lllgš. III dß l ÜSKZO- En 2048' ßrbkv N midsømmardagen ul i vid
ge: hann undan. men det kostade honom ett bnrtet nyckel- Gubbhögms by av Mm ms, hund” Hemmmgaæ Mmm

' Mickelsson. Gubb en. fick från sin rd höra hundskall
_ R°°°'bå'_5'§'“"3°m" N" d' mm $Pi"“°"d°' ,s°m 'mf nere vid sjön och a|r:'de att det inte stodgrgtt till.

tills lörekommit i Vinden hade hårdnat till. och i Han sprang en nd Ü" sjm och “ck se men 5 “mm_
'fm "°""~" '“'P“1“°°_B°"_" "'"*"°'“ f_"*“ '_°"'*'*°8' “Fd men os ingen har ronne :iii nande itnnoe nen om mine de iaf
sin ”galosch” och ck tillbnnga någon minut i det 8-gradiga han kun* M Mn smn¿m_ Fm m, dmnknaà och en W
vattnet. innan raddningshåten hann komma fram. Att sedan hm. bum ¿ hamn men ¿\.“.|.¿c |,.emym_
stllla upp i de sista och avgörande heaten var inte tänkbart.
Men publiken fick verkligen full ersåttning för sitt intresse. F" | I

 wÉ"¿f:l:°;;T@Kf¿k"¿É“” as sr ryiief na neon; fn. Mojo ann sjoeifont. man oiore-
P' tioner. öjenr. anka ene: tentor. A. sjoeifont. i~ion ar man i

Söndagens fest- och reklamtåg genom Strömsund var H I I'
ofrånkomligt det mest lyckade som hållits. Dår skamtades friskt N “_ f . .

. ylleri morgon f. skogsinspektoren Anders Berghström.
medkommunalaochandralörliållandenvödrettarocksåjust Nßa Suñmsm l km, Bcrshwøm var “sund inom
oonnyeieei nniigiiiioornt-iorotnoiiernnienen nteiinnsnnrneonts .° ' "S". _

IFK M. .shvw 0 'ads ik |um¿:med3_4_ Graningeverken.årbördigfrånAlsen.menharbottiStröm
°° " l°" “ °*°'“ S sund eeonn nun nog en noir-eeitei niitroite.

75 år fyller på lördag snickaren Sven Johansson. Grelsgård.

Distriktstummaren Harald Eriksson. Henningskålen och Kngßmgwnag-|,ggmnm
liß |'|°4\'i8 ÜÜÜ- ÜÜÜWW- V'8$°|" ßïldfs P5 mid' Hissmofors plan liknade mera en leråkerln fotbollsarena. når
wmmmvn i Ås vflsisåfd av kyrkoherde Nils Wßiiß- om-ingen itfoitont oen sifontenno io; den i oeeinnan; i gaf.

Det kunde från början anses klart. att något finlir skulle det

inte kunna bli. Krokom hade den basta viljan och tillkåmpade
sig en solid seger med 4-2. halvtid 2- l.

Dödsfal
Den 25 juni avled fru Karin Rosen. Strömsund. Hon var född i
Alanås l865 och hade bott bl. a. i Hammerdal och Strömsund.

Kvinna lllddebarnlblen 9f7 l95l
En kvinna. som i fredags var på vlg i droskbil från sjukstugan
i Strömsund till BB i Östersund. kom inte llngre ån till Klåppe.
törrlnhonlöddeettbarn. Ensköterskasomvarmedckklara
lörlossningen. Allt gick bra. och det dröjde inte llnge. lörrån
droskchauören ek fonsana larden till lasarettet i Östersund.

50 år senare Kvinnan led nåmligen av vattkoppor. och dårlör skulle hon in

GuIdhrñllnps;um.'I Hedvig och Harald Eriksson på lasarettet lör att vårdas dåt' under lörlossningen.
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Statsministern I Nordjlmthnd 2 7 l95l mer-mp:
Att statsminister Tage lírlanderäruppskattad som regerings- 80 år fyller på söndag löre detta skogvaktare Nils Jonas

chef gavs många bevis lör under hans besök i Jämtland. I

Alanäs bjöds statsministern på en angenäm överraskning. När
han på hemvägen passerade vägskälet i byn hade onsboma
samlats där. Herr Wilhelm Söderkvist utbringade ett kralligt
besvarat leve lör regeringschefen. och en grupp bam över-
lämnade blommor. Statsministern tackade de uppvaktande och
gav sig även tid att språka med bamen och herr Söderkvist en

stund. trots att tiden var knapp lör den återstående resan till
Östersund och det väntande nattåget till Stockholm.

Dövstatn pojlrepåvlmägar
På söndagen hittades en dövstum pojke i S-årsåldem utan

anlörvanter i en av Ringlinjens bussar i Strömsund. Det vi-
sade sig sedermera. att pojken hörde hemma i Ramsele och

hade åkt som fripassagerare de 64 kilometrarna till Strömsund.

Lysnlng
Olov Johansson och Viola Haglund

Alanäset Harrsjön

Va
I Ströms prästgård har vigts Harry Persson och norska med-
borgaren Klara Synnöve Granning. båda från Ulriksfors.

Storbygge l Strömsund
Ströms kommunalnämnd beslöt vid sammanträde i går att till-
styrka ett lörslag från stilïelsen Hyresbostäder i Strömsund
om att uppföra det planerade bostadskomplexet innehållande
bl. a. postkontor. Det nya huset skall byggas på den tomt. där
man tidigare tänkt uppföra ett kommunalhus. det vill säga i

kvarteret Eken i Strömsund. Den preliminära byggnadskost-
naden. tomt inberäknat. går på 645.000 kronor. Man ämnar
bygga två huskroppar. båda i två våningar. en större med fasa-

den mot Myrgatan och kortsidan mot Ramselevägen. Det blir
gemensam värmecentral med kulvertledning mellan båda hu-

sen.
Det större huset som gränsar mot Myrgatan kommer att

inrymma ett postkontor i bottenvåningen. en golvyta på 300
kvm. l den andra våningen blir det tre bostadslägcnheter om
två rum och kök och en lägenhet om tre rum och kök. Vinds-
våningen kommer att rymma två lägenheter om ett rum och
kokvrå samt vindsrum lör båda byggnadema. I källarvåningen
blir det bl. a. en barlokal och en kontorslokal på tillhopa l~l5

kvm. I samma källarplan blir det även pann- och bränslerum.

Den mindre byggnaden kommer att rymma sex lägenhe-

ter. Två om två rum och kök samt två om ett mm och kök. I

källarvåningen blir det en större klubblokal lör postverket samt

en mindre tvättstuga med tork- och strykrttm samt matkällare
m. m. lör hyresgästema. Det blir tillsammans tolv bostads-

lägenheter på tillhopa 625 kvmeters golvyta. Alla lägenheter
utom enrumslägenhetema lär badrum. Det är byggnadsingen-
jör lngvald Kejving. som gjort ritningarna.

Dödsfal
Lantbr. Erik A. Rosenberg. Tullingsås. haravlidit i en ålder av

85 år. Rosenberg var bördig från Ohn.

Eriksson. Üubbhögen. Jubilaren är trots åldern pigg och
tillbringar alltjämt sina vintrar i timmerskogen som huggare.

S0 år fyller på tisdag grnvarbetaren Sven Elof Svensson.

Ulriksfors. llan är född i Strömsund och arbetade på
sulfttfabriken i Ulriksfors. innan den nedlades. Numera är han
anläggningsarbetare i Flybrännan.

Dödsfall
I Strömsund har byggmästaren och byggnadskontrollanten
Albert lšdin. Näsviken. avlidit i en ålder av S5 år. Edin var

bördig från Öjam. Ända från ungdomen var han intresserad

nykterhetsman och aktiv- medlem i IOGT och SGU. Edin var
också medlem av Tempelriddarorden och MHF. Vidare var han

intresserad sångare och medlem av både Strömkarlen och
kyfkokören i Strömsund.

Småbrttksägaren Jonas Samuel Melander. Egna hem.
Ström. har avlidit i en ålder av 80 år. Han var lödd i Ramsele
menkom i ungaårtill Ström.

I-2lektor\allStrötnsttnd
Till elektorer lör val av lekmannaombud till kyrkomötet i Sol-
lelleå den 7 augusti har Ströms och Alanäs lörsamlingar ut-

sett kyrkvärdama Abraham Ljungberg. Strömsund. och Wil-
helm Näsström. Alanäs.

ff'

llïllrelm .Näsström med parriumku .uïllslmperv guldmedalj :
förslu .slnrlelc um lmlsen

Födelsedagar
75 år fyller på onsdag lörre ångbåtslöraren Anders Oden i

Sörvik. Alanäs. Oden var i många år befälhavare på ångaren

Aktiv. välkänd av alla alanäsbor såsom tralïkant på Flåsjön.
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Födrlwdltnf Dtittsrati in 7 iosi

50 if fyll" vä ssls hsmmßäsff Dlmf Pers-son. rom mnsianaafen mf itrisiiasnamnat-n i stram Jonas- .sn-

Ü|"lk5f°f§- Pfw 5' mild l 5"'Öm§U0d "W" 50' 5943" målša dersson. l 'lnksfors. as led i dag pa morgonen i en ålder as 65

är tillbaka i lllriksfors. där han har ett hemman. Han arbetade gr-_ ||;m \ af Rgtd i \';||,;n_ $|nsm_ mh istqs sin ts.,-mh;-gd rmgg-“_

På 5“|Ü'f“bfl|*°“ På °"°"- lnml dfl “fn "°Ö|0¿ß'-\'- l sin tidiga barndom började han med skogs- och llottningsar-

bete. I-ifler att ha gått ts à år pà Birka folkhögskola kom han till
cummun i Suñmwmi 9 7 WH lflriksfors sulfitfabrtk. lf)-S0 bles han föreståndare för kristids-

Den kyrkliga ungdomskursen. som pagàtt i Strömsund under nämnde"
tiden 5* .lult. har rönt stort intresse bland ungdomen. litt 50- J°"°* "\"d'~"'““" W' 0" 3* Wflldemtßkratins pionjärer

' 'l lt i k lf ll kl' llä
tai min strida aeiafas tarm imaeiiagit nisitapraannaf iiaii- °°" '“'“"'P“' ' *'“ '“ “*' *°“ ' °““““'“' “ “W ' '¥° "W “
men (mm ha isla' Rum" wa" i [mh N \ ar Imdm bcmcn l93l och lt)-I-t. llan sar ordförande i kommunalnämnden mel-
g .. . g. . _- _

Det sar första gängen den nye biskopen besökte Strömsund. la" N32 mh N39'

där han pà söndagen predikade i kyrkan. som sar fullsatt.

Vacker terrnsskyrkogard invigd Mlanls
Biskop (iunnar llultgren ins tgde i .-\lanäs pa måndagen en

terrasskyrkogärd. som lör närsarande torde vara den sack-

raste i länet. l-In talrik menighet hade mött upp när ins tgnings-

ceremonien tog sin början med minnesgudstjänst i kyrkan as

församlingens kyrkoherde (iösta Sundström.

Kyrkogården är den tredje i ordningen lör Alanäs lör-
samlings s-idkommande. Biskop (iunnar llultgren höll däreer

insigningstalet. sarefter menigheten med biskopen i spetsen

tågade ut till den s ackert belägna terrassfomiiga kyrkogården.

Församlingen bjöd sedan samtliga på kaffe i folkskolan.

Fötlelledapr
Sll år fyller pä torsdag seägarbetaren Knut lilofsson. Vagdalen.

S0 år fyller på torsdag hemmansägaren .Vlikael Persson.

Ãspnäs.

Yhda
l Ströms komministergärd sigdes i lördags testilarbetaren Jo-

han Gameij. ljlriksfors och fröken Britt Jonsson. Öjam. Vig-

seln Iörrättades as komminister Lars Lös sund.

l Ströms kyrka s-igdes i söndags jordbruksarb. Folke Mikael
Sjölin. Ãspnäs och fröken .\/lärit Linnea .\lär1ensson. Yxskatlkä-

len. Vigselförrättare s-ar komminister Lars l.ös sund. Jmms .tntlcrsnm

Tnklagsfest l Strömsund Dötlßflll
Pensionärshemsbygget i Strömsund har nu framskridit så Förre skogsarbetaren ltans |lans_s~on_ Öjarn_ as led pa torsda-

längt. att man pä lördagen kunde fira taklagsfest. l)en hölls pa gen i sitt hem i en älder as nära 85 år. Redan som liten pojke fick

Grand. där omkring 50 gäster samlats. han börja arbeta för sitt uppehälle i skogs- och tlottningsar-
bete. silket bles hans yrkeslott. så länge han kundc arbeta.

llans hårda ungdomsàr ledde till att han bles en arbetarrörel-

ÜÜW5 Ü SWÖNWW sens pionjär på den ort. där han s ar serksam.

Tisdag ks-äll hade cirkus .\lijares Sehreiber premiär i Ström-

sund. och fru Baptista kunde glädja sig ät att föreställningen 3)., om | “gmh spnku |95|
lockade det stora tältet sä gott som fullsatt. (;,-530,* rmmt. ttoppjerka. ptinktskatt. sklnttkttutte.

Programmet bjöd pä inte mindre än IS nummer. bland skumaummt "un
annat de s-aekra andalusiska hingstama. den ssenske lindans-
aren Astor. filmelefanten Aga och den s aekra bengaliska tiger- vid.
gmppcn' I Ströms prästgard har sigts traktorlörarc .-'snders l-.ds in

Ulander och fröken .-\/ora Sundberg. båda frän Risseläs. Vig-

Flldehedaßnr seln lörrättades as kyrkoherde (iunnar Berg.

75 år fyller pa torsdag förra sömmerskan Sara /.akrisson i l Ströms kyrka sigdes på söndagen polisman l.ars llallberg.

Siljeasen Stockholm och sophiasystem Lucia Nilsson. dotter till hem-

50 år fyller pa mändag skogs- och sägarbetaren llugo Jons- mansägare Jöns Alfred Nilsson och hans maka. Tullingsas.

son. llarrsjön. Vigseln törrättades as kyrkoherde (iunnar Berg.
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Posteltef l Tulllngsås I47 l95I Födelsedagar
Det finns en yrkesgrupp på landsbygden som inte låter tala Når fyllerpå måndag fru Brita Andersson. lödd lsaksdotter.
om sig så värst mycket. men om den helt apropå försvann. Tullingsås.
skulle säkert allmänheten varsna det genast. Denna yrkes- 75 år fyller på onsdag fm Maria Jacobina Pålsson. född
gruppbestår i allmänhet av kvinnor. som bärtiteln poststations- Jönsdotter. Lövberga.
föreståndare. Dit hör fru Britta Jönsson. Tullingsås.

Fru Jönsson har varit töreståndare lör poststationen i | I I | I' I ll
Tullingsås sedan I936. Stationen hålls öppen en timme på xx Sumswu |yck:;s md nu :ch “wc da?
m"“idd'3'"°°h"á'imm"På°n°midda3°"'Mmubemu ängen mot nykomlingama IFK Strömsund vid Västra
inte färdigt med det. Det fmns en hel del arbete på en poststa- - -mm' mm: ulmru M lr “ngt Fm M" ngrdsvenskans höstpremtär t Idrottsparken. Resultatet blev

även öppet på söndagama. Utom detta arbete och skötseln av ° "

JÖIISSOD h al' md |l\'. www 'nuu s\ 
mll Haparanda-Ystad. Han körsltt eget lopp och går l mål
som ßrstetaan.

Strömsunds vaeltra dag
IFK Strömsunds hemmapremiär i västra Nordsvenskan resul-
terade i en storseger med 5- I över sina gäster Wifstaföstrand.
Något tvivel om vart segem skulle gå fanns inte. utan Ström-
sund hade hela tiden matchen väl i sin hand. Med samma lina
spel i fortsättningen torde Strömsunds plats i Nordsvenskan
vara säkrad.

Hård brand I NäsvItett.1'vå bara nära elddllden
En eldsvåda. som var mycket nära att kosta två bam livet.
inträffade på söndagskvällen i Näsviken. Det var arbetaren
Olle Johanssons bostadshus. som hade antänts och som på

. _ _ . kort tid brann ned till grunden. medan löräldrama befann sig.llulrumu Brmu or It RM. Jansson. Tullmgsåt

inlåsta i byggnaden och räddades i sista stund genom ett
5"-gmgimg gun nu bn” .mg 90,159, rådigt ingripande av linjearbetare Holger llansson.

Ströms kommunalfullmäktige beslöt i söndags. att det av stif- 50049" "PPÜ°|“°$ “Ü Hld PÛ NW-'ll 3* mun* Ham'
;c|5¿-n |»{)-1-@,b0$|5¿“ i gi,-gm p|mm¿; Q |;¿||,¿; posthugg son. De hade nämligen varit borta. och då de kom cyklande in
§|;;|| bygge på sin egen gård. varsnade de. att det rök ovanligt kraftigt hos

enav grannarna. som boddecirka 70 meterdärifrån. De sprang

till där då hel övertänd Då

Gondagrkvoagïalï

Söadagktää

' NII ll llM I] Ií ll eln sittande på utsidan. Han anade då. att familjen Johansson
inte var hemma. och att deras bam låg och sov i huset.

genast ' grannen. byggnaden var t ~ _

Hansson skulle öppna dörren. fann han denna låst med nyck-

När makama Hansson kom in i huset. möttes de av har-

bördazan den 21 juli kl. 21-01 och söndagen nen. som kom omtöcknade utlörtrappan från andra våningen.
den 22 jull kl. 20-24 Makama Hansson ck ut de två barnen på gården. men då

nl IM" snvnmc lut: brann det så friskt i huset. att lågoma slog ut genom dörren.

Tolbola - Nöjabalhr ng Mun” -3-_ Det yngsta barnet. femårige Ivar. hade då redan lätt ryggen

tcnauars svedd. medan hans äldre syster. åttaåriga Inger. var oskadd.

Famil'en Johansson har ytterligare två bam men dessa låg påJ .

tu-"uu-Ü u lnßm.-”¿ natten hos en granne. Brandkåren larrnades omedelbart. då

nu an t-usb man etiiiutin-i and una branden upptäcktes. men det tog rätt lång tid att komma till
brand latsen eftersom an över Strömssundet skulleP - ßn' ' ms-

wauhduu seras. Brandkåren hade endast att inrikta arbetet på att se till
°' '°'“"" "'""“°'.f...ff';_ iii en imitiiggmie inom inte riiiiae i.-ia.

'l'lIOYAl.lÅlï.dItIlJ\l||kl.lå
DI för damer Jordllstnlngar

D04 Üllllü W Wul- l Ströms gravkapell har jordlästs 6! åriga fru Anna Persson.

Strömsund. 66-åriga fru Anna Elisabeth Mårtensson. Ström-
sund. samt förra fotografen fröken Ida Klintman. Strömsundi

Förre hemmansägaren Jakob Olov Backlund. Gärde. Ström- en ålder av 88 år. Kyrkoherde Gunnar Berg lörrättade samtliga
sund. har avlidit i en ålder av nära 83 år. jordlästningar.
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viga; 27 7 test
l Ströms kyrka har vigts Mauritz Blom. Södra Öhn och Astrid
Lindberg. Södra Öhn
samt Ingvar Månensson. Öjam och I-livor Olsson. Renån.
Vigslama förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.

50 år _ti.'Irurt'

(iultlhnïllupspun-I lïimr och Ingvar .lIárIt'nt.mn. Renán

Födelsedagar
S0 år fyller på fredag änkefru Dagmar Löfvcnmark. f.
Andersson. Jonsgård. Strömsund. llon är född i eskilstuna-
trakten och kom till Strömsund l9-l0 och ingick I'-I-ll äktenskap
med förre kyrkoherden i Ströms församling. Gunnar Löft en-

niuk

Telefoltlst - javisst
Det ligger nära till hands att tro. att telefonisty-rket är populä-
rast bland förvärvsarbetande husmödrar. Detta gäller inte en-
dast dem tid de små täxelskåpen ute i byama. utan även dem
vid de större stationema. Så är det vid Strömsunds telefonsta-
tion. vars arbetsstyrka uppgår till ett 25-tal anställda.

lån av dem är rikstelefonist Maria llallström. llon berät-
tar att flera av tclefonistema den senaste tiden måste begära
tjänstledighet. då det är ytterst svårt att få tag på hembiträdcn.

rent psykiskt. Men fru Hallström konstaterar med glädje. att

abonnentema i Strömsund är vänliga och tålmodiga. och det

är lö gånger någon buffclaktig typ uppenbarar sig i luren. Fru
llallström är dessutom resevaktföreståndare och det innebär.
att hon reser omkring i byarna och instnierar väitcllörestån-
dama.

På fritiden sysslar hon med handarbeteri. läser en bra

bok. och framförallt vistas hon i sommarstugan på Öhn. Fru
Hallström brukar också dra jämthistorier med bravur. och hon
är ofta engagerad vid olika fester för att berätta historier.

Födelsedagar
75 år fyller på lördag förre arrendatom Per lšdlund i Ström-
sund. Edlund är född i Gäddede.

50 år fyller på lördag hemmansägaren Artur Kämlund från
Ãlgliallen. Jubilaren är född i Amerika men flyttade tillsam-
mans med föräldrama över till fädemeslandet vid ungefär ett
års ålder. och då närrnare bestämt till Kärrnäset. För 24 år se-

dan övertog han svärföräldramas gård i Ãlghallen. vilken han
ännu brukar.

Svedjedraitiat I Ström slät med fest
Slutfasen i det smått riksbckanta Svedjedramat rullades upp
på söndagen inför en publik på l00-talet personer. och samva-
ron präglades av gemyt och fest. Fcstliglieten. som formade
sig till invigriing av den nya mangårdsbyggnadeii och ladu-
gården på St-edjehemmanet. blev med vädrets välvilliga in-
ställning. god och närande "bumat'° och en gnindlig husesyn

den verkliga fullträfïen. Ströms kyrkolörsamlings byggnads-
kommitte. arbetama vid bygget samt alla övriga som hall ett
finger med i spelet har all heder av sitt arbete. Advokat Artur
Bååtlie berättade på ett fängslande sätt om St-edjehemmanets
öden från l200-talet t.o.m. våren l95 l . då det definitivt kom att

tillhöra Ströms ky-rkofötsamling. Kyrkoherde Gunnar Berg ut-

tryckte sin glädje över att Svedje hade fått så vackra och än-
damålsenliga byggnader. och framför allt. att de stridigheter
som rått kring hemmanet ifråga nu äntligen avblåsts.

Vlgde I lt l95l
l Ströms prästgård har t igts herr Ragnar Vestman och fröken
Anja Ky-lliki Manner. Muråsen.Tullingsås.

KopparplåtpåStröttisltyslorti 8ltl95l
Byggnadsstyrelsen har lämnat Ströms församling tillstånd att
omtäcka tomet på kyrkan med kopparplåt i stället för nu be-

fmtlig bristfällig takbeläggning av jämplåt.

Vlgde
l Ströms kyrka har vigts Aldis Arljung och Martina Jonasson.
Östra l-lavsnäs. Vigsel lörrättare var kyrkoherde Gunnar Berg.

och hon är nöjd med sitt arbete men tänker på inga villkor Född:
fortsätta utöver den stipulerade pensionsålderri. 55 år. Hon
fyller i oktober 50 år och har därmed 3-l års tjänstgöring bakom
sig och kan det mesta om sitt yrke. Trivs gör hon. och hon är
angelägen att framhålla. att det samarbete och kamratskap som
finns inom verkets väggar är något enastående. Arbetet som
sådant är inte så fysiskt betungande men är ansträngande
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Blo l Alaaäset lör reglerlngspengar Födelsedagar

Vattenrättsdomaren i Mellanbygdens vattendomstol har ing- 75 är fyller på tisdag smabntkaren Mårten Olander. Bredgard.

enting att erinra mot att av vattenregleringsavgilterna lör Flä- Strömsund. Olander är lödd i Södra Olin och kom pä grund av

sjöns reglering anvisas 6.000 kronor till Alanäs Folkets Hus- löräldrarnas död tidigt ut i lörvärvsarbetet. Till och med sitt

lörening lör att ordna biografanläggning iden samlingslokal. l4:e är arbetade han som lilldräng hos en farbror. vareer han

som häller pä att byggas i Alanäset. tillsammans med en kamrat tog ränseln pä ryggen och vand-

Regleringsavgiflema uppgår lör närvarande till 6.250 rade till Åsele. Dlr arbetade han pa ett sågverk. där arbetslör-

kronorornäret. Ytterligare regleringsavgier- uppskattnings- tjänsten var ringa. medan arbetsdagen och prestationen var
vis av storleksordningen l0.000 kronor om året - kommer att desto rikligare tillmätt. I7 är gammal begav han sig till Frösö

utdömas under den närmaste tiden. Att använda reglerings- läger. där han antogs som volontär. Det var lörrestcn där

avgifter som bidrag till en biogtafanläggrring torde inte sta i jubilaren fick krigarnamnet Olander. Sex ar varade krigarlivet.
strid med vanenlagens löreskrier. vareller han sä smaningom gi lle sig och bosatte sig törst i

Näsviken och är l9l0 i Bredgard. där han vid sidan om arbetet

' ' r rarjsrepsrmrrrep ptrreere upp det smttmrt rm am rm.
Åbacka-Tultlngsäs sotrryrrefptrpfsasg smtbmrmepoemerartppsspp.0jem.

sm; hngfcg Hansson är lödd i Ojam. l-lan är fackligt och politiskt intresse-

Lördag den I I aug. kl. 2 I -0l rad. är bl.a. ledamot av fattigvardsstyrelsen. pensionsnämnden

Musik: Lill-Ingvars. Östersund och är ledamot i styrelsen lör nya storkommunen i Ström.

Söndag den l2 aug. kl. 20-24 50 lr fyller på fredag l'nr Maja Eriksson. lödd Svensson. Ala-
Musik; Oergunßkvmqgm nu kyrkby. Jubilaren har i manga är verkat som sjuksköterska

Ballongdans med priser Ü USÅ-
Varje kväll utlottas ett pris på en av de

lulßfâållšnufblljßll |:|.@p..¿.““v.r*
'<'"=“"°“"8 ' N°l°“"°'4“"'8” Det ryermres inte nu siromsurrer en pers-apps ope hemma pa

T-'-F Trpgverrp. ms en repet fran Fram dominerade sperei ute pa

planen. Det blev 3-I till Ope. innan tillställningen pä den ge-

Phnhduma" .W Umm” nomblöta planen var över. och därmed ståtar Ope fonfarandc

SJ :s planteringar landet runt har sedan länge varit löremäl lör ' "b°"'°w°"'
allmänhetens odelade beundran. Sa ock eller Inlandsbanan.

där emellertid Ulriksfors stationsomrade länge ansetts som ÜÜÜ'
çgj-5;||_ mgg pg grund g\- gm-kt bggkufng g|15|g8_ Ng hu FOI!! llIllbl'llkll'G Pef Fl0dm8ll. MUIÛSCD. Sllßm. lill' Ivlldll l

rrwremerrenraupaemrep pen rtrfsemmerep prumruepmesi endlder av 88 år- Han var ßdd i Åwßls-
lörtjusande plantering som tänkas kan.

Eller l'e$lltll'el'ingen lv Slällonsllttsel fann män. äll park- ^|..|, kyruh. hmm'5.5.* på | sulan mm |95|
anläggningen ingalunda passade lill 49! m°Ü'“i$°fUd° 5"' Kyrkliga kvinnolörbundets avdelning i Alanäs. stillets största
li0n$lltlSCl. ttlln lield Nilsson vid SJ ltnllk- md |22 m¿¿|emmu_ md: i sñndags omm' umykl Ü" byn

lades- där Iddse drdide det inte- ßffln han hdds kdmvddml srrjetsert r vatten en so-ut asmeraeripp. mer puusrjapsr med
en med den övriga planteringen lläl'In0niserlnde anllggning. pfdikan av kyrkohcrdg G55” Sumlsugm bjw byns KK|:_

WWW ff=PP°f"l"°4'i|'=° "ß°'='='“='= 'W mearemmerptuyimne. Laeerrppep rterrp rrøprprrervarrrpms-

N"§=° *$'=4'=°"““i' "*'8'=°mP°§i'i°"°f_“=- HM får *ie 'W rsrsere per» ererrrememre peesr. errrnsmpaerr arms supasrrrrm

ßf*lf'°'= 'M4 P°“='">'*“ °°" °f=“8=- "W 80' “S ="4°'“ befrrisdeem r<r<|==s afsmrrre r sprrenes. perl rryrrrprremep pv-

"'°'“°"d°'""8' '“°' ck" 95"' b°k3“"'d'"- E" "'"" Ph” Ü slutade med betraktelse och bön. Före hemlärden vankades
denna anläggning är skyltarna. där man kan läsa vad varje mjuk och ,m¿,8¿s,,_
blomma heter. Där linns violer. ncjlikor. pancita. nordisk storm-
hatt. trollius hybridus orange. spireabuskar med mera._ ' llohurhn - Strömsund

Dali-IISIÜ 'Illï DAIII IÜIIII Glada. Iv.
Puh-opn:lIü;kl.!l-Otaaadaaklß-ltllllrlíïnlårlí0.A'l'l.l-l.ínßt|ßI'-

auanaß-puaa-suv
Il.A1'|-laantaialaalßllltllll.
ILDA IVLLLAIIA OAIIJI. Ill!-
lcvii-Tïå-latbaaa-loalatt

IIIDANS.___: '|'IIIVLI.I.A -:--
-mammans-nu--unna-bihlblsmïßíïíríïíï-ílt ïílmllåí-n~nnnn@ I

Ulriksfors jdrnvdgssralion före blonrplanleringen - - -------- -
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Flillllf Folksltollärarna
50 år fyller N wßds bilßhßöfsri fw lßsd Hssiw- oniinene rniitsiiniitninen i Linseiie sienieiisinin. Niie iiaieens-

Slfßmwßd- lvbilm lf IW i Åsßmlid °=h Sim vw- snn. iaf itifnynning iiii en ieaig nniinerie rniiteiiniimnjanei i

täittårtillbringadeliorii Ramsele. Efter studier vid Hamösands Simme ,|;n|¿ig|-§|;|_

flickskola tog hon anställning vid Svenska Handelsbankens

kontori Ramsele föratt senare flytta till samma banks kontori skon sm. dam å Åbuk'
sniieiieaiiinseienen Nasaieei.innnnnnnknniiiiisnnnisnniis- ,3 P

ienniniei. via einen nni iaivameriieiei iwiinn neaiegi inyeitei 'WB -5 '"ß'f*“ '*'- -°-3° 4" W” “°°'“
eriieietiia. mr itøeie itnrsei neiiiiess verksamhet. suiinis min M““'“ 1°'““ '“'““°“
itnieevtieining. eur nen ar nniitineneie. nar gennni iiennee *°“"'8 26 ““8::“ FJ- š9'3*' """"*“ “"'*l
trägria och oegennyttiga arbete under de senaste åren rönt ^ W 2 "“'"_s
neiyeientie ieniivinningnr inte uni i stninienna uten i iieie 5'“'°"'?8~ °“““"'°'d“"'$” '“- '“-
socknen. Fru Hagerrnark är vidare medlem av kommunalfull- F°”"_"'"" 'mc s°m"r'"?|s S's"':::'f;
mäktige och municipalfullmäktige samt ledamot av styrelsen (off rnwisdans me" md' " Ü
mr “°'.k°mmumn_ e_i äga rum ellïelrrsista augusti l.

Födelsedagar
80 år fyller på onsdag förre skogsarbetaren Mattias
Nilsson. Siljeåsen.
50 år fyller på måndag fru Anna Jonsson. född Stenklyfl.
maka till småbniksägare Hugo Jonsson. Harrsjön.

Dlltllfäl 24 8 l9$l
Före detta byggmästare Anders Wikander. Ãspnäs. avled på

tisdagen i en ålder av 76 år.

Strömsund ltjäbte Wälja göra målen
Strömsund fick på söndagen sitt andra nederlag i följd på

Tingvalla. när \\'äijaDynäs vann med 2- I _ sedan "Flata" ord-

nat till två självmål. Strömsund fick sitt mål på straff. Samtliga
Ingrid Hagerniarlr och sonen Anders mg sim-4,5 5 mm |,,|\-|,|¿_

Bilrepar t" ““"'a ort I Svaningens skola har vigts diversearbetare Nils Rungdal

allround. erhåller genast uutill- och Agnes Ekeberg. båda från Ssaningen. Vigselförrättare var

p:nI¿f°“" °"' W* M °°** li* ieyrkneeijnnin Erlend wniiininn. . Stritllaltl-
'l'al. Ill. T 'E

I-lembygladq ¿,.
Havsnäsnejdens hembygdsförening har firat Hembygdens _;-:,_-g=:_

Dag. Festen inleddes med musik på orgel och fiol. varefter _¿_g_;
si-en Naeinna iiaieningetnintie. nen ieyntniienie onnnnr snna- _' 4,;¿_,* J ¿_'¿1,^,

ström. Alanäset. talade om den förste kände hembygds- - -_ /
forskaren. Olaus Magni. Programmet upptog i övrigt solosång ff* k
av Irene Söderholm. deklamation av Sigrid Palmqvist. fiolmusik

av riksspelman Fritiof Mesch samt sång av Hembygdskören

och Damkören.
Vid samtidigt hållet årsmöte valdes till styrelseledamöter

Svea Näslund. ordförande. Tore Näslund. Lilly Näslund. Olle
Palmqvist. Gottfrid Sundkvist. Sixten Näsström. Nancy Holm-
kvist. Hjalmar Ortossori. Vega Nilsson och Karl-Olov Persson.

Till revisorer utsågs Harry Söderholm och Birger Källberg.

\'lgde
l Ströms prästgård har vigts anläggningsarbetare Erik Johan

Larsson. Lillviken och Emma Elvira Juliana Jönsson. Hillsand

IIIW
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Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar Berg. Kaerunsoneringen ueplrörtle i' april I95 I
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Smagglare lllldes
Höstens första sammanträde började i norra domsagan i

Strömsund pä onsdagen. l-'ör smuggling av socker. kokos och
kakao fick en gränsbo böta ll dagsböter a 3 kronor samt va-

rorna lörverkade. lån annan person. som salt dynamit utan att

ha köpt den pa licens. fick 8 dagsböter à 3 kronor. vilket även
kunden fick betala.

För vardslös framfart och lör att ha saknat signal-
anordning på sin motorcykel fick en strömsbo böta 20 dags-

böter á 2:30 kronor.

Slrumlt tmdrku/u I 95 I
Balm» raden fi: r. Lennart Jalmhsmn. Stefan .\'åuiröm_

.llåria Ilulrcrz lflla-Brin .lmli-nmn. Iårarinriau
Smia .\'dssrn'im. Olle Rikard (imrui1son.()lu Karlsson

Främre raden fi: i-. Elin llàrrermon. Birgitta Palm.
S,i'li-ia Göransson. Ingeborg Göransson. .-Ilva Eriksson.

.-Inn-So/7 .lIàrrenr.mn. .llarianne Öhrlumi

Ströms skolor läser engelska 20 8 l95l
Folkskolestyrelsen i Ström beslöt vid sammanträde att införa
undervisning i engelska spräket vid de skolor. där lärare med

behörighet att undervisa i nämnda språk finns. Kostnadsfri
musiktindervisning för folkskolans elever kommer an i mindre
omfattning prövas från höstterminens början med församling-
ens kyrkomusiker som lärare. Liksom tidigare kommer kollek-
tiv olycksfallsförsäkring att tecknas för skolpliktiga elever.

Slwiodrt Pi OM
Det vimlade av prominenta personligheter inom skogsvänden.
när Mäiten Lindbergs fastighet och skogsskillen pä Öhn un-
der fredagen besiktigades. l)et var en s.k. skogsdag. gemen-
samt ordnad av Adalens skogsägarelörening och Skogsvards-
styrelsen i Jämtlands län. Bland deltagarna märktes Gunnar
Hedlund i Radom. skogsägarelöreningamas ordförande i

landet.agt'onom Nils Nilsson. länsjägmästarna Magni och Axel
Schard. I-Itt sjutriotal övriga skogsintresserade hade ocksa in-
funnit sig.

Riksdagsman (iunnar Hedlund hälsningstalade och
hoppades. att dagens goda samarbete även skulle vara känne-
tecknet vid det fortsatta samarbetet mellan partema. Skogs-
dagen fortsatte med besiktning av olika trädbestand under
ciceronskap av bl.a. länsskogvaktare Per Tejbo och hemmansä-
gare Märten Lindberg.

Programmet i övrigt bjöd pa nagot sä originellt som en
gissningstävlan. där det gällde att pä en s.k. prov-yta försöka
gissa ungefärliga antalet stammar per ha och m' massa per ha.

Vinnare blev Erik Eriksson. Abborrviken. Erik Hemmingsson.
Tullingsäs och Anders Oscarsson. Öhn. som fick en tillväxt-
borr var i pris.

Efter detta mellanspel fortsatte eskursionen med film-
upptagning av dikningsresultat och besiktning av markerat
hygge. och sa var det dags lör inmundigande av lörfriskning-
ar pa skolan i Öhn.

Ström flek fln badplats fast kall!
Vid Ströms kommuns nya badställe pa Näsviken var vid star-
ten för simskolan ett 40-tal elever anmälda. men antalet har
efterhand tunnats ut. Detta beror givetvis i stor utsträckning
pa den föga gynnsamma väderleken. omtalar simlärarinnan
fröken Stina Lässman. som med bister min konstaterar - en-

dast l3 grader i vattnet.
Den nya badplatsen vid Näsviken verkar åtminstone

vad bottnen beträffar idealisk. Rekvisitan är ännu så länge rätt
primitiv. men man kan pa goda grunder hoppas. att den saken
skall ordnas sä småningom.

Badplatsen har arrendefritr ställts till simfrämjandets el-
ler simskolans förfogande av disponent Oscar Carlsson lör en
tid av 49 ar. och bland andra som bidragit till anläggningen kan
nämnas Faxälvens regleringslörening samt givetvis Ströms
kommun. som star lör den största andelen.

Som simlärare har fungerat Kajsa Sjöberg och Stina Läss-

man lör llickoma samt Tage Hallberg för pojkama.

n-T
*Q-

L'Iumhu.sllatlr.'I .\'åri'lkr'n

viga; -i 9 test
I Ströms komministergärd har vigts jordbniksarbetare lngvar
Palm och Ingeborg Elisabeth Eriksson. bada frän Strand. Vig-
selförrättare var komminister Lars Lövstind.

Dödsfall
Fni Anna Sjödin. född Edman. maka till förre lantbrttkare Lam-
bert Sjödin i (iubbltögen. ltaravlidit 55 år gammal.

Födelsedagar
85 är fyller pa fredag änkefru Märet Andersson. Bonäset.
Hennes egentliga hem är emellertid beläget i Spjutviken strax
hitom Vedjeön. och där har hon verkat stöne delen av sitt liv.
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Dlllgettser l .llttttland studeras ll9 l9Sl Dödafal
l-läromdagen gästade diligensutredningen Strömsund för att l-lemmansägaren Anders Tallqvist. Strand. har avlidit i en ål-

ta en titt på hur diligenstraftken är organiserad inom detta derav 74 år.

distrikt. De hade ansett Strömsund vara en lämplig utgångs-

punkt för deras rundresa i Jämtland. Västerbotten. Norrbotten I-'lldelleår
m.fl. län och diligensrörelsen i dessa distrikt betraktas som Når fyller på lördag förre fältjägaren Isak Petter Nyström.
den största i landet. $i|j._-;t_@n_

Strömsundsdistriktet förfogar för närvarande över 30-

talet fordon medräknat de bussar som är stationerade i Hoting Biografen l Ålanlaet ISI9 l95 I

och Gäddede. Den fasta konduktörsstammen uppgår till 45 Statskontoret avstyrker hos kmt framställningen från Alanäs

man inomdessa distrikt. Den egentliga anledningen till herrar- Folkets Husföreningen om bidrag med 6.000 kronor av

nas inspektionsresor är emellertid hur de olika distrikten orga- vattenregleringsavgilter för Flåsjöns reglering till biograf-

niserar sitt arbete. Man arbetar på de flesta ställen utan någon anläggning i den samlingslokal. som uppförs där. Såväl lätts-

särskild nortn och det är meningen att det material som skaf- styrelsen som vattendomaren har tillstyrkt.

fats skall leda till en mera enhetlig organisation för diligens-
väsendet inom landet. Förutom den konferens som tog hu- llotarykliIblStrörtIund
vudparten av dagen i anspråk hade man tillfälle att under post- En rotaryklubb bildades i lördags i Strömsund. Till styrelse

mästare Linus Hanssons ciceronskap bese det nya garage- valdes ingenjör Ame Jakobsson. president. köpman Jonas

bygget där bl.a. den moderna servicefabriken beundrades. Ef- Ameoff. vice president. doktor Bengt Åkerlund. sekreterare

ter den fransyska visiten i Strömsund reste herrar diligens- dístriktlantmätare Andersl..inell. vicesekreterareköpmanGun-

utredare till Västerbotten och nya distrikt. nar Simonsson. klubbmästare. kamrer Sven Åström. kassör.

samt veterinär Åke Sönne och redaktör Gösta Stertstrand.

Björn tog sexton fårl Alaalaet
I Alanäset har en bjöm härjat våldsamt i en fårhjord som ägs

av byns befolkning. Sexton får är försvunna och allt tyder på

att det är hjömen som varit framme. ty man har funnit flera

döda fåri skogen.

Cykelr~anJalStrötnsttnd
Polisen i Strömsund kommer att vidta stränga åtgärder mot

alla som cyklar i mörker utan ljus på sina cyklar. Det har visat

sig att cyklisterna i Strömsund och i dess omgivning syndar i

stor utsträckning på detta område till fara för sig själva och

andra trafikanter. Polisen har hittills gjort ett par rauior på

f kvällarna för att stävja detta ofog hos cyklisterna. vilket även

Posmräsrare Linus Hansson och John Eriksson vid en har gett resultat. men ännu är det många som fortsätter att roa

posrbuss ar' I9S0-års modell sig med att cykla utan ljus.

"'°""""'I" raaatrurapf
85 ir MI" på 'aning mn Åæmmfngägm" OM. o|°ßs°"' 50 år fyller på torsdag fröken l-lildur Palmqvist. I-lavsnäs.

'°'“3*"'~ 5"“"“'“""- """' '" “W ' '°'"'ß*"'_“ °°" "'°'“_“'°“' rrrbrtmrr ar r-rr av .ra larm: tumma rm Ers 0.-rr kyrkliga
fädernegården som genom hans odlargämrng och f'lrt snart k _- mk
rrurrrre rrarrrtsm. rm ett av .re som jr-rrrtrrrrterr r bygden. vru """°""'"' "
sidan om jordbruket har jubilaren ägnat stor del av sin tid åt W I

4; ::'“:":;:: r srrrsms rrommrrrrsrertnsrar rar viga tirrjeartmre Nils usa.
. “ '“@ ' 'g" _ srfmmr rrrrtst en trea Lim n-.sa.v-

r,rrrrstef|rarrra_rrrarrvasm_rrrerr.t_Jrr<rr-rerrtrtrrg nstjtrrr-arta: M _k°“ :“.u Bf¿wv':°u':¿_ ”“ “ 'g

han också vant delägare t Näsvikens ångsåg. där han skötte rt a\ ommm' er

det admini.straliva.
I-milt:

Satttrealaltolan l Ström IW l95l l Alanäs kyrka lör hemmansägare Manfred Johansson. Silje-

Lokalstyrelsen vid samrealskolan i Ström har anhållit att utan åsen och Emma Kristina Andersson. Ålanäs.

ansökningsförfarande få lörorda distriktssköterskan Frida och för Ossian Jonsson och lris Strandh. I-larrsjön.

Nordberg till skolsköterska vid läroverket.
Vlgde

°P'U'_' Nirscrssra Nilsson
Nrls Enksson. Strömsund. har avlrdtt t en ålder av 75 år. “gm Bag

Strömsund Strömsund
rurarrrrq
so sr- rytm pa mama; mr Helga Armsson. sme. Ö“'°“""" °°" '° W' '°5'
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Jondllstnlng Födelsedagar
l Alanäs kyrka har jordfästs fru Beda Berglund. född Sund- S0 år fyller på onsdag anläggningsarhetare Olle Näslund.

kvist. maka till hemmansäg. l-lrik Berglund ilärvsand. Bredgård. Näslund är född i Bredgård och var i yngre år
sommartid anställd på ånghåten Virgo.

Födelsedagar
85 år fyller på torsdag förre hemmansägaren Anders l-Irsson. B'm.“M'k"“' "www 27 9 WS'
Bønasct Anders Eßwn ar and pá (kn g¿r¿_ dar han bon ' En kurs i spädharns- och barnavård avslutades i onsdags i

hela sitt liv. och som han brukat tillsammans med en yngre Högbfngs' 'S"m'_m"|%'_ha' "Nam" d°""g"' '_<"'f”°" afdc"
bmdc ss QIO.-E M nu Ü" n (km första i sitt slag i llöghynäs och den har pågått i fyra kvällar.

Anderfs l-lrçsnson är lil?s:,n'i rrïdgrïimeïzypiïkt e'.\empcel på hïr Ldb" har mm hanmlàrdsuhñnnan Cm" Åman' Slækmlm'
brinnande kunskapstörst inte låter sig hämmas av yttre “ch 'mßen mf ""k°m'_"" på bam" årdsnafnndms m'mf“'
itirivaiiana.-0. iwgrrnsaac sitoimojiigimr och en iiiiv-am pa KW” '_“" “"“ *>“"°"'ë'°" '_'°“""2 °°'“ '“'°"'*- “ll-=°' f'“ ^'““
sidan om de stora stråken. Bröderna har nämligen odlat en N)m_an ' Hóglïmms' wm mn' en M dclmgama' uu" bcwmr
ganska manlig hobby ¿'__ har “sl SPM runkomligt N egen speciellt att blivande mödrar har stor nytta av dylika kurser. I

hand. och de tm inte noji sig mt-vi vari som legat namvasi iiii. Så' '“"" '”°'1““° *'“ "'““"“° '“'“ ' ""“““*~
de modema stora kulturspråken. engelska. tyska och franska.
de har gått av sev ärt längre. lsländskan är sålunda inget Åikllllßll
frärttmande tungomål för dem och latinet och grekiskan har de Förspel Bäverdalen
också prövat på. För att inte tala om att de läser \\'ull'ilas Filmen sågsiOstersund av över 25.000
bibelöv-ersättning på gotiska. Men de har också sysslat en hel personer under 9 veckor!
del med det jämtländska språket och bl.a. stått i livlig Premiär .Vlåndag den l0oktober kl l9.30
kom-spondens med den kände onsnamnsforskaren professor Tisdag. onsdag. torsdag. fredag kl l9.30
Jöran Sahlgren. som av de två bröderna i Bonäset fått värdefulla lördag kl l9.00 och 2 I .00

upplysningar. Anders Ersson är alltjämt vid god vigör med söndag kl l8.00 och 2l.00
hänsyn till sin höga ålder och odlar alltjämt med intresse sin Barnlöreställningar tisdag. onsdag.

lörnäma hobby. torsdag. lördag kl l6.00. söndag kl l5.00
l-lnligt filmproducentens bestämmelser

säljas harnhiljetter endast till
hamföreställningama

.\'ordensdaglStrömsiind
Föreningen Norden i Strömsund firade på fredagen Nordens
dag i samrealskolans aula. Musikdirektör K. Sundström.
Strömsund. inledda programmet med en musikstund.

Dödsfall
Förre färjemannen Erik Karlsson. .\'äsviken. har av lidit 84 år

gammal. Erik Karlsson var genom sin syssla som fllijman en av

de mer kända personerna inom Ström. llan sv arade för trans-
poriema över Sirömssundet redan på den tiden då färjan drogs
med handkrafl.

.-fnders Ersson. Bomber

80 år fyller på lördag förre löltjägaren lsak Petter Nyström.
Siljdsen.
60 år fyller på fredag skogsarbetare Karl Eriksson i Alanäs
kyrkby.

Alanlsbor på björnjaltl
I I man och två hundar från Alanäs var i går ute på jakt efter I
den bjöm som under sommaren härjat bland alanäsbomas får.

Man fick dock uppge försöket då björnen gett sig av från det
område man genomkammade. Under dagens lopp kom man
fram till en stor risbädd där bjömen legat och intill hittade man
resterna av ytterligare ett får. Därmed har man funnit lämningar
efter l2 av de lo djur som försvunnit under sommaren. .lä-

gariia följde spåret efter bjömen som gått över Kvarnån och
gett sig in på l-lavsnässkogen. Man ämnar dock ta upp jakten
senare. då man räknar med att bjömen. som av spåren att döma

ärrätt gammal. skall kommatillbaka till Alanäset. lift'/I Kdflßlt- Slfülwml
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Ströms skolor för yrkesundervlsnlng Strömsund

FW* Manda; den ii oktober uifja iaijanrie rum
Ü' d°“°f I Lärlingskurs i vävning. ISO t. valfri undervisning

Un* °°h Bm" B°'8|““d 2 Lärlingskurs i vävning. 350 t. heldagsundervisning

mi” E"ik$Ö°“°' 3 Yrkeskurs i vävning. 945 t. heldagsundervisning

5"Ü'“$""d5 BB 49" 33 *Pl |95| -l Fonbildningskurs i vävning. 945 t. heldagsundervisning

5 Lärlingskurs i konstsömnad. l08 t. kvällsundervisning

Hakan' I 'O los' 3 och 4 kunna erhålla statsstipendier å högst

75 år fyllerden 3 ds fru Kristina Rislund. maka till f. lantbr. ' _ " l I I '
. _ . . _ Eleveri kurserna 2.3 och 4 kunna erhålla inackorderingshidrag

Jonas Albert Rislund. Tullingsås. Makama bodde tidigare i nandsüngssüpendil
Trångåsen. . _ _

. . . U I h äl h k ledart frök
so ai-_ryii=_f den 4 ds rnrsiina Miitcissoii. matta titt sitogwti. Rflf¿::'š'lf¿nffm':.:;“|0';f'š3" “ If” ““““ °“
Ludv tg Mtkelsson. Alav attnet. REKTOR

S0 år fyller den I-l ds fru Ester Henriksson. född Blomberg.

maka till skogsarb. Anders Henriksson. Hillsand. Dum"

5""W" P* “mg '"“'°'°f°"i$'°" Mm u“"""" “W i omm. stram. im ianibf. sv-en oiorfsson av-iiaii ir-ii rider
Jonsson. maka till plattsättate Gösta Lässman. Strömsund. fynda 78 “_ Med den Smk hcdmmamm SW” Olof

Erssons bortgång. har vi förlorat en ovanligt lin och bildad

”Geia” Jötiaaon nytt eeriterfynd l ll-'K Strömsund odalman. som ägnat all sin lediga tid och kran åt studier. fram-

Strömsund kunde resa hem från Matfors med två värdefulla förallt i språkoch kulturhistoria. Han varen framstående kän-

poäng i trunken. en prestation som jämtama näppeligen vågat nare av sin herntrakts dialekt. men även isländska och klas-

tro på före matchen. siska språk studerade han med framgång. Han har flitigt anli-

Det segrande strömsundslaget hade som matchvinnare tats av forskare vid ortsnamnsarkivet i Uppsala och institutet

centem ”Geja” Jönsson. som noterade två fullträffar. dels ef- för folklivsforskning i Stockholm samt enskilda forskare.

ter fem min och dels efter tio min. Fridell som centerstopper
varen verklig klippa i bakre försvaret. Matfors reduceringsmål

inträffade i 77:e min på straffspark. som Gotte Broman säkert

lade till rätta bakom Gunnar Jonsson. Slutresultatet blev alltså

I-2. halvtid 0-2. Matchen dömdes av Berger och åsågs av

omkring 200 personer.

Söadagaakolortia l Strömsund
firade i söndags gemensamt söndagsskolans l00-årsjubileum.
Bamen samlades och marscherade till kyrkan. dären ganska

stor skara föräldrar infunnit sig. Sedan sången ”Jag älskar

söndagssko|an“ sjungits gemensamt. hälsade kyrkoherde
Gunnar Berg unga och gamla välkomna. varpå följde två sånger

av en ungdomskör under musikdirektör Knut Sundströnis led-

ning. Därpå talade kapten Bengtsson. komminister Lars Löv-
sund och predikant l-lägg. och eller ytterligare sång avsluta-

des gudstjänsten med bön och 'Tryggare kan ingen vara”.

Vkgde

byggnadsarb. Karl Funseth och fröken Brita Magriusson. båda

från Bredgård. Strömsund. vigdes i Ströms prästgård i lördags

av kyrkoherde Gunnar Berg. 1
Sten OlofErsson. Bondter

Dödsfal
Ãnkefni Brita Rosberg. Storholmen. l-lavsnäs. har avlidit i sitt

im i swriioimen. soargammai. tion wrien sista av gamia ° ' . , -

in-ii»:faiimnptsi°fii°inien.darii°nvariaaa°ciiaarii°n ,,H
t-mi. 2 , - _ rQ lang- nunu man ana int-a-__

FM* r it-in auaitaita oainraa. man-så

En son
Sya och 35,8" Bcmmn kora-prlnaen PrltiaCarl avlldlt

'um Pmsson Prins Carl. som länge legat sjuk i sitt hem på Hovslagargatan.

Slrñmsund (kn 2 oktober |95| avled vid midnatt natten till onsdagen. Prinsen var vid sin död

över 90 år.
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Ströms föreläsnlngslörenlng Frldsbergs barnhem l Hlllsand nedlagt I0 IO l95l
höll pä onsdagen årsmöte. Under det gångna verksamhets- Fridsbergs bamhem i Hillsand har fran och med hösttenninen

året ha l2 löreläsningar hållits. varav 8 i Strömsund och 4 i i ar nedlagt sin verksamhet och i dagarna flyttar den siste

olika byar. Under innevarande hösttermin skall endast 3 löre- Iötestandaren. diakon l~'ridolf.\'ilsson dänfran. vamted en läng

läsningar hållas. beroende pa all även en folkbildningskurs och gagnerik tradition avbrytes. Barnhemmet. avsett att "ta
anordnas. I styrelsen valdes komminister Lars Lövsund. ordf.. hand om nybyggares och lappars bam samt sörja lör deras

sekr. och föreståndare. köpman Gunnar Simonsson. kassör skolgang och uppehälle under den tid de vistas där". grunda-
och reklamman. rektor Alfred Mattesson. fru Karin Forsberg des lör snart 70 är sedan av gamle kyrkoherde Michael Sandell.

och folkskollärarinnan Anna Persson med folkskollärarinnan Det har drivits sa gott som helt pa insamlade medel. skänkta i

Greta Närsjö och byggnadssnickaren G. Orjebo som suppl. riklig utsträckning av lördet stora ändamålet intresserade och

Revisorer: urmakaremästaren llelge Engström och skogs- varrnhjärtade människor.

mätaren Erik Holm.

L... _ I

Ströms fullmäktige beslöt om bldrag till Langaaenvägen
Beslut om bidrag med 25.000 kronor lör väg till Långasen lik-
som beslut om inköp av tomtmark till ett blivande kommunal-
hus var egentligen det enda av större allmänt intresse. som

lörekorn vid Ströms nybildade kommuns fullmäktigesamman-
träde pä söndagen. Sammanträdet. som föregicks av ett annat

med Ströms gamla kommun. upptog även filmning och löre-
visning av delar av hembygdsfilmen. varför mest hela sönda-
gen togs i anspråk.

Gamla kommunen kommer väl ännu att ha nagot sam
,mu_w_ M mm mms vmsms som du hmoñsk; rnu.i».-rg.. twin.-m »mr gnm./rm-ri .irr.-/..i.-/ srm./.-u

ögonblick. då den gamla institutionen lörsvann och den nya
trädde till. Därefter visades delar av liembygdsfilmen. som bjöd
pamaigai nirgriim agnmcm iriiaerfrtnhiidaimmmuiiema. $'*W4**'ß'f"“P*l!f'*'f°"“ß*!'_
En" |'u||m¿k|i8cs sh" bjñds pá unc på Gmnd "°¿c“_ Vlßttl Sl|"ñlllStlllC|-U|flkSf0l'S. lldlg han Clllltll 0S|t)'d-

dad och obevakad passage över jämvägen. fick i gar denna

försedd med bade ljus- och ljudsignaler. Anordningen har

itrairio A aefsiiiiismsm iiiiiamd im v-iidii.iii|isirøm "“g°“*"'°'?*'F'“""“f'°““'P'““'“°““"'g'“'°°"“"“'“"“'
m n ° ' a ' trafikerade linjema utgjort en stor fara ur trafiksäkerhets-

som var lödd l869. hade varit anställd vid Ströms trävaru- kl
bolag. tills han lör åtskilliga ar sedan pensionerades. S) "pm '

Sven Olof Herbert (Svante) Roos. Strömsund. har avlidit i en

ålder av bl år. naimiapf
S0 år fyller den lö ds fröken Elsa Nordlund. Öhn.
50 är fyller den I6 ds fm Svea Andersson. lödd Tjämström.
maka till lantbr. Per Andersson. Strömsund
50 är fyller den lb ds cykelreparatör John Wessman.

Strömsund.
S0 är fyller den 30 ds byggnadsarb. Hilding Tesmo. Täsan.

Seotttstugan lnvigd
Under stor tillslutning av föräldrar och andra intresserade.
representanter lör kyrkan och naturligtvis sa manga medlem-
mar inom Ströms scoutkär som kunde närvara. invigdes på

söndagen ungdomsgården eller som scoutema kalla den scout-

stugan pa Roinasei i Strömsund.

"Tunlrlu1sren" Pnnruv. .mm med sin ägare och lruilr Rum- FU'|"d'Ü" Ü' lo WS'
Gunnert-alt/ runl I950 tlmribueratlt' bensin i samlrdllel. N Û' ryncf dc" M ds 3as'5'“"" °°h fahnkóm" m' m' H"3°

Sundeman i Alanäset. l hans hem finns en klocka. som väl de

gamla munkarna skulle benlmnt Iiumlugiimi mimhile -Ilumiv
Fmkfyagnen Slfömsund 1.-mw cite: den miifitiiga itioeian i aimiis. ut-ii angefiirmii-

gen vad tiden lider inte bara i värt land. utan också vad den
samtidigt är i länder jorden runt. Den avspeglar nagot av hur

in sf -sin nu maa. nu varmt ut up den gode Hugo Sundeman själv- ställer sig till tillvaron.
'°' "'“"°"""'~ °°' “""' *°' *'*"^“~ sotfryiimiai i-iasfiirieicroiiisieii rm Mm iisiisirom. maa

'- "'-""'- ""°'-I- RM mm iiii mekanik.-r sven iiaiisifism. siromsumi.
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IIUF-tr'älIlStrömsuntl I9/I0 l95l
En HUF-träffvar pa torsdagskvällen anordnad i GT-lokalen i
Strömsund. och den blev en verklig succe' med lokalen till
trängsel fylld. Efter underhållning av Östersunds-HUF-ama
Inga Olsson.Allan Blom.Gösta Litltner. lngvar.loltansson.Stun:
Nordin. ”Affe” Jonsson och Allan Olsson (ny för kvällen i
gänget) bjöd kvällen pä en hel del öventaskningar i karusell-
stil. Under den efterföljande dansen stod glädjen högt i tak.
och föreningens ordförande lvar Rönnberg kunde glädja sig
ät livlig uppskattning av arrangemangen. De drygt l50 ung-
domarna krävde enhälligt minst ett möte i mänaden. när han
med ett anförande avslutade mötet.

Läag ljaaratnp l läavartäs
Kanske en av de längsta byelektrilieringar vi har i .lärntland
har nyligen genornlörts i Havsnäs. där sedan denna vecka en
ljustamppä intemindreän 5 km nu väglederderesandegenom
bebyggelsen längs Fläsjön. frän Holmsund i söder till lngrnar
Perssons fastighet vid Kalkberget i norr. Det är med kraftigt
initiativ frän bybornas sida denna elektriliering. som fär anses

föredömlig för andra byar. kommit till stand. Man hararbetat
och samlat in medel. skänkt stolpar och gjort dagsverken och
över huvud taget inte släppt eller pä nagot sätt. för att pla-
nema skulle kunna genomföras. 4.000 kronor var den kon-
tanta summan man mäste skramla ihop. och 9.000 kronor bi-
drog kommunen med. eller inalles l3.000 kronor. som det hela
kostat. 9l stolpar har rests. och var tredje av dessa har en

ljuspunkt.

Alanäs ett gott parti löràröm
Nära en kvarts miljon extra i brudkistan ingick i den hemgill.
somAlanässocken lördemedsigiäktenskapetmedStröm.en
sak som överraskat bada kontrahentema och naturligtvis väckt
helt olika känslor till livs. Resultatet blev som bekant. att den

nya storkommunen kunde balansera sin budget pä ett helt
annat sätt än man väntat och hälla skatten inom gränser. som
man annars inte hoppats pä.

Vete gudama om man kan tala om moral i politik. Men i
denmänsäärmöjligasäkanman inte kommaifrän.attAlanäs
med denna fömämliga entre i den nya firman gott kan hävda
litet större pretentioner. än vad annars varit fallet.

Roaorlsttön
Nyutslagrta rosor plockades pä morgonen tisdagen den 23

okt.i Strömsund.justsomdenförstasnönlöräretlöll.Detvar
iStrömsprästgärdsträdgärd.deslogutförartdragängeniär.

VIII'
Anläggningsarb. Per Ossian Jonsson frän Häggäskilen.
Dorotea. och Iris Strandh. dotter till herr Otto Strandh och
hans maka i Harrsjön. Vigseln lörrättades i lördags i Alanäs
kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström. Brudparet uppvakta-
des av tärna och marskalk.
Muraren Sixten Sundqvist. Bredgärd och handelsbiträdet lva
Svensson. Vägdalen. vigdes av komminister Lars Lövsund.

Edvard Eriksson-Roos

Dödafal
l-lästhandl. Edvard Eriksson-Roos frän Bygden. har avlidit 27

ärgamrnal.

I-'lldebedqr
75 är fyller den 26 okt. jämhandl. Gustaf Lundholm i Ström-
sund. Detärnästanprick S0ärsedan. hankom till Strömsund.
och ett halvt sekels strömsundshistoria är direkt förknippad
med hans tillvaro där. l-lan trädde omedelbart in i det allmänna
livet. där hans insats pä skilda områden kom att bli en ständig
kedjereaktion av oförbrännelig energi och verksamhetslust.
När han kom till Strömsund. var Storgatan en lervälling och
vatten och avlopp ännu en önskedröm. l-lur mycket man lör-
stätt uppskatta hans mänga insatser är inte gott att veta. Sitt
ännubredabröstkanhaniallafallprydamedenmäktigrad
fömämliga utmärkelser frän Wasaorden och Patriotiska säll-
skapets stora guldmedalj. till ett flertal lika lömämliga tecken
frändemängaidrottssamfund.somunderärenihonomha

Tvangsälttenskapet var ju inte frän början sä värst upp- en mums “mcpc|m_
skattat frän nägondera sidan. och det är klan. att ett och annat
mindre väl valt ord fälldes frän bada hallen. Den här historien
med pengarna fär väl närmast anses som en eflerdyning till
lörlovningstiden och lär väl vara ur världen lika fort. som det
hela nu snart gätt över.

Dötlsfal
Fru Lydia Norden från Högbynäs har avlidit 84 är gammal.
Hon varmaka till handl. Frans Mikael Nordén. som länge hade

gamaffär i Strömsund. För åtskilliga är sedan flyttade dock
makama tillbaka till sin fastighet i Högbynäs.
l Öjam. har lantbr. OlofAndre avlidit. Han var född l864 och
hade hela sitt liv bott pä den gård. där han nu fick sluta sina
dagar. I början av l900-talet var han vid sidan av det dagliga
värvet pä hemmanet anställd som postbud.bl.a.till Hednings-
flokälen.
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Medaljatdehhgßlaaäs
Kungl. patriotiska sällskapets medalj i silver. första storleken.
för längvarig. trogen tjänst har tilldelats fröken Hanna
Bjurström i Alanäs kyrkby. som underen läng följd av är inne-
haft arbetsanställning hos gästgivaren och fabrikören Hugo
Sundernan. Medaljen utdelades av kyrkoherde Gösta Sund-
ström i Alanäs kyrka efter söndagens högmässa. varvid denne
även i ett kort tal hyllade fröken Bjurström.

Strörnsborg
Lötdagenden 27oktoberk| 2l.30

Harry Brandelius med Sölve Strands ensemble
DANS



Pwørlltvlswtnnllrömmd Mttdet-ttutagetttttterttrtt-tttsrttt-s
Flllllllällßß 5000' SUÜW* -*'°l*°mmllll Smmlmfädd P5 §Öll' Gntndgrävningen lör tva nya tiolägenhetershus har just igång-
dagen och fastställde utdebiteringen för kommunen till l0:60 satts inom egnahemsomrädet i Ulriksfors. vilka komma att ingå

vrf §l===l=f°M- i det sm ttyggttsdsptujekt. som utriksrurst-at-edet tugt upp
Kyrkofullmäktige. som ävenledes sammanträdde På där lör sin personals skull. Tillsammans med de tva tidigare

SÖWISCU- *ÜWC ll|¿°bl|*Ü“8°'l- D" “lf |l“*'ll¿"l|i|l8l SW' uppförda och ännu ett som finns pä ritningama. kommer inte
lll- 5001 l|PPl°8 Ö* Ndi fllmäkllßelslllülllfml* Üd- mindre än 64 lägenheter att ingä i kvarteret Uven.

DÜNIÖVW b°*|Ö' ml" "PPWSP °" lå" P5 300-om |“'“0°f Redan i våras var det första huset om lä lägenheter
för tvätt- och badstugan i Strömsund och fastställde den av m¿ig|_ och fö” ju| vgnm du andra Om 30 |gg¿nj,,|,,- mm
-sl=°If-tvfvlwt ßmlsm mwilimvlww R* fkømmv- ktttrt att utsi bruk. t det ttsrsut ruttts titgetttteter upp titt tre rum
nens skoltlistrikt. I-lemmansäg. lngemar Persson i l~lavsnä.s och |¿¿;|;_ medan 5 de gem" man nöjt sig med högg; “-5 mm

beviljades stl Psßiw På I-600 l=f°°f åflisl- EI' ßßls från eett kuk men t strtttet irtritttut ett nt-rtat tum med kdkrrt etter
Ill-*ll'lll~“'°l0l'ílWl=ll Om illfllllßlld Il' <0 Vßlßflllllflllßd IW' lägenheter om ett rum och kök. Allt är ultramodemt. och vad

slogs tills vidare. medan till ombyggnad av sodtemplarlttßel det sist upptitt-dtt ttuset beträffar ntster man sig sarskitt t-id

b°\'l|.ll¥-lf* 5-500 |“°ll°l'- Sllïllfßmcß 50831" Om l "Y Sllllll' inredningen i vindsväningen. vars rum med sina snedtak ger
NN! b°l'4|04°* R* Yllffllllm llmdlllllâ- 5" *ÖP W l°llllWli en synnerligen hemtrevlig miljö. l-lär är det enbart frågan om
lör kommunalhus i kvarteret Uttern godkändes. awmnmm

Utöver de nu påbörjade två l0-Iägenhetershusen kom-
|.1g|¿~|.,,- mer som nämnts även ett femte hus att uppföras. och i detta

90 är fyller den 2 november änkefru Kajsa Fridlund. f. skall man in-ksà gnmh bu|¿|ß|,,h|“_ |.|c|a kr-ment Uvell Ü8'
5¿|°m°m,u°n_ Ägpngh Fn, |=|-idhmd gg- mg; vi||,¿|mim_ gon ger vackert i skogsmiljö och alldeles invid Faxälvens huvud-

tttet- tidigt attku uett rtek tet-u pa sitt tttutppa pertsiurt. risrstarkt M
med de inkomster hon kunde skaffa sig genom att spinna och
sticka åt bygdens befolkning.

Dlldll lll l l95l
lTullingsä.s har fru Anna Hansson. maka till lantbr. Arvid
Hansson. avlidit. l-lon var bördig från Tullingsas och var vid
sin bortgång nära 70 är gammal.

Ihlllnpla vann Svenska aerlett
Årets uppttgu et- svenskt seriett inom distriktet ttur rtu rede-
vistts titt distriktsidruttsnsrttuttdet. dett gtitdjuttde rteg tutr ett

hel del föreningar i år visat intresse lör projektet. Som alltid
toppar Tullingsäs listan över föreningama. vilket än en gäng
bevisar vilket gott arbete. som Pelle Johansson lagt ned. K"“"""' U""' ' ' f"”“"“"
ttesututu Klass t; ttruttiugsss tt=. tu; t. tsßsu 2» tt=t< stram- "Uff" 5"' "fl Uff" GWvf" 'ff W* UM' " f" md"
sund. I-l.8-ll 3) l-lammerdals IF. l3.870.
De resultat som gett bästa poängen är Rainer Åsbrandts tre S"Ü'""°°|*°3|I'll¥Ü°lUl°|ll
uuterittgttn 9.3 t .o pa s.ooo ru ttiuder. 9. t 2.0 pa .moo ut statt höll N löfflass sm l>°l=s-sslämm på Grand lmll i Ström-
samt-l.l5.0pä l.5(I)m_ sund. varvtdman godkändeenanhällanomanslag av 3.000kr

för bestridande av kostnader för inspelning av en sockenftlm.

Födde Flldehethpr
En son Når fyller den 9ds fru Karin Svensson. född Ersdotter. Näs-

Atice om Jm Aqgtfggon viken. l-lon är bördig från Tullingsas. där hon var gift med
[_ Uti-sent; framlidne lantbrukaren Per Svensson.

Strömsunds BB dett 2 nov. l95l
Kura l tnutoraigttlng

ggygàf En kurs i användning av motorsågar kommer att anordnas i

75 är fyller den 5 ds skogsarb. Anders Forsmark. l-lössjön. Slflldß |9-24 ll0\'lll>°l' l95|-
so ttr rytter dett rs ds nu to-istirut Atettttdrt surtdqvist. r. mm ittstrutttdrerkmm att uml«=fviv= i ßvämlnißs
|(.f|,m|._U||1|Lef°ß_ och skötsel av de i skogsbruket vanligen förekommande

motorsägama t.lo-Bu. Be-Bo. Comet etct.
Född' Undervisningen är avgiftsfri. Fri kost och fritt logi kom-
En wn mer att ordnas på platsen. Dätjämte utgår ersättning lör resor

I - till och från kursen.
Anm Upplysningar om kursen lämnas hos länsskogsvaktare
Suümwmis BB 4" I NS' PerTejbo. Strömsund. tel Strömsund 46.

Skogsvårdsstyrelsen
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sn-dnuutid-östersund direkt 1 ti iøsi skntuarnenuiianas
Den direkta postdiligensen. som lör en tid sedan insattes mel- har vid en insamling till lörtrtån för Rädda Barrien kunnat in-
lan Strömsund och Östersund. har visat sig bli en verklig knall- sända inte mindre än 352 kronor av sina sparpengar. vilket får
succé för postverket och hälsas med den största tillfredsstäl- betraktas som mycket duktigt gjort.
lelse av dem. som bygger och bor efler linjen.

Det var först eller köp av diverse linjer kring Gåxsjö. Flllllll'
vsskankaien den ianittands sikas. sunt denna dneittiinje dv-ef 00 år fyller dett lit ds lrti ldlwtitd ldrtssdri- ßdd Bdliii- ittßlrri
huvud taget var möjlig att realisera. Men sedan den väl kom- till Slß0ß$lIl'b- Mllllß J0tl$S0tl- Sllmäéld-
mit till sund, hann manga byn;-och gm; ung; denna eu-kk; 75 år fyllerden 22 nov. f. småskollärarinnan fm Helga Jakobs-

fått en lömämlig kommunikation med länshuvudstaden. son. f. Myhr. Lövberga. maka till läg.äg. Axel Jakobsson. Fni
Om också postverket domirierar busstrafiken i Nord-Järrit- Jakobsson är bördig från Gäddede. Som lararinna verkade hon

land. ligger de privata linjerna sannerligen inte eller. vare sig ßßl l Slfllld Gl! I5-lill ål' Otïll |t0ll'l Cllfefl' ßl' C28 30 ål' 99480

det gäller en modem busspark eller snabba och goda lörbin- till Löv-bet-ga.

delser. Både åt l-lavsnäs. Backe och nu senast åt Laxsjö är 75 år fyller den 27 ds fni Selma Strömstedt. Lövberga. änka

ibrbindetsenia utniarkia. och vad den senare linjen tieti-aiïar. eller laritbr- Kristian Strömstedt-
så har ju en ny tidtabell uätt i krall från den l november, som 50 år fyller den lö ds fru Anna Löfström. f. Bergström. maka

bl.a. gör att eflermiddagstidningarna kommer fram betydligt lill llllllbf- JÖIIS |-0fSll'0m- Slfötätltltl-
snabbare än tidigare. Detta har särskilt byarna Henningskä|en_ 50 år fyller den 2l ds fm Märta Jönsson. maka till lantbr. Jöns

Fiyidiien. Lassjd den Lasviken ratt kanning av-_ dit tidningarna lttnssdrt- Vediedri-
når fram redan löre kl l9 på kvällen i stället för dagen eller.

Qrötnsunda flrja iir funktion Idag

Vågdalens skansensaga slut Färjan över Strömssundet ligger sedan kl l l idag trasig mitt
Ftomingsßmm per Mani” sjögren, |i||, ~$|w,,m°'i V58. ute i Vattudalen utan att kunna ta sig till land. Ännu när detta

dglgn vag gg kf bggßkgphlg ßf m§||8;_ 5001 ghddg gig Ü gu lC|Gf0flCI'BS lll Vid ls-lldl PB mlddlßl. llll' min ll'llC k0mll'lll
beskg de vglm |-§¿ju|-en, $g|;|;i|| |;i||in¿m-M tm ßj-en pm- någon vart med den. och pa båda landsidoma står långa bil-
gf edan den ston attmgtiom 5 migtm Men det bin- mf köer. som inte kan komma over. Personbefordtan far skötas

mycket att sköta lör en gammal man. Per Mattias är nu 70 år. lfltl FOÜÜNW-

För något år sedan överlämnade han en bock och en get till
Äspnäs. och när geten av någon anledning där dog. sände

han även den andra geten. varefter yngsta bocken var ensam Suddm
'Wu Nu har *mc nyml Ü" Kv¿m|¿n_ Bredkälen hade t_ lördags besök av juntorsekreterare Olle

Källberg och predtkant Martin Gunnervall vid en skördcfest.
som anordnats där. Vid skördelörsäljningen pa lördagen fick
man 450 kronor i behållning.

l-rsttltt:
Mikaei ßidtnbefg den Kerstin Lundin

Gärdnäsbyri Östersund
vigsei i Ostefsunds kyrka

zrideeetnbet trist

Strtlltnanntls MI-ll-'-avd
hade på lördagen en synnerligen trevlig sammankomst pa GT
i Strömsund. Efter sång av Ragnar Agelberg och Bror Sand-

mark. hälsade ordf. Harald Baudin de 53 närvarande välkomna.
pe, _t,,,,,,~m med _,,-M ,.¿¿,-,,,. varpå följde allsång och frågesport m.m. samt slutligen ett

föredrag av Bror Saridmark. betitlat ”Hästkrafleroch rattfylla”.

Dödafal
Erik Anton Nilsson. Havsnäs. har avlidit 72 år gammal.

llelttlltlalf
Födelsedagar I Ströms gravkapell jordfästes på söndagen gossen Sune
Når fylleridag f. lantbr.Ariders Edler. Havsnß. Föddi Kyrkås Mårtensson. son till Mikael och Hedvig Mårtensson. Ström-
korn han i unga år till Alanäs. Han har underen löljd av år varit sund. Jordfästningen förrättades av komminister Lars Löv-
löreståndare för ålderdomshemmets jordbruk i Havsnäs. sund.
Därjämtc har han flitigt anlitats i sadelmakeri och hovslageri. I Alanäs kyrka jordföstes pd söndagen f. skogsarb. Nils Gus-
Ilår fyller den IS ds skogsarbetaren Arvid Jonsson. Näsviken. tav Lindberg. Östra llavsnäs och pensionären Erik Anton Nils-
Han är bördig från Alanäs. där han en gång körde posten före son. Alanäs. Jordlästningama förrättades av kyrkoherde Gösta

bilarnas tillkomst. Sundström.

42



Broöverßågedefalletsltaparnyttturlststråk 20/ll l95l Fggggqw
En "Y flmliü W U' fl" ÖPPWI* 500m km mf bli" Sliåßi 75 år fyller den 3 december pensionären Karl Olof Morin.
Nerd-Jämtland Nyn väser- nya lwmmnniknlinner kan Nisse nn»-.ma-. ålderdomshem. Jubitnmns hann nen kmnef om no
400 ml" 5 fflflßfkfl fö' C" "Y" lflllfi- nom bi på ett sätt. som tillåter honom att vara i full verksamhet

Man hoppas och tror på allt detta i Svaningen. och man med allehanda sysslor på hemmet.
mine nns se bybnmn rätt- Redan nu Mr rffsen dmsil-s fmm so år rynef den t ammtm stmgnmmmnnen vnnetm samt-
dil från Hill-send nen Drnsnnfß- nen Hnlmem Bnrk har drnsit ner; a san-au. Atnna-._ innainnm inn nmseunn nn mtsgmte ung-
Ül *WIN m°' BÛ8°4°f“||°'- dom sökt sin bärgning i timmerskogen. där han numera är en

En bre över Båsedefnllel knmmer nu förkena sträckan nv- xmmrnfomtngen. betmuan nftmsteanm. vana nu nu gt-an
Gäddede-Östersund med nåsnn mil eller mem- nen så liwer nnnaing men mannasimf. tumnsrmningen pa nnen nn: i no
man d°~““|°"l ÜÜÜ 5"' Suülwld- *flm lll “ÜÜÜ W' C" nom haft en ovärderlig främjare. och .såsom scout- och ung-
weeielll kmr- Fwvens reslerinr-r-frenins hnrbesän få man annntnanm ar nnn ntttjamtnxnv-1 mmm med nnsmfanneugt
en damm där uppe. och meningen är. att vägen skall gå fram gu_\§c|ynne_

ÖYCI' deflflfl- S0 år fyller den Zl november redaktör Gösta Stenstrand.
På måndezen var Pnsrmffswe Linus Hansson i Ström- smsmvnna. t-inn ar ein-.jnanaeni nen snnu-man namnen nu

sund nen iäsmflnnre Rnsnnr Cedemm för Helmem Bm! nen nniv-eminten i Luna nen tenn samt vid nasgsvntnn i Goteborg.
mätte vw *äs-strffelmn från Dmsßnfß till Srnninsen för nn naningnnnnnn im nan seann mm tmgen i zs an seann mn
undersöka möilisheremn för en nr Pnßfßrbindelne dit vw- ar nnn Om matnmetnm i smsmsnna. coon stnnnmnu aren
Den tidigare harsån överTnrsüärden på srräehn Strömsund- goa joumntast med en rm sin nen med en :must v-nkennet. en
Gäddede. Redan nu går ju daglig postbuss upp till l-lillsand. av hans mest framträdande egenskaper är lïlrmågan att snabbt
och frågan gäller en utsträckning av denna till Svaningen. Det få |;0mn|;| med mämi_\~|mf_

rör sig om cirka 2'/z mil från Draganäs. en halv mil not'r Hill-
sand. räknat. Bussen går nämligen fram dit.

Fm Glas. Cum-or Åström. Gösta Slrnslmnd och ('urI Glas

Bágede nedanför jhrsen i ”ud f“""ä"'"i"3
Dlldll
Fru Märit Persson. f. Nilsson. Udden. Strömsund. har avlidit

B|¶||||vi|-gr blirdynfg efter en längre tids sjukdom i en ålder av 29 år.
p,-ha pà bränn,-in mmm” au “ggn I sitt hem i Lillviken. Högbynäs. har f. skogvaktaren Erik Näs-

fm, .kn | (je,-cmbc, lund avlidit 83 är gammal. Näslund var inlïldd alanäsbo och

Kontrollstyrelsen har nämligen bestämt, har i flera decennier haft anställning i Krantforsbolaget.

att en liter absolut rent brännvin
från denna dag skall betinga Fllüblllpr

ett pris av l5.30 kronor per liter mot IS kronor nu 80 år fyller den 7 december f. lantbr. .lohan Olof Ahlqvist i
Priset på en halvliler höjcs från 7.60 till 7-75 kmnnr Sörvik. Alanäs. Den gamle är något av ett spänstfenomen vad

lägfblflnvin lwtnmef III! lwnlfl I5-75 både kropp och själ beträffar och vandrar ännu varje söndag
pel' liter mt!! I 5.25 fltt Oüll ll ltl'0Il0f pel' llillvliltl' (715). åtglgilligt mer än halv-milen till kyrkan,

Kmnhrännvin. bordsbrännvin och
akvavit höjs med 35 öre per helliter

eller fran l5.75 till lb. lt). Priset perhalvliter
av dessa sorter blir 8. l 5 t8.00).

För utskänkningen på restaurangema innebär
prisökningen att en liten snaps renat i

blir 5 orc dyrare. ;

För övrigt blir utskänkningsprisema oförändrade

Slrlltnsund * Dans
tnor~|uallrh|kI.2l.80ä8tt-inaborg.

.Iul:ÜI'|lI.GrÜIIO!OJl0l'll'1Ü1tnetIkpIIaí'lUIï'I'¶I0-
klan-progrn.



Biblioteket lStrömsuad I-'lskerättsfall l Slalsäsea prejudlkat
Modem litteratur. teknik och ungdom skulle man just nu kunna I det om äganderätten till skattefiske synnerligen uppmärk-
sätta som rubrik över det största landsbygdsbiblioteket i Jämt- sammade mälet rörande ftskerätterna i Sjulsäsen. till vilka även
land. nämligen det i Strömsund. Cirka 3.500 band.ett synnerli- vattnen hos Bägedeklubben räknas. har nu utslag avkunnats
gen lömämligt referensbibliotek och välförsedda hyllor med av hovrätten för nedre Norrland.
allt vad man inom rimlighetens gränser kan önska. svarar för Hovrätten har därvid fastställt det av ägodelningsrätten
att läshungem kan stillas. Men ändä tycker rektor Alfred i norra domsagan gjorda utslaget. att liskevattnen i Sjul och
Mattesson. bibliotekschef. att det utnyttjas däligt av de goda Svävan skola anses tillhöriga Ströms trävaru AB och icke det
strömsboma. l lörhällandetill folkmängdeniStrömärfrekven- hemman i Lövberga. till vilka vattnen tidigare räknats som
sen ingenting att skryta med. skatteftske.

Vt har under de senaste ären kunnat hälla en god stan- Malet fär vad utslaget beträffar anses vara prejudice-
dard. närdet gäller den modema och modemaste litteraturen. rande och fär troligen som följd. att en mängd skattefrsken i

berättar rektom. och det är väl inte att lörväna. an man mest länet och landet kan komma förklaras tillhöriga annan. än som
häller sig till denna. Nu senast har vi ocksä lätt in en del norsk genom rätten till skatteftske anses vara ägare av vattnen. En
och dansk litteratur pä originalspräken. som vi hoppas skall uppröjning pä detta omräde har ocksä länge varit önskvärd.
dra uppmärksamheten till sig. Vi harju ocksä en hel del ”stam- dä skattefiskena. som tillkom lörett par hundra är sedan korn-
kunder". som väl finner sig till rätta här i böckemas värld. mit allt lörmänga oformligheter ästad. Det ansestvivelaktigt.
Men det kunde gott vara fler. Kanske ärdet sä. att mänga inte att högsta domstolen läter mälet gä till dess prövning. dä lik-
vet. vad vi har att bjuda pä. att boklänen är kostnadsfria. och nande domar i motsvarande fall tidigare behandlats.
att en del inte hittar vagen till biblioteket. som annars är öppet
tredagari veckan. måndagar. onsdagar och fredagar mellan kl. Onmnfßf pg, |¿¿,|-kt-|,|
l°°=h 21- Am Notwtrßttigmmi rtorw.-arma och i oyttm men pa
Få" bib|l°l°|l Ü SWNWUÖ 55045 09355 lll 55930' Ü" Wim! Stadshuset blev en ny storslagen högtid i traditionellt solenn
i Ströms =°=l==- °=h mina lf ds- wm WN utnyttja Mm- inramning. dubtw nu pfisugm mrfaumn Paf t.ag«r.~»ist
möjlighet. Och för dem. som bor i eller nära Strömsund. ärju fick moms, 3q°|,¿|p$,| 5 |in,|-am,-_

referensbiblioteket med de mänga uppslagsböckema. tidskrif-

“*ß°'- *°'“ "“*"8°" "°“'° '°°'“ Ü" "“°'*- so tf rytm den ts as maximum Nils olsson-Ntwøm.
Egna hem. Strömsund.

Skördefest l Slljeäsen 4/l2 l95l
Missionsvännema i Siljeäsen brukar varje är hälla skördefest. llaatverkaraavibyga ceotralverltatad lströtasand
och ärets fest hölls under medverkan av predikanterna .l. Carls- Gärdet som hantverkarna i Strörnsund vill. skulle man härmed
son och R. Hägg samt av kyrkoherde Gösta Sundström. Fes- tiden fä en central verkstadsbyggnad. som skulle innefatta I2
tgtts netto blev 600 honor, vilket fördelas mellan Lutherska till IS Vtfkâlädslokältf ßfllälllvtfk Och Stlläilltltlslri inom vill
jämtlandsmissionen. EFS och lokal verksamhet. Slßilth flßlt-

SoabbköpaafllrlStrömsuarI
För Strömsunds vidkommande har under det gängna äret lik-
som lönrt en avsevärd upprustning ägt rum. med modemise-
ring av butikerna bäde hos den ene och den andre. och som
den stora nyheten lär väl räknas. att norra Jämtland helt nyli-
gen fatt sin första butik lör snabbköp. d.v.s. där kundema i
största utsträckning betjänar sig själva. nämligen Nilsson &
Wassdahls butik i Strömsund.

Födelsedagar
75 är fyller den IS ds f. skinnhandl. Erik Abrahamsson. Egna
hem. Strömsund. Hart är bördig frän Bredkälen.
S0 är fyller den I7 ds fröken Märta Hägg. Lidsjöberg.

Siljeåsens vullenság och lrraverk Gühà |4,«|2 |95|

ftras den IS ds av makama Märten och Gunilla Svanberg i
Gävortlllgudst]ättstlokallGärdaäs Södra Ohn.
Vid en trevlig och välbesökt adventsaflon i Gärdnäs i lördags
överlämnades flera gävor. En vacker adventsstake hade Vattertavglflertlll blograflAlaoäa
skänkts av Martin och Inga-Lisa Blomberg och en altarduk av Regeringen har bemyndiga! länsstyrelsen. att av vattenavgifler
Emma Olofsson. Dessutom användes för första gängen ett förreglering av Fläsjön. betala ut 6.000 krtill Alanäs folkets-
par gedigna altarstakar av silver. som inköpts för medel hop- husförening som bidrag till en biografanläggning i det Folkets
samlade vid symöten. Hus. som nu häller pä att uppföras i Alanäs.
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l.umlItnIm.t Jämhundrlx ägare och personal .utmlmle mignt år ,{¿,,r juhtlrtmtuirrt l95 I
Sitmmlr fr: t'. Ru! Lumlholm. Birgu .\'iImm. Kao Lmullmlm. .-lltre Rom.

Slàrmlr Ir: r. Janne Lumlhnlm. Rune Lumllmlm. Hurrs- Hulntlumlrr. I-'rtlmf Iítlrlsu-unl. lt-un .\ft.tIrmn. .-lll-\'Il\wtt. Hrrltl
Berg-luml. l.r:murt Lumllmlm. Erik Gtmm-nt-ull. (itmul Lumlltolm. tentor: Rum- .\'s-Iwrg. lie-tt;-I Lmttlltolm. Thun-

Palmqt-isl. Julin Rom. (iuslaf Lumlhulm junior.

tamntutmtsuaammttautem (?"U'”_*""1°""
Lummitmsiafnmnæt i simmsumt amma; sin stränga titt- _^“'“ ""'“*"'*' 'W ““ “='“ 'F°'_'l= “W “" “'T'*'“°*'*' "°'>'*“'“1=
s-am. Ftmians grundare och innehavare. tills han for en tid f"'I11l1)^n. ochdärliundeman siden lssfest pa lot-dagen skramla
sedan vid “än 75 M ¿|¿,_,|, ¿““|¿ römlæn M sim söncn ihop inte mindre an 700 kronor som en forsta grundplathfor
Gumr Lundhmm \¿n¿m,_ har hcsuuil den --J-åmcncrgi--_ wm foretaget. l.s-sfesten. sorti holls i hlahandsloltalen. hade fore-
hch¿“.“ mr au mm verket ¿ |m¿_ Nu W han med hum", |¿"_ gatts as ett intensivt arbete fnin hyfruarnas sida. sorti sytt och

haka pà sitt s-ars-. men han har sjalv herattat. att det inte alltid “"“'k_*" “"°" f'*'k°'°“" °" '““'"Fd '““"1“' “fk°" ““°“ “°d“"
wa tjasi. gtau ot-ti taimnaigt. sarsutti efter nifsia taftasun- *'“'*"“"°“'*'°“ “' "*'_'°“'__°“~ _°°'““' ' *" MT* “PP'*'_1=*' ““" °“
get dà j¿¿m|-mm,ma “upmk lm höger mh \_¿m_m mr Mn sann gemensamhetstillstallning.och anda fran Ssantngenhade
cnamandc |ågkunjunk|urcn med 'ugnen i sjudubhch men man. tack share den nya sagen dtt. lmttitttit for att deltaga t

vårat gladten.

Lanatmtmsjamtmact star i alla tatt mf tittratiei sa ms. ""-°<l'l*_="" ^"“'3 5*°"§*"“ "='_'*='*"~° \_='“*“'“'“f'" “Ch “'-
m¿_ wm man gäma kan “gm “ch m0|_“_am, ana de fm,¿_ lade om Lucia. som gtorde sin entre med ljus och sang. Skol-

ringar. som kan ställas páden av dess många och trogna kun- bam” “ande mr C" “mf dc' 3' du 3°di3'“' P"'3r"mm°'
med sång och upplàisningar. arrangerade as lararinnan froltender.
.\lâirta Jonsson. Konrad Persson och Torsten Jonsson spe-

lade upp på sina lioler. och glädjen sar stor och allman.
Födehadnpr
80 år fyller den 7 dec f. lanthr. Johan Olof Ahlqvist t Sorsik. |(nmfo|-59,3.-55,; |,°¿-5,,-|“.|,| ln/12 NSI
Ålåß. DCÛ güm|C ål' ågl íI\' Cu §pÜl'I\|fCl'I0l1\C|1 \'{l|..| Kmmfgyß \¿|||ç kafhkc på qßudaggn “upp yf S|n\m\und\
kf“PP “Uh *lill bf-*lfff “Uh Wßdfilf 500" Wflß' “mllß planerpàhögre serie i ishockey genom att s-tnna ksalmatclten
àlskillist 'Män hlvmilv till kyrkan- med t-i. perioder o.o. o-3. t-t. ost en det .p.-tm ...stat på

annan on. är det inte att undra på att samspelet I) ste med sin
Ström storltommuns fullmäktige frànsaro. den fmmsta orsaken till stromsundslagets nederlag.
sammanträdde på söndagen. valid till ordf. oms-aldcs Nils Helt utan chans är Strömsund ännu inte. ty det återstår
Grimlund. Vágdalen och till s. ordf. Per Johansson. l-loghynas. en match mot l-lornefors hona på sondag
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Födde
En dotter

Maj-Lise och Sture Andersson
f. Häll

Strömsunds BBden ltldecember l95l

Pustotubudetlßonäsetdrasln
Poststyrelsen har beslutat att postombudet i Bonäset skall
dras in från l jan. Postombudet. som har sagt upp sin anställ-
ning. skall ersättas med fyra lösväskor. som utväxlas över
Strömsund.

Dans
Ulriksfors F.l-I.

Lördagen den 29 december kl. 2 I _00-02.00

Dragspelsartisten
Dan .lanzon med sin radioensemble

Rune Nyberg tel. gitarr) Erik .lanzon (basl
Olle Wernerltrummorl

Dödsfal
Hemmansägare Anders Jönsson. Hillsand. har avlidit i en ål-
derav 84 år.

Födelsedagar
75 år fyllerden 2l december f. lantbr. Mårten Svvanberg. Södra
Ohn. Svt-anberg har ägnat sin mesta tid åt jordbruks- och skogs-
arbcte. och vid sidan om har han varit smed och snickare till
husbehov och lör grannama.

Barnvilladebrandllllrlksforsbaraek I9 l2 l95l
Brandkåren och polisen kallades igår vid I 7-tiden till lilriksfors.
där eld utbrutit i barack nr 3 tillhörande Ulriksfors Väveri AB.
Det var nagra bam. som tänt eld under en kälke pa översta

planet till vinden. Brankaren släckte snart elden. och skadoma

blev ej så omfattande. I-'yra familjer bebor huset. och det hade

givetvis kunnat bli en katastrof lör dessa. om inte elden upp-
täckts och släckts i tid.

I-'ödehedapr
75 år fyller den 25 ds fru Emma Olofsson. f. Moberg. Havsnäs.
75 år fyllerden 24 ds änkefru Anna-Stina Lund. Ulriksfors.
S0 år fyller den 27 ds maskinmontören vid Ulriksfors
väveriaktiebolag Anders Petter Svensson. Ulriksfors.
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Ström
Kyrkofullmäktige i Ström har hall sammanträde. Till kyrkorad
valdes Gunnar Berg. Algot Eliasson och N. Svensson. Ström-
sund. Anders Eriksson. Täxan. Jöns Svensson. Risselås. Abr.
Ljungberg. Bredgård. Olov Wiik. Grelsgard. Ebba Larsson.
Anna Olovvsson. Strömsund och Per Jakobsson. Näsviken.
Till ordf. i kyrkofullmäktige under l952 valdes Gunnar Berg
och till vice ordf. Algot Eliasson.

l{i'rknfullmöIrIige- och Åjrrkorådrledamñler
i kgt-rkam sakrilrliu.

Fr t'. .-Inna Pr.'rs.mn. Per L". Holm.Ûlo_f llïik. .-lnrlers

Eriksson. ()Iqf IIoofoch Jöns Swnuun

Dödsfal
Fm Augusta Svensson. Näsviken. avled pa fredagen 72 ar

gammal. Hon v ar änka efter köpman Per Svensson.

Fru lšlise Berg. maka till snickannästare Olle Berg. Näsviken.
avled pa fredagen. Hon var 62 ar gammal.

Hundar river renar
Löslöpande hundar har de sista dagama ställt till mycken ohägn

lör de lappar. som med sina renhjordar just nu befinner sig i

strömsundstrakten. Senast i går hade fyra hundar skingrat
och rivit djur lörde lappar. som håller till i trakten av Osterkälen.

Trots att det kungjorts. att lapparna skulle komma. och
hundägare därrned har skyldighet att halla sina hundar i band.
tycks man inte bry sig därom. Som bekant äger lappama rätt

att skjuta hundama. men dessutom blir hundägare. vars hund

ger sig pa renama. skyldig till ersättning lör den skada de

ástadkomma. Lapparna befinner sig f. n. dels mellan Jerilvattnct.
Lövberga och Osterkälen och dels mellan Bredkälen och
ruttmgsas.

Julfest tötut 21 iz test
I Ohn var nyligen anordnad fest av ortens llickor till lörman
lör bygdegårdsfonden. Det var tablåer. sketcher. musik och
sist men inte minst ett sagospel i 2 akter. "Prinsessans julaf-
ton". vilket allt hade samlat fullt hus i skollokalen. Resultatet
blev också Iömämligt. omkring 300 kronor kunde tillföras fon-
den. Det var en makta bclåten publik. som övervar den trevliga
festen.



|:|j¿g|,g¿.p|- sats”. och bad han landshövdingen till dem överlämna
50 är fyllerden 30 ds Anna Brask. född Blom. maka till f. Ulmåfhlffkßc-
gjgjjongkm-ggn pg; gm* U||-j|;gf°|~g_ Landshövdingen hyllade därefter först de insatser. som

gjorts av kommunens folk under gängen som närvarande tid
ßj-gm m|,g|,“¿|g| | |-|.\-mg,1.5.3, och gladde sig ät att nu få överlämna ett synligt bevis på den

En SI-årig skogsarbetare från Havsnäs blev pä juldagen rätt UPP$lW““l"8- 50"' "W" Udf lflßf fl* l"$3|“'f 50"' 8l°"$-
misshandlad av en yngre havsnäsbo. när han kom till dennes Vlffflff hl" Wlfldc 4* “Clin mlllfm-
hempäbesök. Deskadorsomäsamkadesskogsarbetarenvar
av sädan omfattning. att han mäste uppsöka läkare för värd.
och det är inte uteslutet att han fär framtida men. Polisen har
hört bräkmakaren. som inte kan ge nagot motiv för sitt hand-
lingssätt. Mannen är tidigare straffad för liknande förseelser.

En hembrännare av format kunde landsskalen också
lägga beslag pä i Havsnäs pä juldagen. Mannen hade av allt
att döma varit "pä fyllan” i ett par veckors tid och bevarat
detta tillstånd genom att dricka mäsk och v-inblandning. som
förvarades i tre flaskor pä resp. 45. 20 och l0 liter. Hustrun
beklagade sig hos en granne. varför denne vid ett tillfälle slog
ut återstoden av spirituosan. När mannen pä juldagen upp-
täckte detta. blev han förbittrad. och det dåliga humöret vän-
des sig mot hustrun. När han började leva rövare ordentligt.
tillkallades landsskalen och mannen togs om hand.

Döllifäl

har skogsarb' Jun” Enk Jonsson mihdu' Hm .\Ie'duIjön'rml Regina Pt'r.s.tm| . Ifrit' /'t'r.v.mn ot'/I Ifliav lf

F. nesnsfesuneennnsn Mens .vinniee Mieteetseenef ner esta- J""“'*“"" “""' '“"'^""""'"*" ""“'*'" W""'"
dit pä älderdomshemmet i_ Havsnäs. 83 är gammal.. Hdthünr 29 I: W”
:;';'å“" F"'l”'““'“1"'“¿ïn°:::“; "“.'|f'”"'°"' ' °“ *'d°' '“ ao af fyller den | jsn r. tanter. Aneefs Peessen. seen. onn.

' °“° "“"'“"' ° “ "'“' 1"' snemsnne. nen af med i vsstesntaten een net v-ia e nes mer
börja arbeta för sitt uppehälle som vallpojke på "Mattis Ola-

.. .. garden” i Yxskaflkälen. där han var i l-f är. Sedan sysslade han
::"m"""'¿ring':n'“" '"'m'i::'|':kas"|¿°m"s°m du hur mm :mm med mer sv vneje. nns nen tooo njneee nu seem onn een

'”'3" even men nennsaenu mo dann av-enar. - og fädernega . som ' . . n
skål' d::."eLN"):®:|°l|iíf$à"å8°|'anš:::_'g; till en son. Innan jämvägen kom till Strömsund. var hanra gt. tnu ger arv gam Sk

. . jutskarl mellan Östersund och Strömsund. l 45 år har han
""“"'"""'““°“.""'“""'l“°'*°"""“f'°MW”.S“°'“° - 1 inwtnt a H un in ne an 'nneneN van agen en o .ensyss n nur _r

een stater meeeen ansn. seasn mange se nttbske emnesenef

vi med stennei teen se latinets nu v-se sem renn sten. ten vi '""' P°“'“'“'°'“'“5°“ ' '°>“'
med fullt förtroende och full förhoppning se fram mot det nya.
som härefler komma skall. 5" *W

oe negnetags uten nsee men iaetsgt nn ssmmenuems- ßfdt nya °fl=°mmw\=n Ström var nksdßssmn Sisfdlwß-
ten på Grand llotell i Strömsund. därocksä landshövding To;-. sons slutkläm vid den festlighet pä Grand Hotell i Strömsund.
sm, Lgfgmn gu. ngn."-,n¿c_ Hm G,5n|un¿ pg M, mun 70, som avslutade Alanäs kommuns sista sammanträde före sam-

ist inbjudna en ken festnne av-ef teeinnmnens en-eetaing mn mßtßlßsßinst md Ströms l=°mwß- litt *im s°" Ms °m
den dag. dä kommunalstämman övertog sockenstämmans de" samllöflßh- 50"' "da" ÜÖÜBW-' få" mcll Ü* båda
uppgift. och borgarkommun och kyrkokommun delade mak- Sflßhmlumm- Ü* "CS" 0* dfm- 50"' “lf med "da" från
ten nu tom. eu seem sem en sv- ae mesta uenvnienenn anmnie b°n'«n=-^l=nlsk°n1mwßtiIIk°t11sl°=h Rßmmtmlfvllmklisv-
|¿°mmum|,||m¿|g¿, och V54", f-mm mo, gin dag-_ mn ga.. institutionen är l9l9 och även dessförinnan. var närvarande

aan-ae en ettmnt een-is mr en seem tegel btsna ae rmnsis. “lt ds' W kßßks fn av ds få sns- då man sås så månen
när det gällt att ställa sig in enligt moderna principer och M" mik' da" al' Åhus 5°°k°" “"'|ad° samlldlßl-
ny°,,¿,,¿n8,,_ och au Mm “an ga,-5; en |,¿s|j¿m. gg, (kn Ordf. i Alanäs kommun. Sigfrid Jonsson. hälsade i ett

vidare utvecklingen. I detta sammanhang hyllade han speei. spirituellt tal välkommen och vände sig särskilt till mångarige
cm W pmm, |,|,n¿ |5,,_-gmgsmgn och dm kvgmo,-_ fm Regi” ordf. Ingemar Persson i Havsnls. som haft kommunens affärer
pg,-,,°,,_ 5j,¿m,u,,¿_ Mmmmgpæ 5,-ge pc,,,°,,¿1-u||¿,,¿,¿, om hand under flera decennier. och överlämnade till honom

een ingenjef enes v. iensnssen. snarnsene. nens gsnnng lwdßkfmmuwmß förbunds medalj "För sasmlis kommunal
hade bedömts sä storslagen. att de nu av Landskommunemas WW* -

förbund ansetts värdiga emottaga den nyligen instiade och Û" Mc' miß “llBll W- WW' \'l"M4° °'“ dc' 804!
synnerligen lörnäma utmärkelse "För gagnelig kommunal in- llumóf Mani* l*°mm°" W mlßm 5 3590' W-'Ö Simm-
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lj- över Sr-aningen

Sung Alanis
Folummga vid sms som oozs. arm- 3423 man. szos twin- Folkmlnsd vid år-=ß hönan 1678- dlm 92 I män- 757 lvimf-
nor. Födda 89 mln. 60 kvinnor. lnyttade l96 man. 230 kvin- Födda I I min. I l kvinnor. lnlIyttade40 man. 52 kvinnor. Döda
mf. Doom man. zs ut-mm. utnma ist man. 231 ut-im. 12 man. Iz av-inner. Utwßdc 50 min- 59 I=\^iM°f-
Fotkmanga vid ams sim en 1 6. dam- use man. 3230 ut-im. Folkmängd vid åms Slut 1659- dlm 9 I 0 män- "42 kvinnor-
Okning 88. Ingangna lktenskap 46. upplösta 2 I .Äldsta img. Minskning I9. Ingangna äktenskap 9. upplösta IO. Aldste in-
mm “km Anm |>e|~;5°n_ Oh;-|_ [Ng] 4/| |355_ “km Kg;-in vånare lörre lantbrukaren Israel Johansson. Östra Havsnâs.

Jönsson.Ålderdomshemmet.|ödd32l8S6. ßå<|d°3m8f'S|36|-

Vhde 3/ I l9S2 Strömsunds lshoekeylag kvar I .llmtlandsserlen
I Ströms prlstgard har vigts bagaren Lars Gustav Englund. Seriekommitten beslöt i garkvall. att Strömsund Iarspela kvar
Spånga. och postbitrödet Marianne Mårtensson. dotter till illmtlandsserien. medan Ilömefors blir upplI)1tat till Södra
lantbrukare .Iöns Mårtensson och hans maka. Vigseln Iörrlt- Norrllndskan.
lades av kyrkoherde Gunnar Sedan hölls bröllop i Strands

l*¥84°ßåf- uummmisirmmu
'SWWS P-"'B¿'d h"\'l8“ 'l'*°$'“5'°"'° KW' hill" 1-“"d"' Ett syföreningamas julsamkvlm var ordnat i Lutherska
°°l' ff°l=°“ KIF' P°f=$°"- NW ffå" ÃSPMS- V'ß*'ß"|"°~ missimimm i suømama. sne: inledning och v-attmmsiom
W l=°f“'“*“i“°f '-°ß_'-°“'f"4- av .mami mg; sam sang nu smgmusiu gav- pfaiiiam
| 5"'5'“5 Prlslßfd “B65 ' 'ÜÜÜ 5'Ü“*""b- Åh N'|$¿" Martin Gunnervall intressanta glimtar från missions-
Od! flñkl lllgéf Mlldd El0fS$0II. bdl l-lill Vlg- mæninsunas uppkom i oka *Iaf av vån lamt
sellörrlttare var kyrkoherde Gunnar Berg.

Dödsfal
F¿*h¿.n'_ Ãnkefru Anna Wallin har hastigt avlidit i sitt hem i I-lössjön.
75 år på fru Jonsson' Cnc' skrwap HÛÜ Yaf \^|d SIÛ död (fx \\”I"|n.\'f
mun" Jon” Jomscm Su,¿msu“d_ lödd t Vlstemorrland och l'l)1tade l_9_03 till Hössjön.
m tr på Iglck

Han lr lödd i Strand. Under arbetslösheten i början av I930-
talet varhanen tid utom llnet. Han kom dock tillbaka till Ström. Födelsedagar
blev vagarbetare och var bl. a. med. nar vägen till Ãspnls Sar fyllerpa mandagtextilarbetaren I-ledvin Johansson.
bröts. Strömsund.
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Intervju med Oscar Nilsson
Jag gillar...
lldiiy Att lasa

Polltlker Gustav Möller
I-'örftare Upton Sinclair
Koalalr Bruno Liljefors
Musik Dragspelsmusik
Slagare Alice Babs
stuaqntmsrig runt
Radloröd Sven Jerring
ltiuttia Gunnar Hellsten
rmftrnn Fjutcng

DW* Mjölk
Favorldjr Katten
Det vlrsta För mycket snö

jqvet orn vintrama

Vad jag inte För mycket Oscar Nilsson. Smnlngen
tyckerom matning
hoskvhaaa

Postdlllgensen till Svaalagea 5/ l l9S2
Vlgen mellan Svaningen och Draganls blev llrdig förtrafik i

höstas. och i torsdags fick svaningeboma sin första ordinarie
bussförbindelse. Den postbuss. som trafikerar Strömsund-
Hillsand. fortsltter nu till Ssaningen fyra dagari veckan. Dess-

utom har man även fatt postombud i byn.

Ve
PerVilltelmArljung.OstraHavsnls.rnednnkaVeta.löddPiette.
Vigsel i Hammerdals kyrka av kyrkoherde Folke Engström.

Jordllstnlngar
l Ströms kyrka jordföstes i söndags önkefru Augusta Svens-

son. Nlset. Olliciant var kyrkoherde Gunnar Berg.

Mlnga möten hos Lutherska l Srömsurtd
Strömsunds Lutherska missions- och ungdomsförening har
hållit arshögtid. Av verksamhetsberittelsen framgår. att under
året har hållits cirka 200 möten. dlrav 85 offentliga. l9 talare
från Jömtlandsmissionen har besökt församlingen och l0 från
Stockholm samt 5 från andra hall. l söndagsskolan har fem
llrarehallhandom88barn.dlrav53iStrömsundoch35i
Strand. Solg|imtettlnrltaflttelethreoch29barn.Sylöteningett.
som förestatts av fru Gertrud Mårtensson. har hafl I4 möten.

ordnade av ett 30-tal personer.

Dödsfal
Fru Sigrid Johansson. maka till framlidne skogsarbetaren Sven

Johansson. har avlidit nlra 57 argammal. Hon var född i Görd-
nösbyn. dör hon varit bosatt hela sitt liv förutom nagra ar. då

familjen vistades i Byvattnet. Hon sörjes nlrmast av bam.

I-lemmanslgaren Erik Nordström. Tullingsös. haravlidit nöta
80 år gammal. llan var född pa den gård i Tullingsls. dlr han

slutade sina dagar. I yngre ar arbetade han aven som timmer-
man. I sitt långvariga äktenskap. som firades med guldbröllop
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förnagraårsedan.harhanhal|bam.Hansörjesnltmastav
maka.bamoch bambamsamtenbtoder.

Okad turlsta l Nordjltntlaad. ”Stuguaemestern” utökas
Frlgan om en ökad turistvetksamhet i norraJlmtland hardis-
kutetats atskilligt underdet senaste året. l fjol vardet kraeri
verksamhet föratt intressera Reso fördenna landslnda. vilket
ledde till att Resoklubbar bildades bade i Strömsund och
Glddede.

För nlrvarande pagar inventering av bostlder i Ströms
kommun för den vlntade ntristströmmen från södra Sverige.

Detarbete.somredan lagtsnedpödettavisarattdet intealls
blir svart att hlrbörgeta nagra hundratal turister enbart i nlr-
hetenav Strömsund. l00böddarlrredanordnadeibyarna
Ãspnls. Tullingsas och Bonlset.

Folkskollltare Harald Larsson har med hjllp av jord-
bruksinspektör Olle Eriksson och vulkaniseringsmlstare Jo-

nasOllander.nlgaivriga föresprikareiStrömsund förenökad
turistverksamhet. hall brada dagar under julhelgen med att
skaffa fram tillrlckligt med bostader.

Jonas Ollantler

Kaatdaaslâttötnsuad
Julgtanen pi torget i Strömsund har-dansats ut. Areujulgrans-
dans hade samlat en god tillslutning av savöl bam som lldte.
Eer dansen kom flera jultorntar akande i slöde och delade ut
julpasar. som hade sklnkts av Strömsunds afllrsmln. Arran-
gemangen sköttes av köprnan Jonas Amcoff.

Svaalagens arbetarkotnman
har hållit ett völbesökt årsmöte. varvid tre nya medlemmarbe-
viljades intrade. Till styrelse valdes Jonas Hallqvist. ordfö-
rande. Ada Andersson. sekreterare och Manin Nilsson. kas-
sör. Revisorer blev Mary Jönsson och Folke Ulriksson. 'fill
byornbud utsågs Oskar Nilsson. Arbetarkommunen beslöt att

representera vid distriktskonferensen i Östersund genom Jo-

nas Hallqvist. Eer mötet följde samkvlm.



I-'ödeherlagar Strömsund
93 år fyller på fredag lörre skogsinspektor Mattias Nordin. Medlemmama i Ströms gamla Lantrnannalörening kallas hår-
Strömsund med till ordinare löreningstårnma å Godtemplarhuset. Ström
90 år fyller på torsdag lnkefru Karin Redin. född Persdotter. sund. lördagen den I6 februari l952 kl. l2.00. Stadgeenliga
Nßviken. årenden samt frågan om löreningens trldandc i likvidation.
75 år fyller på fredag fru Anna Greta Svensson. ßdd Sund- Föredrag med film av jagmastare K. li. Björkhcm.
kvist. maka till lantbrukare Sven Svensson. I-lögbynls. Skogsvårdsstyrelsen. Kalfeservering.
75 år fyllerpå edag lrtkefnt Anna Mårten. maka till framlidne Styrelsen.
köprnan Hans Månen. Strömsund
70 år fyller på måndag småbrukaren .löns Mårtensson. Bred-
8¿,¿_ I-'lldehedapr
1||¿|.fy||a.p¿|°ß¿¿8 |-“km sm, Kuim S,,¿,,S,m_0hn_ 80 år fyller på torsdag förre tummaren Johan Dyrvold r

sur ryttefptomaag rm sm Mmmm orten. maa ttejio. NY"'"“"- "'“"'$-
Ulriksfors. .
S0 år fyller på söndag skogsarbetaren Ragnar Bergqvist. bush.
'“'""“'~ smtbmtm-.-n Hjalmar suomqvm nøgbynrs tm minst pa
50 år fyller på måndag Gustav Blomberg. Hrllsand. osmmms lßamk 49 Ü, pmmat Dwsugkm “mk mn
su lr fynpa mßdas m“33“'"9"b“'"Om H°'m|md“' ltjårnhinneinammation. Han var i sin ungdom stamanstllld

gohïtktïçtlu pt rm; htßhtttmtm Hata. Lamm rsratsm °°" M 'id si" “°'"8 M” md'
Bredgård.

Anmaråzzmmöannar-avatuq :tm tes:
Alanis RLF-avdelning har hållit årsmöte i I-lavsnas. Ef-

I-yfklllmßwlltltrhmd 23«'I 1952 ref amma nstjae mt»-am med mmm; av ombudsman
Ell llllll l'lÖll$ i f l GOÜl8l'l'lPlll'l0k8lCll l Sllñlllâtllld. BC- Gug(gf^|'|dgf550|1_ lmßmvigjing ggfvçfing |||_m_

sökama ck njuta av cirka två timmars högtjlllsupplevelser i D; gvggna gu-y|-gtsdgdgmøigmg Cart Yifgu och $.|°.
5|"$klP md de" ull* “ll mïck SÜCÜÜBC f8f°l°8l'lfl mon Norberg. Hassnås. åtcrvaldes. Övriga ledamöter lr Frans
SVC!! Hömll- Palmqvist. ordlörande. Olov Palmqvist och Petrus Norberg.

samtliga l-lavsnas. Till revisorer utsågs Gustaf Elfström och
mun" “,“,l|m| sun" mm", Anders Lindholm. l-lavsnls. Ombud vid provinslörbundets

g lven t Klrrnlset. frågar befolk- _ _ _

ningen sig i suøms mami min du blivit kam au mmm- '<°""*"“"' '°"°'*“”"'*°“ “"“'“'“8$"'*"'“' "'°' 1- K- '°'“'
“ingar har på lv. närheten av byn. Dllum lr šals BIVSUIS 0Ch Olblld RLFIS Kßfl

tmnwugm Pumans» suomtuna. tumma. imesamf- “““'“-
tygad om. men att det nns blyglans - och svavelkisfyndig- I '
heter- nekarhan dlremot inte till.

Brandtrad l Strömsund
suomuma andra uttas-S pt eaganemaamgm mt om |
under uppförande varande rvatt- och badinrlnningen i Ström-
sund. dlrdet tagit eld i halm. som skyddar nya simbasslngen.

Ström river många las lör ny bro
Strömsunds municipalfullmaktige hade i går sammantrlde.
varefterdet löljde en festlighet på Turisthotellet. dar det bl. a.

lörekorn medaljurdelning. Det var disponent Oscar Carlsson.
Strömsundsom ckpatriotiskasallskapetsguldrnedalj förlång-

VÛÜ8 °°h 83833959 Wfïümh Ü muus lll- Frans och Kalle Palnrqvisl samt Hjalmar Olmamn
Det bliren revolutionerande åndring i den gamla stads-

planen.dåenheldelbyggnadermåsterivas.dårdennya
vargen tommmdmrnm. vtgenptstmmmdssiaan im- Strömsund
slutning till bron fåren körbana på l6 meter. och dessutom blir
det en två meter bred gång - och cykelbana på båda sidor. l-lela Vem har “mt min DRAGKÃLKE
vågbreddert från bron till Bredgårdsgatan blir 24 meter. Mellan
denna gata och Strömsvlgen blir vågbredden I6 meter. Bl. a.

uommefzwisvtgefnu ttwsigen. oenptmmtetmbtev |\°|=j=I1'?T°kS=m för bßlwd-
ett segt diskussionslmne och alla var intresserade att höra.

ßlfIfl>=l\°4l>f°|=°\0\=fIPåb°IiIf~|*N=0ff58l<<|= Viktor Lundqvist. -Tel. IS3
inte ges något definitivt svar.

Sl



Födelsedagar 52 l952 TlttgvallalStrömsundskalllnterastasupp
9l år fyller på onsdag förre arrendatom Salomon Andreas Strömsunds idrottsplatskommitté. i vilken ingår representan-

Sandberg. Draganås. Hillsand. ter för både kommunen och idrottsföreningen. hade i går sam-

manträde under ordförandeskap av riksdagsman Sigfrid Jons-

Lysttlttgar “'"' _ _ _ _

I Assar M' Man Û" då -"Ile nns ulvcckhnp-f|\°]||.g.

hemsk" A K |- S, ua mn Ri |¿s_ heter. dården nutarande tdrottsplatsen ligger. Under uden tillII NI SSOII. SSG

rormursrbšure :Ägg Fmsfrnmr Romlt och rmirarbemskan ““" ”'“""""'“°' *'°'" '“"' ""*”°'“- °'“ °°' "'““ "*9°“
Am Gunnarn wrmrmssm. man fran ufritsrofs. """“ '*'“P“F '“"'“ W' *“'°'“P"'““-
För kontorist Hugo E. Svedin och Gunborg Moberg. båda

urfiksrors

Dödsfall
Köpman Gottfrid Sundelin. Strömsund. avled hastigt natten

mot måndagen. Han var född l884 och bördig från Ragunda.

Sundelin var under en följd av år innehavare av Sidenhuset i

Östersund. som var ett av de större företagen i branschen. Till *F
suømsum nymae han mmmunng zotmm. omm- han . '- ' 1'

tillsammans med sin maka Continentalateljen.

Srörrtaund vann Ulrpeu
I en ishockeymatch på söndagskvällen besegrade Strömsund

Jårpen med siffroma S- I. Periodsiffroma var 2-0. 2- I . l-0. Re-

sultatet år dock ganska smickrande för Strömsunds del. Jårpen

hade nåmligen ett flertal goda målchanser. som. om de låmnat

normal utdelning. hade betytt åtminstone tre mål till.
Verkligt god domare var E. Engman. Vaplan. sjllv aktiv

spelare. Publik cirka 75 personer.

Sltogsfllm
Firm omstogst-sr<|.sk°gsdfi-ningar ochjarn mg' "”“

kommer att visas
. . . _ smmmutsugaermmtrttönuwut ts-2 ms:
fskolm f Hamjón onsdagm den '3 rcbnmf' Flatas puckare kunde på tisdagskvållen börga ytterligare två
tskolan r Gårdnls torsdagen den I4 febntarr. *ma gu mo' 'FK Östman kamma 4_, ¿rhc¿_

rirmmm-ismngsm bofjwuje mina to so °°"'3“ 3 ' '
_ ' ' ' rande för stadspojkama. ty med lite tur hade hemmalaget lika

ll tresserade ~ lk .^Sëgæv gama kunnat göra dubbelt så många mål.

SSFAF-avdehhgbldarl làrötaaand
Ellålbelll ll tllI'0|)lt'|e$ på ffedlgelt lill dfßfittltlg En avdelning av skogs- och flottnings har bildats i Ström-

'V Eng|.m|_ sund. Beslutet fattades eller ett anförande av ombudsman
Sixten Backström. Avdelningens egentliga uppgi blir att till-

..n.n,, W "nn" | | mh varata bogserbåtspersonalens och flottamas intresse. Till sty-

N s¿n¿:gv¿|L':;e|.d“ .musen (kn ma, spinning cm* relse valdes Erland Mattsson. Spot-rs_|ön. ordförande. Ragnar

“Ma matchen pà Suñmmnds isbam mmm Suomsums och Jonsson. Södra On. kassör. Oscar Sandberg. I-'lon. Södra Ön.

Ytterån/Waplans puckargamityr. Det blev en spännande upp- ækmmn'
go«=t=m=||snrvtjrmmug,ar;”n.t.*amga=||nngsmtfa=« Em 'www

_
llltlß

°°" ” “"“ '“°d "'2' Fram om rrisruunsimg ar en av ae manga t-stup pmkiisn
problem. som maskinmlstare J. O. Wedin behandlar i den kurs

Ströms belllsutblldnlnplörenlng ll2 l952 rörande rationell. ekonomisk eldning. som ordnas av bransle-

har haft årsmöte. l styrelsen valdes Edvard Bergdahl. ordfö- kommissionen i folkskolani Strömsund i kvlll.
rande. Måns Zakrisson. Gunnar Schöön. Ingemar Norrman
och Per Olofsson. Norra .llmtlanda

lokalavdelning av MHF har hållit årsmöte i Strömsund. Avdel-

Fötlelaedapr ningen har under året gått kraftigt framåt. och medlemsantalet

90 år fyller på fredag skogsarbetaren Johan Johansson. harökat med 30 till 90. Styrelsen fick följande sammansatt-

Bredgård. Johansson år född i Norge men har under större ning. Gustaf Modin. ordförande. Anton Andree. Bengt Jons-

delen av sitt liv varit bosatt i Sverige. Hans huwdsakliga son. Daniel Zakrisson. Bo Brorson. Arthur Eriksson. Solveig

sysselsättning har varit skogsarbete. Edin och Gösta Nilsson.
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Fyrtio dagsböter för rttlßltandel Vlgde
Vid strömsundstinget pä onsdagen var en person frän Åkeriägare Oskar Stattin. Sundsvall. med maka lilsa Marga-
lllriksfors instämd lör misshandel av en havsnäsbo. Miss- reta. löddSjölund. lilriksfors.
handeln hade ägt nim i Strömsund vid iulhelgen. Studerande Sven ()lof Wahlström. Alanäset. med maka Sig-

l)en misshandlade hade lätt söka läkarvård. Den äta- Bntt. lödd Larsson. Strömsund
lade dömdes till 40 dagsböter på 2:50 jämte ersättning lör lä-
kars ard med 52:70.

lin hav snäsbo. som själv lörsökt tillverka sin julsprit.
fick nu sitt stralï. som blev 60 dagsböter a 3 kronor jämte
tillverkningsskatt pa 30 kronor.

En bilist och mc-lörare som krockar fick bada böta. bilis-
ten 25 dagsböter i 2:50 och motorcyklisten 20 dagsböter à

2:50.

En bilist som kört i diket fick böta 20 dagsböter a 40
kronor.

Tltorter l Flàsjö-bygden diskuterades l Strömsund
Är det möjligt att bilda en eller llera tätorter i l~'läsjöbygden'.'
Det var huv udfragan lör dagens diskussion vid ett samman-
träde i Strömsund. till vilket lantbmksnämnden hade kallat.
Kramfors .-\ß har som bekant planer pa att bygga fasta skog-
sarbetarbostäder. och det skulle dä i lörsta hand gälla .-\lanäs
gamla kommun.

Beträffande befolkningssilïran har den. enligt den sta-
tistik som löreläg. minskat i samtliga byar .sedan l930. Lid-
sjöberg är den enda by. där befolkningen ökat under de se-

naste l5 aren.

.lägmästare Lars Burholm. Strömsund. redogjorde se-

dan lör Kramfors .-\B:s planer. som i stort sett gär ut pä att
försöka den nya metoden med centralt belägna skogsarbetar-
bostäder. och att arbetama sedan transporteras ut till arbets-
platsema.

Strömsborg
Riksteatem

I-<|g|||*5 _\|gjg;[]| _\|@gf|g sig-ßrlll m'I| Strl!-l)/ri/ lll!/I/vlrrïnl
Måndagen den lll februari kl. 8

Födelsedagar l9 2 l952
90 år fyller pa torsdag lantbnikaren Jonas Abrahamsson.
Risede.

50 är fyller på onsdag fru Hilda llansson. Strömsund.
.Nlottagning i mödrahjälpsärenden

äger i fortsättningen rum a

kommunalkontoret i Strömsund ÜÜÜ* P"°W'“l9||Ü“"'-'Ü|"f““
,-mm; |,,¿,g,,- |;|_ |3.|¿,_ Läkarmottagning anordnas i l-lögbynäs skola

Hemhjup lörsta torsdagen i varje månad. med början

timiwifj.-s av rm Bojan normen. ""'°'*""""""°"'
ljlriksfors. tel. Strömsund 28!
Ströms bariiavirdsnltiitidoch Slröniskretseiis llltrkjiitnlngar

hernhjlhunlrniid i Alanäset gynnades av ett strålande väder. 82 skyttar från l l
löreningar deltog.
Mästare: I I llelge I-ldesund. Ström. 27 tr. 2lJ. ll. l-Ihrs. Ãspnäs.

Ströms folltpartllörenlrig 25 tr. 3) Isak Mattsson. Ström. 2-l tr. -ll N. Bränngard. Fjällsjö.
har haft årsmöte. varvid till styrelse valdes (ieorg Örjebo. 23tr. 5lN. llavsnäs. 23 tr.öl('arl Ytfeldt.llavsnäs. 22
Strömsund. ordlörande. link llemmingsson. Tullingsas. vice tr. 7) Pelle Eriksson. Ãspnäs. 22 tr. 8) Sigvard lâriksson. Gärd-
ordlörande. Nils Wilhelmsson. Strömsund. kassör. fru Karin näs. 22 tr.
Forsberg. Strömsund. sekreterare. Mats Andersson. Täxan. llögre: liM..lönsson.Gärdnäs.2l tr.2|(). Backlund. Lövberga.
fröken Ebba Larsson. Strömsund och Olle Näsbo. Öjam. 2l tr. 3 I S. .\'ilsèn. Ström. 20 tr.

53



Slalnmaknlng fratntldasport för Strömsund
Slalomåkningen vinner alltjämt terräng inom de jämtländska

Födelsedagar
50 år fyller på söndag fru Gerda Nilsson. maka till hemmans-

domänema. och i Strömsund. norra Jämtlands stora idrotts- ägare Vemer Nilsson. Strömsund.

centrum. lirman av allt att döma tilltro ”kringelakningen“ som 50 år fyller på söndag fm Beda Rislund. lödd Kock. maka till
en kommande vintersportgren. Att intresse fmns bland de unga OlofRislund. Risseläs. Ström.

”flataborna” har eldsjälarna inom slalomsektionen av IFK
Strömsund. provinsialläkare Sven Säme och Konrad Sundin

kunnat konstatera.
Strömsundstrakten kan ju inte bjuda någon som helst

alpin terräng. men man lörfogar över en fullgod slalombacke
pa Vallberget. Backens längd är omkring 280 meter med en

fallhöjd av 65 meter. Man siktar närrnast på ett par lokal-
betonade tävlingar. där även en trupp juniorer från Östersund

skall delta. Det är löljaktligen bara att avvakta och hoppas. att

det för närvarande driiga ledarskapet och den skidälskande

ungdomen skall bereda slalomsporten ett säte på denna kant

av landskapet.

Waplan överraskade I ”I-"lata"
Strömsund och Ytterån/Waplan möttes på söndagskvällen i

ishockey-DM pa Strömsunds isbana. och resultatet blev 2-2

eller periodsilïrorna 0- I . 0-0. 2- I. förlängningsperioden 0-0.

Sröntshnrläre-försvar 25.2 l952

I söndags började en civillörsvarskurs i Strömsund med ett

90-tal deltagare. som skall utbildas i utrymnings- och social-
tjänst.

Kursdeltagarna är uppdelade i två grupper. och varje

grupp lir fyra dagars utbildning. Huvudlärare är folkskollä-
rare Martin Widén. Östersund. och övriga lärare är läns-

skogvaktare O. Ekervall. Offerdal och folkskollärare Sven

Brundell.Krokom.

su-arma- nsmpun tum-mömuaumu :ct nos:
IFK Strömsund lyckades pa söndagskvällen slä Ömsköldsviks
SK i kvalmatchen till div II i ishockey. men segern satt langt

inne. ty när l0 minuter återstod av sista perioden. ledde Övik
med 3- I . En strålande upphämtning gjorde dä hemmapojkarna

och ändrade siffroma till 7-3 i egen favör eller periodsilïrorna
I- I . 0- I . 6-I. Hela laget visade mot slutet en sådan kampvilja
och segersugenhet. att det var en fröjd att se.

Kören Strömkarlen ger konsert I kyrkan
Manskören Strömkarlen har ha årsmöte i Turisthotellet i

Strömsund. Man beslöt bl.a. att en konsen skall hållas i Suöms

kyrka någon gang i slutet av april. Årsmötet avslutades med

supé och dans.

Till styrelsen valdes Oscar Wallin. ordlörande. G Gö-

ransson. sekreterare. Torsten Roos. kassör. Per Johansson.

lörste dirigent. Gustav Bergvall. andre dirigent. Olle Magnus-

son. fanbärare. Harald Larsson. festmarskalk. Pelle Persson.

notliskal. Harald Larsson och Anders Täqvist. stämliskaler.

Ströms nnghögerförenlng
har till styrelse valt Ivar Rönnberg. ordlörande. Zakris Jons-

son. Yxskaflkälen. vice ordlörande. Inga-Britt Rönnberg. se-

kreterare. Lillan Lundholm och Karin Scltöön.

STRÖMSUND
'IIATBBBUSS

till Operetten Vlta Hästen

I Östersunds teater. söndagen denll mars. Anmälan senast fredag
Clgarraffïren. tel. 305. Medl. erh.
rabatt.

Strömsunds Resoklnbb.

Strömsunds hyastafett
IFK Strömsund körde pa söndagen sin traditionella bya- och

korpstafett 3x7 km. Dessutom kördesen tävling lördamer 5 km
och en ungdomsklass pa samma distans.

Resultat:
Föreningslag: I) IFK Strömsund lag I. I.39.27. (Lasse Wik-
suom.A.G Haglund Birgatttttsuumi zmansjonstr. I.-1623.

3)Norderäsen lag2. l.50.l0 5)Norderåsen lagl. l.54.09.
Yrkeslag: I ) Renåns skogshuggare lag I. I _-18.52 (Erik Ström-

berg. l\arJönsson. Erik Zakrisson) 2)Öjarns timmerhuggare .

|.so.|3 siafw.-ma Mancnssmöjsm. |.s|.s9 4)Hi||ssnds

skogshuggare. I .54.3I 5) Kramfors skogshuggare. l.58.22.
Firrnalag: I ) Mejeriet. I .50. I 2 (Helge Asplund. Melker Holm-

gren. Sigvard Pettersson) 2) Elverket. 2.02.37 3) Nordsvenska.

204.43.
Damer 5 km: I )Gunvor Lindberg. IFK Strömsund. 33.I2 2)

Agda Olsson. Ilammerdals IF. 35. I 8 3) Gunnel Westlin. d.o.

38.50 4) Märta Wikström. IFK Strömsund. 39.35.

Ungdomsklass 5 km: I )Sune Olsson. Yxskaflkälens IF. 27.00

2) Yngve Jonsson. IFK Strömsund. 29.29 3) Mats
Kristoffersson. Laxsjö IF 32.45.

S4

Birger Ilïlurrónr tävlade inre bara i lokala bvaslafelrer
uran ställde du-n upp I en 20-:al lhsalapp.



I-'ödelledngttr räknat till 590.000 kmnor. och den del. som skall byggas. nu
50 år fyller på fredag verkmastaren vid Måttbandsfabnken garpilcirka 37tl.0(X) kronor. Huset. som blir en vinkelbyggnad
Korrekt. Alfred Sundeman. Alanäs. Sundeman är vida känd av tegel i tva våningar. skall uppföras pà tomten vid torget i
som en synnerligen skicklig mekaniker. s inkel mellan Prästgatan och Ramselevägen. Den första bygg-
50 år fyller pa fredag fni Maria Magnusson. född Johansson. nadsdelen skall i bottenvåningen inrymma tva samlingssalar
Vilstvik. Havsnäs. av skilda storlekar.

Man beslöt aven. att skorstenen pa kyrkan skall rivas.
Kyrkoradet hade nämligen funnit. att den inte längre fyller

VW' någon uppgift. då kyrkan numera uppvarms elektriskt.
I Ströms prästgartl har vigts kassör Hugo Svedin och fröken
Gun Moberg. Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar Berg.
l Ströms prästgård har vigts skogsarbetaren Max Assar Holm- I-'iirlglgdgpr ltlljl l9S2
berg och textilarbeterskan fröken Asta Karolina Svensson. 50 ar fyller pa onsdag virkesmätare .\'ils Edman. lärvsand.
båda från lllriksfnrs. Vigselförrättare var kyrkoherde Gunnar usvberga. Jubilaren är anställd vid Knimrurs AB.
Berg.

Strütttsunrk hantserksßrenlng
Braöwrlriüatßandrtflridlalaataañr tuu iuitin :usmtue med supe ut-ii sunixs-am i Gninu Hut.-ii i
Mrllaahvsskna vaaailarnalal har i dara På tar-adasrn bifallit smsnisunu. riii siyfetse s-uiues ivui Pm. ufuitvninue. Gustaf
vasirvallninsans i Jämtlands laa aa-sällan am att få hyssa nieiin. s-. ufunsmnue. Gusiur Bergs-aii. ses»-eieiuie. stiger
bro över Strömssundet. Bron. som enligt domen skall vara 5,-|,|s¿i.|,_-.-_ ga...-sf 0,-is ,\m.,n ,\mjf¿,-_

f"|"'“ÜÜ WW" 'Ü 57- *hall "mh-* “lm Nlhm "W W *PWW lífter förhandlingama hälsade Haniverksföreningens
Ml"*P““M' lll 'W 9" ffl '*Pä""\'lÜd På "WN lm mfl" “Ch ordförande ingenjör lvar Piia gästerna s alkomna och bjöd alla
ha andsrkaataa Wasa till lass! Pa höjden + 293-40 vid svan- un tu mf sig fran iiuiuet. som iiaiiannasuire Putte Hupsuuiius
nets mitt samt + 29l.0t) vid spannets ändar. Den skall ha en img gsm" maj ;,||| m¿;j|i¿| gu" 5 man-äg_

mm' lll *P¿5""\'lÜ¿ *W Nim' 300 m- De gäster. som hade nagot att sjunga eller deklamera.
fick medverka. Till detta kom musik på dragspel av Herbert
Gustafsson från Bonäset.“Ik Banktjänsteman Gunnar Grahnström. Östersund. som

| suömà sl ån] vigdes i “mh s lcxmarhcmm Hc' C Em* för dagen gästade mammas gata. fungerade som konferencier.

nuet kiss'-ïiàlufii Anna Guniiiiu vêiiiieimssun. hata Uifstsruis. ““"' '““' '>'°'““'°“ """“ “"“"F' “'*“P“ *'“'“*' '“"“åP*" "'“""
. _ b ' 'k I ' ll . .

aa
kande. som gjorde sig mest populär. ar svårt att säga. men om
vi avslöjar. att det appladerades kraftigast för fru Maria Hall-

slmßllll bflfl 'Ü Üßllll 7/3 l952 ström. ljuger vi inte.
En skogskoja i närlteten av Rings-attnet brann härom kvällen
ned. och därmed förlorade ett helt skogshuggarlag om I 2 per-
soner och en kocka allt vad de hade i förläggningen.

Laget hade just kommit hem på efterrniddagen och satt
sig att äta. da någon tyckte. att det osade brandrök. Man un-
dersökte saken. och fann att elden bnitit ut vid ingången till
kojan. förmodligen i torkrummet där man nyligen tänt upp samt
hängt in sina kläder. Elden spred sig så snabbt. att man inte
hade annat att göra an att störta sig ut utan att hinna ta med
sig nagot. Kläder. pengar och seldon till hästar. alltsammans
blev lågomas rov.

Det enda som en lyckades ta med sig i hastigheten. var
en radioapparat. Även stallet var hotat. fast man lyckades
rädda det. men hästama maste släppas ut och sprang hem till
byn. l kojan. som ligger öster om Ringvattnet och tillhörde
Kramfors AB. bodde mest rings-uttenbor. som sålunda inte
behövde sakna tak över hus udet. då de kunde gå hem till sitt.

I-“örnmllrigshem bygg l Srñnisiinil
Ströms kyrkofullmäktige beslöt vid sammanträde på sönda-
gen. att det planerade församlingshemmet i Strömsund skall
byggas i tva etapper. Den del av byggnaden. som kommer
ifråga först och vars fasad blir mot Prästgatan. skall påbörjas
så fort byggnadstillstånd erhålles. Hela huset är kostnadsbe- fll rlllffr iftll/ Rån! i -ti" I'.\'Å'fl\'t'fkWl/
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Avdelning 272 Qrömsaad Tvårnllen l Ulrlksfors
(sjukhuspersonalen) av Svenska kommunalarbetareförbundet Med Herrnan Pettersson på startlinjen i Norra Kretsens
har haft årsmöte med supe och samkvåm i Grand Hotell. Till skidmåsterskap i Ulriksfors på söndagen försvann all verklig
styrelse valdes Aurora Larsson. ordförande. Gun Jacobsson. spinning. Herrnan vann som våntat rått latt de båda rundorna
kassör. Brin Lundin. sekreterare. Pelle Eriksson och Mårta Lu- orn vardera l0 km. Snabbt loppårdet minsta man kan såga att
ciaVikander. detblev.ochmankannogundra.omdetverkligenvartvåmil

som awerkades.
Avdelalng 337 Qrörnaaad Resultat: Seniorer l ) Herman Pettersson. Hammerdal.

av Svenska vågarbetareförbundet har hall årsmöte. Till sty- Juniorer: l)LasseWikström. Strömsund. 27.59,2) E. Eriksson.

relse valdes Lars Holmberg. ordförande. Holger Allberg. kas- Harrsjön. 30. I S. 3) Bertil Ortebo. Hammerdal. 30.l9.
sör. Malte Gradin. sekreterare. Georg Allberg och Olle Karls-
son. Till statistikförare utsågs Ture Gradin och till studiele-
dare Nils Holm.

AkeNllsénskötbåstlHavsttås ll/3l952
Ströms skyttekrets har hållit kretsfåltskjutning i Hatsnås. l3
skytteföreningar med 90 skyttar deltog i tlvlingen.
Resultat: Mlstare: I ) Åke Nilsen. Ström. 26. 2) Leo Eriksson.
Lövberga. 24. 3) Karl Ytfeldt. Havsnls. 22.
Högre: l ) Albert Jonsson. Ohn. 26. 2) Knut Andersson. Fjlll-
sjö. 22. 3) Gösta Sundkvist. Havsnås. 22.

¿-.A .¿Q_,.__,_ -.Läs Q

Strörlrakorarnaadrabbaahår-tor||Ulrllrsforstnåsteslålgen ';'f"~'f~_"'_ *
Det kommer att drabba Ströms kommun mycket hån ekono- ¿_ - 2

miskt. om det blir så att driften vid Ulriksfors textilfabrik måste “

stoppas. framhåller kommunalnåmndens ordförande Karl -_ .
Olowsson. Suömsund. Kommunen varskoddes av fabriksled- " "
ningen för en tid sedan om llget. *rf

Som alla vet årdetju ont om bomull nu i landet. vilket "
beror på den knappa tilldelningen av dollar. sager Olovvsson. -
Det går naturligtvis att köpa bomull från annat håll ln Ame-
rika. men då blir den av mindre llmplig kvalite och dessutom
dyrare.

Mm utanmstm fabriken mmm igemtmmua "““*' ""“'"'"'
att drabba orten hårt. framhåller Olowsson. För nårvarande år
cirka l60 arbetare anstållda vid fabriken. och många av dessa ÜNÜGÜÛVÜ
har skaffat sig egtahem i Ulriksfors. vilket gör det ånnu svå- FW' ÜÖSÜYNS “Sif WS*

__... Anmålan och prisuppgift senast lördagFW 1-Cl. la HIVSIIIS

80 år fyller på tisdag fröken Maria Eriksson. Jonsgård.
50 år fyller på torsdag fru Jenny Ottosson. född Olofsson.
ammunm. S'S"“'“'b°"3
S0 år fyller på tisdag fru Edit Hansson. född Månsson.
Turtinpas. Honafraaa i mmmefuar och gram; tosomea '°“"É“:š2 "':;:L2'-3”
snickaren Henning Hansson. ' °° _

'åt.

Ivan 'l'helme
”navet” med sin showkvartett

tåvlade på torsdagskvlllen i Östersund om Gregoriemåster-
mpetrvaiusmxtßun biwammm o|ss°n.si|jas«|. NM! 2!/31952

Jöns Tåqvist. Strömsund. har avlidit 4l år gammal.

Olle Espval strötnsaadsrnlatarel ltakytte
Strömsundskretsens måsterskapsllltskjutning. som för året Avdelalag 261 Srömsaad
arrangerades av Åspnls skytteförening. gynnades av vack- av Svenska handelsarbetareförbundet har ha årsmöte. Av-
ert våder med sol. Terrlngen kring Höstoppen med sina berg delningen ökade under året med 30 medlemmar. Till styrelse
och dalar lrdock svårbemlstrad betråffande avståndsbedöm- valdes Sigfrid Larsson. ordförande. Karl-Erik Oskarsson. se-

ning. l24 skyttar från I3 föreningar stållde upp i tlvlingen. kreterare. Erik Hellström. kassör. Olle Magnusson. Rune Ny-
Mlstare: l)Olle Espvall. Åsprtås. 35. 2) Karl Ytfeldt. Havsnls. berg och John Villman. Studieledare blev Bertil Berglund. och

34. 3) Nils Wilhelmsson. Strömsund. 34. till propagandaledare utsågs Nisse Vågberg.
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Ahttlabor mlasnöjda med bultadalrottferetts
Kramfors AB:s planer pa att bygga fasta skogsarbetarbostäder
i Alanäs blev i gar löremäl lör ytterligare diskussion. Den här
gangen hade man förlagt sammanträdet till Högbynäs. därett
stort uppbäd av intresserade mötte upp. Men trots den stora

Födelsedagar
94 ar fyller pa fredag fru Kristina Jönsson. Algltallen.
öåarfyllerparnandag fnr KarinOlsson.änkaefler lantbrukare
Jöns OlofOlsson. Gärdnäs.

uppslutningen var det dock ingen ortsrepresentant lör skogs- hd
arbetama. som hade blivit kallad. och detta har väckt stort mm” " har .mmm hm Mm “_
missnöje bland de fackligt organiserade skogsarbetama.

För att höra vilken irtställning ortens skogsarbetare har
idenhärfräganharviväntosstillordförandenßkogs-och
flottningsavdelningen i Alanäs Nils Strömgren.

-\ñhartöIjtdenharfriganmedstortintresse.därtöratt
detärjuvisltogsarbetamsom i förstahandkommerattberö-
ras av den. säger Nils Strömgren. Därför är vi synnerligen
missnöjda över att vi inte blivit kallade till ett enda samman-
träde. där frågan har diskuterats. lnte heller vid det samman-
träde.somhöllsiStrömsundlörentidsedan.fannsnagon
skogsarbetare från orten.

Vi har nu gjort upp en skrivelse. undertecknad av 38
skogsarbetare i Alanäs. och skickatdcn till Kramfors AB. lant-
bruksnämnden och ombudsman Sixten Bäckström i Skogs-
och flottningsarbetarelörbundet.

l denna skrivelse papekades bl.a. att var önskan var. att
högst tioarbetarbostäderskulle byggasi första hand. Vi anser
nämligett.attortensskogsarbetarekanskc inteärbereddaännu
att i någon större omfattning ta fast anställning. Tar vi inte
anställning. blir naturligtvis följden den. att Kramfors AB tar
skogsarbetarnafränannanort.ochdettabefararvikanleda
till an vi. som bor i egna boaäder och inte är fast anställda.
ställs utan arbete.

Flldehedagar
90 är fyller pä torsdag förre lantbrukaren .löns Persson i
Lidsjöberg. Dengamleharärtdatilldensistatidenvaritvid firll
vigöroch deltagit säväl i skogsarbete som andra krallkrävande
sysselsättningar.
50 är fyller i dag smäbrukaren John Johansson. Vedjeön. Han
är född i Näsviken men flyttade löromkring l0 är sedan till
svärfarsgarden i Vedjeön.

Strötasaadnpelea 260 l952
pl Marie Bebädelsedag blev den revansch för de svenska
flrgertta.sommanväntatpaändasedan0sloolympiaden. Den
som satte de norske gutteme pa plats blev Arthur Herrdin.
som i garäntligen fick den fullträlï. man sä väl unnar honom.

Prisutdelningen. som lörlagts till isbanan. lockade om-
kring 500 personer. och där tackade utmärkte speakem K. E.
Oskarsson de tävlande lör god kamp. Därpå utdelade fören-
ingens ordförande Alvar Hillden den stadiga prissamling. som
skänkts till Strömsundsspelen.

l samband med prisutdelningen spelades en skämtmatch
i ishockey mellan löretagama och postverkets chauflörer. De
förstnämnda vann med 4-2.

Resultat: 22 km seniorer: I ) Arthur Herrdin. Lillhärdal.
l.l3.l3. 2) Magnarlšstenstad. Norge. l.l3.23. 3) Mikael Kirk-
holt. Norge. l.l3.28.4) Melker Risberg. Hammerdal. l.l4.09. 8)
Jöns Jönsson. IFK Strömsund. l.l6.23.

l l km juniorer: l l M. lngebriktlie. Norge. 37.l7. 2lSture
Grahn. IFK Kristineberg. 37.36. 3lTore Bjömstad. Norge. 37.39.

I Ströms gravkape j mansägaren
vard Markusson. Långön. Ström.

Ströms ltonsumeatlörealttg 29/3 l952
har under det gångna aret ökat sin omsättning. Under äret har
föreningen byggt en ny aflärs- och bostadsfastighet. Den här
gängenärdet Högbynässombegavatsmedenmodemallär.
Dentogsibrukislutetavförraäret.

Till medlemsräd lör Strömsunds distrikt valdes Harald
Baudin. Jakob Olbrant. Sixten Forsberg. Nils Strid och Valborg
Gradin. Till fullmäktige valdes förutom medlemsrädets leda-
möter lngvald Kejving. Rune Lögdberg. Malte Gradin. Hans
Holter och Erik Hurtig. lnventeringskontrollant blev Sixten
Forsberg.

RotarybögtldlStrömsand 3 I/3 l952
Chanerfest firades i lördags kväll av Strömsunds rotaryklubb
i närvaro av bl.a. distriktsguvemören direktör Adolf Fager-
lund. Stockholm och ett tiotal medlemmari Östersunds rotary-
klubb. som är strömsundsrotarianemas fadderklubb.

Guvemören överlämnade charterbrevet och inlänkade
Strömsunds rotaryklubb i den stora kedjan av rotaryklubbar.

Arbetarrörelsett ärstark l Ström
Suörnsunds socialdemokratiska arbetarkommun har hallit ars-
möteiGT-lokalen.Av verksamhetsberättelsen framgickattman
i dessa trakter haren stark politisk arbetarrörelse. Strömsunds
arbetarkommun harett 240-tal medlernmar.

I-'ödehedagar
50 är fyller på onsdag anläggningsarbetaren John Tossman.
Ulriksfors. Han är lödd i Tasjö. l926 fick han anställning vid
sulfitfabriken i Ulriksfors. Dä den gamla fabriken upphörde
med driften. började Tossman som anläggningsarbetare och
arbetar lör närvarande vid krallverksbygget i Flybränna.

$l|lllMSBO|lli
91 :an Kat-hetta bravader

med luatlgkttrrartta Ola då
ttalganhanalcaocblnaa

lädarblam.
1-N.

r
.ffårår

Torsdag.

$ r:a§r.IÃr.na:vs 4 <
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Haridelsbnrtltenlätrürrnuritl I/-ll'-J52 RalandelsltoclteyspelaslStt'öntsurtrl
Till ny ledamot av bankens styrelse harutsetts landstingsman På onsdagskvällen spelas den hittills mest rafflande match

P. M. Jönsson. Tullingsås. som gått i Strömsund. Det kommer att hli mera spannande an

Tre Kronors matcher under Oslo-olympiaden. Den match som

Sfwlff Üslfñmß motses med sådant intresse spelas mellan Strömsunds köp-

Slïmh äßlkàflff I \Öf.|åIg\ ilfklíll CD |l'C\'|Ig '\Ck)U|' rn-h gu [ag Uf |agcn§ mannaf www.
fest påGT-lokalen under ledning av kårchefema kommtntster W-ac tigga 5 in|,,N\- U-:mins med |;m|“-0 på mm,-|,¿n\ t-my.

Lars Löv-sund och folkskollårarinnan Anna Persson. varvid d¿|,,,_

en stor skara ungdom och äldre infunnit sig. Sedan scoutema

tågat in under sång. höll komminister Lars Löv-sund halsnings-

anlïirande. vari han hl. a. påpekade. att behållningen av festen

skulle gå till Scoutirhundets 40-årsgåva till döva bam. Därpå

följde ett rikhaltigt program med omv äxlande sketcher och

sånger utförda av pojk- och flickscoutema. lm och servering.

Programmet avslutades med psalmsång och scoutbiinen.

ßfttfmlllttßf
l Ströms kyrka jordfislcs i söndags Jöns Tåqvisl. Näset.

Strömsund. Jordfastningen irrattades av kyrkoherde Gunnar
Berg.
l Ströms grav-kapell jordfastes i söndags fnt Karolina Matts-
son. Grelsgård. lordfastningen lörrättades av kyrkoherde Gun-

nar Berg.

I-'ñdelsedapr
94 år ry-ttef den tz tt. rm ttnsnm vs1t.ifaim.,v|=.v-aim. '“"""“'"""'

Bakn' raden' I Venter Viklund 7 Gunnar St'mmt.mn.

gg (1 zphcïššan 3. 'ñtrsten Roos. 4. Börje elrridsmtt. 5. Jonas Ollanden

50 år fyller den -l ds fru Anna Kring. änka efler chaufför Emil 6' 'VB 'W ouumkr' Fram" mdtf" 7I Fn."-"I Hmf'
Kring. Strömsund.
50 år fyller den lo ds åkeriågare Olle .-\ndersson. Strömsund.

Född och uppvaxt i Håxåsen. Hammerdal. kom han till
Strömsund för ett tjugotal år sedan och öppnade där åkeri med

turer på sträckan Gäddede-Strömsund. Han sålde sedermera

linjen till postverket och har numera rörelsen inom Strömsund.

Andersson är en intresserad hemvärnsman.

Strömsborg Q
Gammal DANS lördagen den 5 april ltl. 8.00-01.00.

9
§)

Musik: HUGLINS frin Olltrltmd.

l.ysnlrt|nr

8. Goran Hanswn. 9. Enk Sjublnnt.

HÖSHIIKI (Kill fïkß Åß2'M2IIl2 Hjill' Bridgrklubhcn
marsson. båda från Sileåsen

-'_ ' Bakre raden: I. Erik Hjurttberg. domare. 2. Sture Saltin.

För 'mr'kh'|ág' Bum 'm"““" "ch fmkcn Mag” H°““"“m' lagledare. 3. Holger l.und.rtn'im. -I. Ture I"ntn_rwn. 5. Ham

W” W" U*'*i“**"¥~ uaggimim. ts. Ate mm.-. 7. mt söamt.-ttt. x. fra
Häggström. Frümre raden: 9. Hans I:'rt'k.rmtt. Ill. Sune

NU* 9/4 “'52 ryat/gren. //. sm, 1..n.....m.

F. handl. Olof Eriksson. Strömsund. har avlidit 76 år gammal.

Han hade bott på olika platser. en lång tid i sin hemsocken Vlgle
Råtan samt i Bollnäs och Helgum. varifrån han flyttade till Elmontör Gunnar Palm och Ragnhild Elisabet Karlsson. håda

Strömsund. I9-08 köpte han Lilla Konditoriet. som han inne- från Strand. vigdes på påskaftonen i Ströms komministergård

hade vid sin död. av v. pasltir Lan Lövsttnd.

íilnlfllllllllllllllaellïnlnílllllßuli-nu-ahwd.

fa
år

Dlldsf
F. lanthr. Henrik Henriksson. Lövberga. avled den l3 ds i en

ålder av 8-I år. Han var lïidd i Dorotea och kom l9l8 till
"'°""""°' ""°'"'°" Lövherga. Han utövade även skraddaryrket.
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Wrede Svag ls på Strönmttndet
Byggnadsarb. Erik Olofsson och lnga Britt Nyman. bada från En cyklist lick i garerfara. att det inte ar rådligt ge sig ut på isen
Tullingsås. vigdes pa paskaltonen i Ströms kyrka av v. pastor över Strömssundet nu. Sedan han kommit en bit ut på sundet.
Lars Lövsund. brast isen under honom och hans ekipage. Han klarade sig

raskt upp ur de isiga vågorna. tack vare att han genast kunde
la hjälp av tillskyndande kamrater. Cykeln och glasögonen
blev emellertid t.v. kvar i sjön. Vlgen över isen ar sedan llera
dagar avstangd lör all trafik.

Vhde
Herr Bengt Erik GustafTossman och fröken Anna-Lisa Eriks-
son vigdes i Ströms kyrka pa söndagen av kyrkoherde Gunnar
Brf:

Dlldsfal
F. lantbr. Per Klmlund. Ström. avled pa onsdagen i sitt ttS:e
levnadsår. Han var lödd i Klrmlset. och dar odlade han upp
ett hemman. som nurnera brukas av en son. Att det varit manget
hart dagsverke. därom vittnar de stenmangder. som numera
ligger vid Klrrnllssjön nedanför garden.

ltittttadehatt
Vid friidrottssektionens sammanträde på lördagen deltog re-
presentanter lör ett 30-tal töreningar. och mötet präglades av
Iivlig debatt. frlmst kring ungdoms- och damidrotten. dar man
enades om propaganda lör ökat deltagande. Thore Nlanneby.
Östersund. ledde mötet. som tog tre timmar.

tfrtutttattttttgtötnt 224 tosz
Kretslöltskjutning var pa söndagen anordnad i Ohn. dar 95

B"“"'“"" "'«'" 3"" “" 5"* 0'"f“"” stylar fran t t ttmningaf deltog. sttjutt-ram var artigt med
blåst och regn.

llegramlngar I64 l9S2 Nils Olof Eriksson. Öhn. hade skänkt pris till basta individu-
l Alanas gravkapell jordllstes pa tisdagen lantbr. Olof Jöns- ella skytt.
son fran Svansele. Strörns församling Ofliciant var kyrkoherde Mätare: llValdernar Vikström. Strömsund. 23 tr. 2 l Ake Nilsen.
Gösta Sundström. som i sitt grifletal erinrade om den bort- d:o.22tr.J)HelgeEk»und.d:o.2I tr.-lllohan Erik Oskarsson.
gartgnes strlvsamma nybyggarliv i ljlllbygden. Öhn. I9 tr.

Högre: l)0lle Lindgren. Öhn. I9 tr. 2) Ragnar Edin. Ström-
sund. lll tr. 3) l. Hansson. Strömsund. lö tr. -ll Per Vannberg.

FÜÜÜÜÜP' Strömsund. I6 tr.
75 år fyllvrdt Ißvl wmßlwwvh f- Ryflmltmßtfv Per ugn; ttum Forsberg. tttttsma. 24 tr. 2) t. ttutsm. suom-
Msmß Hsßtfßm i Alanis- Han var ßdd i Bnmø wh 0:1- sund. 24 tf. st M. at°m.tt:0. t1u.4) K. Magnuss°n.a=°. tott.
lade l920 till Alanlset. Han var kyrkvaktrrtlstare från l930 till
l9-t7_ då han avgick med pension. |r||;|,5,¿.p|-

80 år fyller den 25 ds lantbr. Jöns Göransson. Risselås.
Göransson har inte bara varit en god lantbrukare. han harI-'lltskyrte l Tasjö ocksà “ru M .

. . got av uppfinnare och duktig smed.
:;"'*'“>'::':':r“""' ' '°>"'““l° °°"°3 '°°*'“Y“"- '“"'°'““° P* 'rs tf ryttef den 21 sprit rm Mmm xftsttm aitttte. r.

' . _ . Hansdotter. GubblrögenF|lll)lsakHall Tas .29 .2l Strömstedt.Löv-k.29 . . _3, N" VM' "" _S{foms:nd_'2},“'_ “ " 'ts tr ryttqaen zs as tamtw. Nit; otursson. varmt. um tfs msson tr
. . . lödd t Vedjeön pa den gård han annu brukar.F ll l)Gösta Palmkvtst.Strömsund. 30tr.2lEt'tk Retnltammar. so “_ fyucnkn 26 ¿s bcmsyslem Om F°m¿n_ 'ud Thor'

:I;:?nstf¿,(:::rt.5c.|å">ttøtt|.stt_aI=1s|t-tiaïet. 21 átttrtttts stromgmt. | Ü" hmbt min F . _B Il M
5' ° ' “'S"'“"" ' "°'3" ' ' surf ryttmten 25 sprit tmsttsttusm Anm Palm t /trains.-tsFl l)Yngve Karlsson Strömsund 24 tr ")Astor Nlsmark

Hama 24"'3"'aßš,mm“"'R¿“°"° lr' . šllïlåtttyfvller den 30 ds byggnadssnickaren Albert Thulin
Tullingsås.

Dlldsfal Lysttlng
Fru Elvira Nilsson. makatill lantbr. OskarNilsson. Svaningen. lör tekn. bitr. Lage Löfström. Lövberga och fröken Gudntn
har avlidit 44 ar gammal. llon var lödd i Tåsjö. Lindberg. Östra Havsnas.
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Ström-Alanis honardslrenhg 29 -l l952

Gösta Burmans kvartett han pa :magen afsmøie i susmsumi. rm ny styrelse s-sades

mera kanda från radio. spelar upp till Einar Hammar. l-lillsand. Erik Löfvenberg. Egna hem. Oskar
VARBAl.i Blomqvist. Egna hem. Jonas Gabrielsson. Tullingsas och lng-

Alanlsets Folkets l-lus var Alvebo. Alavattnet. med Erik Palm. Sttandliden. Bror0lofs-
söndagden 27 april kl. 20-2-l son. Bredkllen och Jöns Svensson. Risselas som supplean-

Medv. bl.a. .lacky Kiv. Erland ler.

- En trevlig kvllll garanteras -

Vld Ström-Alanis ltushillalnpgilles
ordinarie sammantrlde i lördags uppdrogs at styrelsen att lör-
söka få till stand en bussresa lörgillesmedletnmarna till Öster-

srrwmsuuo :ï.““.i.”““”........:í1:ï:'.ï;.”.;ïï.ï.'ï..°.?.Y'“““""'“°”*
Pl gr. av överllvttnlng till nya lokaler Iorteatter var

' ° ° ïvaysgrragsraanonersarsgrvsirsastee
S u c Ce _ U n Två lspnlsynglingar. Harald Persson och Ove Eriksson. var

ilw Mm dalar- nara att bli kvar i sjön i måndags ellerrniddag. då de pa vag

vs ismsrum.. |<,\.\|(;,\rt:es|t051-v_s| gg från arbetet cyklade över isen hem. Isen brast under dem. och
fi.-:avd .. .h '. !.- .. tIt9:~~ 10:- denenaavdemförloradebadecykelochpackningberasrop

]§',-;,,',,','{ ån' "" ”° 'W ,.,_ vi hjaip homes ss- ttsrt Eriksson een Anders wimdef. som

\._ M ¿_m,_,____'; 75"' Bm".L|_s|'“_AN_\'.|_\.c^'R"' gav sig till vaken med en båt och lyckades klara dem undan

ss... .. ...=.=.... 1...-. |0,_ detkalla vartnet.Attisarnalrmeralnlörradiskalruppenbart.
Alla vI=a S0.\l.\lARl(l.Ä.\'.\'ll\'GAR t battre ttvatrteer.
ot e cupen s..|rt-hanarna. rrenetailue. ravonerllte. bomulle.
tloque Ir- va .ittsrsaiies ull ualugt reducerade priser.

200 ner l')A.\ll.Å.\'GBYXOR I Olika fattat ash
kvaltttrr Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:-
t30SSlš0S'I'\'.\lER. JACKOR. SIUORTOR. SLIPSAR
rn ut bolla-urnpae

l.'o'ir ett Irenöh I role- nya affär!
\ lbrsalira att .\'i kommer att gora ver-ltllga Iyndköo. Å- -_ Üï Ü Ü mi-Å

O OO : gg K

I-'llrlelaedçr 25l9S2
s"'““-“SWU ' 'f""°" “S sosrryiteraen-ms rm censume svs|sieai.msusia|i

slakterilöreståndare Karl Svalstedt. Strömsund.

Tullngsas dag l Marlebyterrlngen
lnte ens det graruggiga lörstamajvldret kunde dölja terrang-

skubbarrtas tavlingsiver vid den ellerllngtade premiären i

Fugelsta. där den tionde Mariebyterrangen avgjordes.
Tullingsas hadeen stordag med segrar i bade ungdornsklassen

och juniorklassen. i den senare blev det lör övrigt dubbelt.
Seniortriumfatom Rainer Åsbrandt tävlar visserligen lör IFK
Östersund men harstammar som bekant från Tullingsas aven

han. Undra sen pa att Pelle Johansson - TlF:s allt i allo - sken

i stallet lör den obefmtliga solen.

Ungdomsklassema släpptes först iväg. lll-arige tullings-
åsaren Börje Nordströms mörka kalufs var i talen. nar löpama

lörsvann in i skogen. och med kraftiga steg stormade han

också lörst fram ur densamma och in under malskynket.

Köpmun Erik Sjöbum i sin aär vid liurudulsnuger KM ||| Junåmßäïlïkgwï ceanigåzsl'-tg;
Tullingsas pressade varann lnda fram till mållinjen. Den lörst-
nlmnde avgjorde duellen till sin lördel. sedan han sa gott som

Udden. Slrñmstllld loppet igenom hall hand om kommandot. Den I9-arige segra-

Dans Valborgsmlssoallon kl. 2 I -OI. ren har tidigare visat lovande löpanlag medan den puckande

Musik: I-lelges klubbkompisen lr en ny bekantskap.

Lördagenden 3 maj kl. 2l-OI. Resultat. Seniorer: ll Rainer Åsbrandt. Östersund. 2) Adolf
Musik: Sjölins Wiklund. Östersund. 3) Ture Rehn. Strömsund. 4) Bengt

Augustsson. Godtemplama.
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höll årsmöte i söndags. varvid ett mycket ston antal medlem-

ÛÜ mar infunnit sig. Av årsberättelsen framgick att året präglatssf QI' ot- .iof to-ototgttoi ooh ou moatomsooiotoi sugit itu t ts. two
' grammet lördagen ägnades 400-årsminnet av Olaus Petri. Sty-

Pi 3;-um] .Q dgr gggg; íngngggg relsen bestårav Sigrid Berg. ordf.. Regina Perssontnyvaldl. v.
ßg- ordf.. Margit Lövsund. sekr.. Signe Backström. kassalörval-

rare samt Estrid Been. Anna Olowsson. Brita Jonsson och
”RW Üld' Ü' 5°"""""' aojoo Persson mod coon Holm toys-otal och too Logohorg

aštzådnu dexrra riit-eïerlallttlnlgnar ”'“ “Wl-
a alert en ll/Sk. .rn -
dagen den 1:/s ut. 1 ooh a e. ni. “"""“°'s"“"”"""

Norra Jämtlandskretsen av SSLF hade den 3 ds våtrnöte på

Turisthotellet i Strömsund. varvid till styrelse valdes Britta
Blbelgåva till Ströms sjukstuga Svanheim. ordf.. Lilly Näslund. v. ordf.. Sara Teshammar. sekr..
Alanäs kyrkliga kvinnolörbund överlämnade i söndags till samt Hedvig Eriksson. kassör.
Ströms sjultstuga ett 80-tal Nya Testamenten. ett lör varje vård- Vid mötet diskuterades bl.a. välskrivning i skolans lägre
plats. i samband med en gudstjänst. som kyrkoherde Gösta klasser. den fria skolmaterielen. nya läroböcker samt den av
Sundström höll därstädes. Gåvan har möjliggjons genom en kretsen under vårtertninen arrangerade kursen i teckning och
insamling. som inbringade över 600 kronor. arbetsövning. ledd av teckningspedagogen Siri Faith-lill. Vi-

dare beslöts åtentppta de s.k. lärarinneträlïama. till frornma lör
staarmotoouoowt. tsti-tuouoa om otov ooh vsdsos-
En lokalavd. av Skid- och Friluftsfrämjandet bildades vid ett
möte på måndagen i Strömsund. De närvarande personema. Strömsunds rotaryklubh
ett IS-tal. hade samlats på kapten G. Froms. Stockholm. till- höll på torsdagen årsmöte. varvid den tidigare interimstyrelsen
sltyndan. och sedan denne redogjort för vad främjandet vill i ston sett omvaldes. Till president valdes sålunda ingenjör
och vad det betyder. beslöt man att bilda en lokalavdelning. Ame Jacobsson. Ulriksfors. och till v. president köpman Jo-
Till styrelse valdes Ragnar Cederstam. ordf.. Sven Säme. Kurt nas Amcoff. Strömsund. Sekr. blev red. Gösta Stenstrand och
Utterbom. Lars Burholm. Åke Eveland. Nils Vågberg och v. sekr. distriktslantmätare Anders Linell samt kassör bank-
l-ljördis Wassdahl. Revisorer Sven Åström och Alvar Hilldén. kamrer Sven Åslund och klubbmßtare köprnan Gunnar Simon-

son. Övriga styrelsemedlemmar distriktsveterinär Ake Tönne
och doktor Bengt Åkerlund.

Födelsedagar
80år fyllerden l2 ds f. lantbr. Mikael Nilsson. Norra Kämtäset.
50 år fyller den l3 ds fni Greta Wikström. maka till lantbr.
Jakob Peter Wikström. Alavattnet.
S0 år fyller den l3 ds skogsarb. Helge Jansson. Risnäset.
Ãspnäs. Jansson som är lödd i Sunnansjö. Ångermanland.
kom i unga år till Risnäset. där han sedan bott.

Bath
Studentexamen har vid Katedralskolan i Lund av-lagts av bl.a.
Leif Mattesson. bördig från Strömsund.

Fem ödesdigra Flatamlnurer
I-Élleren elïektiv period på fem minuter. då inte mindre än 3 mål
sprutades in. kunde Wäija-Dynäs lämna Bollstavallen med en
seger pä 4-0 och fonfarande serieledning i behåll eller premiär-
matchen på söndagen. Strömsundama var inte dåliga. långt
därifrån. Laget höll spelet uppe nästan hela tiden. men dessa
fem minuter blev ödesdigra.

I-:what
lör köksmästare OlofFredriksson och fröken Siri Sundin. dot-
ter till herr Petter Sundin och hans maka. lödd Fransson. Lia.

Ragnar ( t't/vrslum S“.°msund_

bl



Vhde l2/5 l952 Strötnsandlatta

Linjearb. Axel Svedberg. Nßviken. Strömsund. och sjukvårds- Näsviken har fått sin vatten- och avloppsfråga ordnad genom

biträder Barbro Eriksson. Östersund. Vigsel i Ströms kyrka på en ekonomisk förening. som bildades häromdagen. Det hade

söndagen av kyrkoherde Gunnar Berg. varit mycket delade meningar om hur det hela skulle gå till.
_ men nya kalkyler gav vid handen. att näsviksboma skulle

kunna få saken ordnad utan några egentliga utgifter. och då

slog man till. Särskilt löravloppets skull vill man ha den detal-

jen ordnad i god tid. innan några brofösten byggas. då

avloppsledningen kommer att skära den nya vägbanan.

Tjälskotten har gjort vägama i Strömsundstrakten min-
dre trevliga just nu. Särskilt tycker man. att vägarna till
Ulriksfors. bade den s.k. Ramselevägen och vägama över

Risselås. är bedrövliga. Någon tröst att det varit så även andra

årär inte mycket att komma med. Båda vägarna liggerju också

mereller mindre i stöpsleven i väntan på rtågot nytt. Det kunde

vara en förklaring. om den nu kan godtas.

Den l3 maj varStrömåtervinterpryttmedsnööverskog
och mark. Det var efierlängtat förden torra jorden. Men under

de vackra dagarna innan dess hann man pynta om sina som-

marställen och snygga upp i trädgårdarna och njuta av det

underbara sommarväder. som visade temperaturer upp mot 20

grader i skuggan. Murklor. blåsippor och andra vårblornster

hann titta upp. Nu hoppas man påmera rotblöta och vänne för
att träd och buskar skall spricka ut och tavlan anta sin sommar-

3""*lI'""\" -*'14 "dl Û<"""'" 5\'1'f”'f"8 färg. l Per Mattias Sjögrens i Vågdalen anteckningar om fåg-

lamas ankomst fanns häromdagen 30 flyttfåglar antecknade

Tllllrlgsås såsom anlända. De sist komna var göktytan. dubbelbeckasinen

Tullingsåspropagandans orientering hade samlat ett 20-tal och strandpiparen. Staren var först den 25 mars. tranan korn

löpare. Banan som mätte drygt 5 km och omfattade fyra kon- till Vågdalen den l2 april. ärlan den I4. storlommen den 23.

troller var lagd av Pelle Lindgren och betecknades av löparna flugsnapparen den 24 och rödhakesångaren den 25 april för

som mycket bra. att bara nämna några. Sist kan nämnas. att Per Mattias rñdjurs-

Resultat: Seniorer: l Walter Ulander. Tullingsås. 36.40. 2) Erik park nu kan anses splittrad definitivt. Av djuren. som han

Olofsson. Tullingsås. 45.40. tidigare skickat bort. är båda generna döda och den ene bocken.

Damer: I lMargareta Persson. Tullingsås. l.25.05. som fick en fristad pa Kvisselön invid Vågdalen. är försvun-

nen sedan åtskillig tid.

Födelsedagar u
so sr fyller den tv as msskinist tljelmer Grundström. Nas- sffgmggnd “|, U||I|k§fQ|vg
viken. Gntndström är bördig från Trehömingssjö men kom d d!
tozl till siromsnntl. eur lien mg ensutllning vid Nasvilrens '“' ::"'l
ångsåg. en anställning som han behöll i nära 30 år. tills han h"“"' """' """"' '“°
nyligen satte i gång egen verkstad. '-”Ü” I M _ Mm'
sosr rylleraen mtsvrgvelneren olle lcsrlssnn i Løvuerge. SIIGIIUUD-I VATTEN O V-IRIS
Karlssorlärbördiganarnrnerthlmerlkorn l924tillLö\berga. 1! nr 'nr “Ü-ÜÜÜ- 5"""'Ü""Û P5 "'|'""~
därhansedandessbottochocksåägeren litengård.

Födehedqr
95 år fyller den 26 ds fru Karin Jonsson. Bredkälen.

Vattnet Itfßmmd :året rt.-term ao tr fyller i ae; fm Hume olsson. rlsvsnas. min etter sm.

Strömsundsbøma har kommit i en mycket pinsam situation Mikael Olsson. Fm Olsson. som ärvarrnt religiös. är lin. sjuk

genom att de tätt sin vatten förstön sedan en par chgar till- och vism pg glamlomsljemmer i |-menas,

lab- Det lfsntmlist mh min och fyllt ev stsm. se en der arsa rs tr fyller den za mej r. lsmbr. sslemen alemgren i Ring-

gott som omöjligt att använda framförallt som dryck och lör vattnet. Jubilaren var i sin kras dagar en seg och ihärdig

rnatlagning. Sannolikheten talar för att det uppstän en läcka ubersmannislrn, man om en gare rm mr sig neli se regular,

någonstans på intagningsledningen. förklarar maskinist Al-
fred Lögdberg vid vattenverket. Under sommaren har i sam-

band med regleringens sänkning av Vattudalen en extra pump I-'amlljegldatjlaat I Ströms kyrka
blivit insatt i intagningsledningen. och troligt är att det upp- En ny form av gudstjänst. kallad familjegudstjlnst. hölls i

stått något läckage. Att det skulle bero på själva vattnet i Ströms kyrka i söndags och hade lockat så mycket folk. att

Vattudalen är inte sannolikt. då ledningen går l00 m ut i vatt- kyrkan var fullsatt. Kyrkoherde Gunnar Berg höll en kort pre-

net. där intaget ligger på 20 m djup. Vattnet ärockså grumligt. dikan. och söndagsskolbamen deltog i psalmsång och växel-

just när pumpaggregatet sätts i gång. läsning.
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Erumen i realslmlun i Slrñntvuml
Fm-_ .-Inna-Briua Strömberg. lime: Persson. lfllu .\'åvhrumlI.
L'Ilu Edin. Görel Svensson. Bo Bninwn. .lluriunne Sranheim

Ströms sainreal llek 2000 kronor från forna elever - _ , _ - - ,vd Suñmsund dåliga vägkanter och kräver stor försiktighet av tralikantema.

dagen i närvaro av ett l00-tal tidigare elever vid Ströms sam-
realskola överlämnades till skolan 2.000 kronor till en ”Foma Ylgde 26 5 N52
elevers stipendiefond”. Festligheten var närrnast anordnad linjearh. Osvald Blomqvist. Bredgard och fröken Anna lng-
med anledning av rektor Alfred .Vlattessons avgång från sko- ehorg Forssen. dotter till vägarh. John Viktor Forssen. Ström-
lan och formade sig också till en hyllning lör övriga äldre lä- sund. och hans franrlidna maka. Vigseln lörrättades i Ströms
rare. som står i begrepp att lämna skolan. nämligen llelmer och komministergård av komminister Lars Lövsund.
Anna Levander och Ehha Larsson. Den vackra gav-an. som
tillkom vid en insamling bland de forna elev-ema. överlämna- maa"
des av kyrkoherde Folke Engström. Hammerdal. som ocksa Fm Anm Išusmia I, I I I 'III ImcIm_m_n I_. I II

varit elev vid skolan. lett anslaende tal hyllade han ocksa de mck I IIS' II und. I¿msI I¿¿$"ñm'Iwm_IIdII Im áI¿“
foma lärama. Rektor .Vlattesson tog emot gåvan och fram- H Ü
förde skolans tack.

Födelsedagar
*WII lfiflßllßl lfïllïßàßfl oo ar ryiiaf den za nvaj rm xaianna Pafsaan. r. oaniaiaaan. a

höll årsmöte Knsti himmelslärdsdag. Dagen inleddes med |_5¿,j¿|,¿.,g_ mk, gm., |am|,I._ jonas Eñk pcßsøm
högmlssa I Rtngvatlnets bönhtts. som fylldes till trängsel. när 75 5.. fy||“ den 30 ¿s |¿g¿8_ N", |ngcbmk|¿$°n_ Öjam_

l=>f*°"°f°° GW Sßdföm Pf°<1"==<l°- °°h ° dmlöf M- so if rv-lin den so maj namainiagan-n sv-an sjuan i Mania
\*°*=<l° md SW- f="°f Sßdßtitm SN' Mldß mlliß with;-. rabiianan af banta; fran Ginna nn.-n unna a anga af nu
SN" ”'5"“°m'“ Ü" bl” “ll "l""l"“a" I-l"Y P°"“°"- En" Alanäs. där han satt ho och numera är välheställd fastighets
k3fkk”“°' gmladcs m"'”i5h°'°" “mßf b°“h“$°' °°h åhófdc ägare. lšnergisk och driftig har Sjödin vid sidan av chaufßrs-
“Yl“°'l'°'5f°"*°'5 “PP°" °°h "“d°'M"“l"35P"°3"'m- yrket även etablerat sig som kvarnägare. llan har hyst livligt

intresse lör samhälleliga frågor och varit ledamot av kommu-
EI' °“..“¿ ¿"æ,“m|uI¿ nalfullmäktige. hrandstyrelsen. taxeringsnämnden och
imrm-a¿c M |¿,I.¿ag$,_.m.mI¿¿¿agm I “mmm “_ V¿g¿a|m på familjehidragsnämnden. l-lan har alltjämt säte och stämma i

vägen mot Strömsund. lån lasthil med en grupp skolham som m'“"'|'“3°“§ k>Tk°r“"""Ü“'3°'
varit ute på skogsplantering körde av okänd anledning av
vagan nan nia» aut-nan med ivaininaan i askar. sann-n ann NW"
hlev ordentligt omskakade undkom dock utan några svarare 'H'"”"d har 'a"'b"'^“d“5 B|°'"b“3 “|'d"' "ml W' b°'d'3
blessyrer. Vägen är här mycket farlig med lösa rjälskott och M" Hl"“"d-
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I-Innan 30/5 l9S2 "Flatarant°'vanaslörföratagäagenavlFKSttörnsand
Vid smäskoleseminariet i llärnösand utexaminerades pa ons- ”Flata runt" i IFK Strömsunds och LT:s regi blev en lätt seger
dagen bl.a. Elna Axelsson. Täxan. och Karin Körner. Ström- för Strömsund. som därrned för första gängen vann denna
sund. tävling.

Resultat: Klass I llStrörnsund. I4. I 7. 2)Tullingsäs. l4.44. 3)
Nyordßlströnnhembygdsßrealng l$.l5.f4.4)l-larnmerrhl.l5.l9.
Efter att i 25 är ha varit Ströms hembygdsförenings allt i allo Klass ll l)Strömsund. lag 2. lS.32.
lämnade rektor Alfred Nlattesson i gar föreningen. varmt Sträcksegrare: Första sträckan: Arne Axelsson. Strömsund.
avtackad och hyllad med presenter och blommor. Till ny leda- 2.08. Andra sträckan: Åke Holmberg. Tullingsäs. 2. I 6. Tredje
mot i styrelsen efter honom invaldes hem.äg. Nils Svensson i sträckan: T. Nlonikander. I 5. I . l 6. Fjärde sträckan: Nisse Nils-
Strand. Rektor Mattesson talade över ämnet ”Det frivilliga son. Tullingsäs. 28 sek. Femte sträckan: Ture Rehn. Ström-
utbildningsarbetet i Ström under sista 50 aren”. Det blev en sund. 2.39. Sjätte suäckan: Levin Ahrlin. 5.25.
belysande resumé över biblioteks-. föreläsnings- och hem-
bygdsvärdsarbetet. och som slutkläm meddelade rektom. att
han hade föravsikt att rllfölja den uppskattade Strömsboken.
i vilken han genealogiskt skildrat de olika bybefolkningarna
inom Ström. Förhandlingarna inramades av säng av fru Stina
Kömer och fiolmusik av Nestor Löfström.

Födeherhp'
50 är fyller den I juni fru Betty Sjödin. maka till skogsarb.
Johan Sjödin. Tullingsäs.

Dödsfal
l Bredkälen har lantbr. Erik Eriksson avlidit i en älder av nära 70

är. Han var en mycket intresserad lantbntkare. och jordbmkar-
nas löreningsrörelse lag honom varrnt om hjärtat.
l sitt hem i Havsnäs avled hastigt pa pingstdagen f. skogsar-
betaren Karl Andersson. Den avlidne var S7 är gammal.

Slljeäsenfh födde barn l bll
En billödsel ägde på tisdagsmorgonen rum pa vägen mellan
Siljeäsen och Strömsund. Chaufför Daniel Strand i Lillviken
hade hämtat en fru från Siljeasen. som skulle till BB i Ström-
sund men hann inte längre än till Alanäs. när det stod klan att
födseln börjat. Strand körde fram till sjuksystem i Alanäs. och 11,.,,.,- 3,1", 0,-1, GM., ,v.,,-4
med hennes hjälp gick allt som det skulle. allt medan modem
satt kvar i bilen. Bilen med modem och den nye världsmed- _,

be r ut 'ns .matas -'a VW' “"°5-offï, °'“°"° "'°" 'ms s""”""'“ Tekniska bra-mer Lage |.oreuøm.t.ovbef;. eehrrøten Gua-' 'S ' mn Lindberg. amenirr rfemtiane remix. Nireousurtinabefg
i Östra Havsnäs och hans efterlevande maka. Vigseln förrätta-
des i Alanäs prästgård pa pingstaonen av bntdens konfir-

V"""'°°""'°""°“'**'|"U""“f°'*|"""*" meriene|uue.tyft°tiefaeooeusunaeuøm.
RCPTCSCIIIIIIICI' mf VllIClld0mSl0|QIl DCSÖKIC PÅ IÛSÅISCII Ku' Gös" Höshmd och fröken Ann' Män. Hjmaßsai. wa
Ulriksfors och kommer även underonsdagen att fortsätta sina mn A|m¿,_ vis* i Suñm, "Nam p¿ pinsmomm
undersökningar av regleringsomrädet mellan dammama i
uti-itrsreß een Fsngsjan. ne taaeeekea rmmte en re den et. ' '
epegetaemmen vid utfatsrefe i beuemme. een rmtigen net WN
ae en gwen mer bara ev hur imnuri; dem entaggning af. Å"*=ff“ ^"!'=_ MW R°°°"'>°'!- °'"'- NW Ü" W* RM-

berg. haravlrdrt nära 90 är gammal. l-lon var född och uppväxt
iöhnochhadebottpäsinfädetnegärdialladagar.

Enæhlrawerhl F. lättlbr. Sven Jönsson. Klövlrl. ltlrävlidit i ett ålder av 86 ll”.
- - - Fru Signe Backström. maka till sysslornan Eric Backström.
'"."m'd°-P' "'d'8°" ' S"°'"s""d° dm.'-' 'hm M 7" ”M” suømstma. tm ev-ridit enef en ride sjukdom. Hm var fw isvart bett r högra laret och klädema dels is sönderslttna. Åga-
ren har besumigers hane hunden i bena. °""ß"°°- '°°PP""°'S* ""-

Skomakare
Enl* kompetent att på egen hand utföra reparationer

smseaeriarerimieemien vuswangiaeeemimmn namnge i*'“"-' Pi**'"'”"'“'i"8 °"“"'°'Pl”-
av fm Sig-Britt Wahlström. f. Larsson. Strömsund L"'ob°"'sÜ'”“d
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Vlgde 9=6 l952 Skolavslatnlng I Ström
Lantbr. Jöns Eriksson. Ãspnls. och fröken Hilda Ingeborg Ströms folkskolor hade pà onsdagen examen och avslutning
Blomberg. dotter till framlidne lantbr. Anders Blomberg och av llsaret. Arsavslutningshögtidligheten hölls i Ströms kyrka.
hans efterlevande maka. f. Svensdotter. Hillsand. Vigseln lör- där kyrkoherde Gunnar Berg talade till barnen. Overlarare Stig
rlttades i Ströms prlstgard i lördags av kyrkoherde Gunnar Lander delade dlreer ut premier. som tilldelades löljande
Berg elever. Brita Eriksson. Ingrid Hemmingsson. Göran Sigvards-
Vaktmâstare Oskar Wallin och fröken Jenny Gångare. bada son. Ulla Myhren. lvan Hans Wahlstedt. Lars Erik
från Strömsund. vigdesi Ströms prlstgard i lördags av kyrko- Hermansson. Berit Backlund. Anna-Lisa Berglund. Annica
herdeGunnar Berg. Burholm. Ragnvi Nilsson. samtliga i Strömsund. Karin1- :_ Frestadius. Henningskalen. Gudnrn Karnlund. Karrnaset. lng-

rid l-lakansson. Bredkllen. Bemt Andersson. Greta Vegharnmar.
Siv Bertilsson. Ulriksfors. Stalïan Nilsson och Henry Anders-

I son. Tlxan. Jan Erik Olsson. Lennart Backlund och Greta
Henriksson. Lövberga. Inga Britt Samuelsson och Maj Nis-
ström. Gubbhögen. Gun Berggren. Ulriksfors. Ake Vikström.
Östra Havsnas. Anna-Lisa Andersson. Gerd Martinsson. Vailit
Munther. C layd Turesson. Rune Svensson. samtliga fran
Ulriksfors. Ingrid Berglund. Lars Hedman. Ulrik Holm. Astrid
Jönsson. Gudrun Eriksson. Siv Olofsson och Lars Holm samt-
liga från Strömsund. Bertil Olofsson och Anna Ottosson.

-_ Bredkllen. Inga Lill Malmberg. Lövberga. Gösta Samuelsson.
Gubbhögen. Ellen Strömberg och Berta Klmlund. Klrrnaset.
Rose Marie Olofsson och Britt Marie Viklund. Strömsund. Harry
Backlund. Lövberga. Britt Arnesson. Kârrnllset samt Sigrid
Andersson. Evy Jonsson. Ulla Johansson och Lennart
Taraldsson. Strömsund.

I O O .Q V7

Kunmgt sptsbtlrade
sökes till hotell 15.-'3 eller I/4. Lön
enl. avtal. Rum linnea for ogilt.
l-länv. till Arbetsförmedlingen.

Strömsund. - Tel. 330.Brruårarel Jenny och Oskar Wallin och sorten Håkan

Ströms lörsatnllag llst pa lrnretnsa
Auaeikyfttigeabeieiimmee mmmrmg aermmememsmea Hllßlllsflllflflll
en mmrmfvt||meppesiia||vm|igheien.mensuoms mmm- spelar vw till dm
lingsbor kunde pa söndagen. inlör en fullsatt biosalong. li en "lida
myekei goa mutter i den emrmwiae verksamhet. som iimms- Viwdlßvßle 2 I -24 Jimi
tone inom Ström bedrives pa detta område.

Filmentnaeiitttmmmii pa tryrkerutrmmiges imiiaieeeh |.~M,|,,¿,,,,
vv en symfliss Illßidis bild av l<wi<°liv iwm ßßm- soteryrtefden mjtmi tembf. orertrarikssem Lind i sitjeasen.
linsen- Dm har för kvmwids lider ßfsvis billw- kwf- um rm mrhrit-ai sin hemby een em maememm trogen.
mation. scout- och söndagsskoleverksamhet m.m. och över
huvud taget allt. som kan belysa den kyrkliga verksamheten
av idag. suñm

' På lörekommen anledning
F"""°""l"' meaaetes harmeaeu ene. sem amaN il' lzjlllll Ål'l&ß ÅITIQVISI l av skøla

^""“ '*Y'**'Y- mfe tauemesøxei nam-am sig un
50 Ål' fyllßf dl |3 GS fill Ålllll L0l'lm8ll. llllkl llll Sjllkllgt- k°mmuna|k°m°'.c| (s°cia|\.å|.dsassis|cmcn)
VIRIIIIISIIIC Béfllllll L0l'lllllll. Sllllßlllld. mr erhåuandc -\. "“.i$ning_

maa. Fattigvårdsstyrelsen

Lantbr. Karl Blckström. Hillsand. harav|idit69argammal. Han
varlöddiSvanselemenhadebottiHillsandsedanl9l2.l934 Lyaabgar l76l952
köpte han ett hemman i Nlxasen och bodde dlr nagra ar. lör skogsrlttare Gösta Amold Nilsson. Avatrlsk. Dorotea.
l Strömsund har f. fabriksarb. Georg Mårtensson. Nlsviken. och Elise Marie Sundberg. Harrsjön. dotter till butikslörest.
avlidit i en ålder av 64 ar. Han var lödd i Görvik. Hammerdal. Helmer Sundberg och hans maka.
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VII*
Tage Hallberg. Strömsundoch lnga Jacobsson. dottertill lantbr. |_,yg|||||g

OlofJacobsson och hans maka. lödd Grönlund. Brattböcken. Lu, 1-“ta och Guam Rao,

Tåsjö. Vigsel i Rlttvik. '|'mn¿|,¿m Su-gmmm

- Vigsel i Paris 7 juli l952.

Vill'
.lottas Herman Halvarsson. Ulriksfors och hartdelsbitr. Solveig
Edin. dotter till hartdl. August Edin och hans maka. Ulriksfors.
Vigseln ßrrlttades i Ströms kyrka på midsommaraonen av

kyrkoherde Gunnar Berg.

Banvakt Sven .lakobssort och fröken Hanna Henrietta Sehl-
qvist. Österkllen. vigdes i lördags i Ströms komministergird
av kornminister Lars Lövsund.

\ Vattudalaspeleastl-Idrnttstövlngar
Trotsdaligtvldermedkylaochstarkbllstmöddesendel

/"80 00' 7080 ”Gl/bt "54 110" Jfff/ff" goda resultat vid Vattudalsspelens friidrottstlvlingar pl mid-
somrnardagen. Arrangörerna bjöd pa utmlrkta banoroch törst-

Stillets kvlnttorjabllera l Ström klassiga arrangemang. och det var synd att vldrets makter

Hlrnösands stis kyrkliga kvinnolörbttnd har i dagama lirat skulle skrlmma bort en hel del publik. C:a 400 personer hade

sitt l0-arsjubileum i Strömsund. Ett ston antal medlemmar och dock infunnit sig. Som helhet kan slgas om tlvlingarna. att de

ombud hade infunnit sig. då högtiden på söndagen inleddes var mycket lyckade trots de dåliga yttre lörutslttningama.

med högmössa och nattvardsgång. Skriermalet lörrñttades Resultat: lll) m: l)BosseÅhlén. Matteuspojkarna I l.l.4) Alf
av komminister Lars Lös-sund. och predikan hölls av kyrko- Reinltammar.Strömsurtd l2.2.

herde GunnarBerg. -ttllmz l)Rttrtel..arssortMP5l.3.3)SixtenErikssort.Tullittgsis
55.7. 4) Conrad Sundin. Strömsund 57.0. 5) Gösta Nord. dito

FNIIIHIIIII' 57.9.

85 år fyllsfdt 23 ds fw Bmdiklß Bm» Strömsund- soo m; tt tt. G tsgerur. MP 2.ot.1.st1'ufe Retur. suomemta
'IS år fyller den 20 ds hushallerskan Anna Blom. Strömsund. 2_05_04_

3.ooom; tttutrtet-Aetmat.0rtersuruts.ss2. sttevinatutin.
Kralltvattenödelaorrallmtland Strömsund9.l5.0.
oetttanigaregrtettttrnagreaegerseaen.eehaenaamea ttoja=ttBeagtttmmen.öetersundtss.
püskyndade snösmlltningen i ljalltraktcma. har kommit samt- Langd: l l Bengt Hartman. Östersund 635.

liga sjöar i Nordjlmtland att hastigt stiga. och i detta nu har så Kula: I l Olle Svensson. Östersund l2.5 l .

gott som samtliga uppnått högsta dlmningsgrlnsen enligt Spjut: I ) lngvar Olsson. Castor 48.99.

regleringsbestlrnmelserna. l Ströms Vattudal fattas idag en- Damer. 80 m: l) Birgitta Burholm. Strömsund ll.6. 2) Karin

dast IS cm till den stipttlerade höjden 287 m. Vid Ulriksfors Eriksson. Strömsund l l.7. 3) Ejvor Blomquist. dito l2.0.

tappades på torsdagen 300 kubikmeter pr sekund. En mindre Duner. höjd: I lBirgitta Burholm. Strömstltd l30. 2) Karin Eriks-

bro vid Kvisselön i Vagdalen har löljt med vattenmassorna. son. dito l25.
Ungdomsklass. 800 m: I ) Börje Nordström. Tullingsß 2. I 6.8.

Dad.. 20/6 |952 2) lvlt' MIIISSOII. IFK Sl.l'ÖtI1StIl\t'| 227.0.

FruGretaBergvalLStrörnsund.nukatilImalarmlsa|eBernltard
Bergvall. haravlidit i sitt 67:e levnadsår. Hon var lñdd i Junsele

men tm ver-it enamel» seden tot 2. Hett ver etttiv i ttyrtttige VII! 26/6 N52
kvinnolörbundet. Vita Bandet och Husmoderslöreningen. Dilißlimflf 59081 H°|mb°f8 Wi' 5539" 55809 KTÜSÜN

Andersson. båda från Strömsund. vigdes pa midsommar-

GraanappvlaalagalrStrömsundalagllnaaraa I°ßß0iRl8U“dPf°$l85|'d IV WWW 0- Åfml-
Vattudalsspelen glstades på söndagen av det finska laget

Kajaanin Palloilljat. som ftck se sig besegrat med 4-l (l-0).
Metetten nr en ev- ae usa som spelets pt Tittgvette de se- DUM
mg, “gm gcmmhga mgnsu-de swtum mgjs, |,8_ och Fru Brita Edman. Strömsund. har avlidit efter en llngre tids

spelet var en njutning lör ögat. Gunnar 1095509 i makt hg; sjukdom. Hon var maka till lantbr. Olov Edman. och makarna

inte så mycket att göra men visade sin klass vid ett par tilllil- hl* "'99" Üd' b°“ Ü HIVWÜ- 451' dc hl* CBS" 8574-

|,|,_ Skogslörrttan Nils Helmer Holmgren i Strandavledplmidsom-
mardagennlra 75argamtnal. Hanhadevarit ledare löralla

I-'ödehetlçr slags skogsarbeten under de sista 25 aren i Ströms kommuns

50ar fyllerden 29ds fru Brita Larsson. lödd Wallberg. maka till och Evangeliska fosterlandsstilielsens skogar. lnda tills han

skogvaktare Mikael Larsson. Svaningen. på pingstalionen i ar insjuknade.

66



I-'ödelndapr 27/6 l9$2 Födelsedagar

50år fyllerden 30ds fnrGerda Sartdemo. maka till skogvaktare 75 år fyller den 5 ds f. sömmerskan Karolina Hallkvist.
Anselm Sandemo. Lövberga. Fru Sandemo var under llera år Henningskålen.

löreståndarinna lör Tullingsås ålderdomshem.

Åbacka Tïrlllngsås
I-laadsvallalorlygn Danslördag5julikl.2l-OI.
En hund. tillhörig en hemmanslgare i Ringvattnet. har i nio Musik: Hilmers.Östersund
dygn suttit fast i skogen och litt klara sig utan både vatten Blmdaddmssnndgg 6juli kl. 20-24,

och mat. Hunden lr nåstan döv. Den hade sprungit till skogs. Musik: Wessens.

och når den inte kunde återfinnas trots intensiva eller- Kalïeservering Nöjesanordningar
forskningar. sköt man med dynamit lör att vlcka djurets upp-
mlrksamhet. Når hunden hörde skotten. började den skllla.
oen ugnen uonde ten ng rm nu den oen njnpe den toes of SWPNWWNWWWW
en svar b¿||8enh“_ Kop 'nde nlmscu sno” sig fm mm l'l8l'll|| Ofdßlllldt vill k0l'llll1llIlI|lllml1dS0l'l|f. Kill Ol0WSS0ll.

en nad ooh mer rost nnnden. ed en den inre trnnde :dnr sig. S"°'“=““d- °°" Ü" Wlßllm* '°4='“°' "°'““W'*'8='° *'8-
nar Nilsson. Tullingsås.

Sw”.-ü hmmm' l Ström kommer skårmbildningen att börja den 25 aug.

F|._°_m_ den | ju" kommer momgningnvsmen och berlknas pågå cirka tre veckor på löljande platser: Lid-
an hiuiusvarandc HÖQbyIll$._Å|Il\l$C|. HI\'$l\!$. LÖ\'h'ßl.

| 5 ut 20 6,' gr Klfflllfblo ÅSPIIBS. TBXIFI. Bfdkll. TIIUHIQSÛS.

aneeeenneren-run-ent otofeoon. U'"'“f°“ °°" 5"°'“$“"<'-
and som rf ryude to dr. don ddrnnrnrdoe oen arr oer-

vgn. oonragen rneddetondeonrnsfdeouorr aneurroeagnrrnndefeou-

Niro unna Persson. Åspnu och rrduen Mm rarnrnnd. dor- ninsw- I Ström IHM6 125 Pswßsf- wm skall sswmsñdsm
refnu renronannr rurnrnnd oennonen1oueanro.r. mnene- undsßßkis-
son. Atgnotren. vigdes i sndnn kydnn rofdogs. vrgsetn randi-
tades av kyrkoherde Gunnar Berg.

Flata såg Snegeerjlmn match
Lörda vi ens möte mellan Sveg och Strömsund lör fortsatt

sund." P. 'lukumnt _ . avancemang i stora DM blev en rafllande och snabb uppgö-
Vattenreglerrngarna ståller helt nya fordnngar på vrrkesav- nu somavgimks mm “mn mn ru" ud

lagga-L Vlrdet av sjunlrtimretlrånnu alltjlmt lörstort. S0milj.kr ' ' '

i hela landet. Enbart lör Ångermanålvens llodornråde utgör
nationallörlusten. dvs vårdet av den löradlade vara. som ge- Umm",
nom timmersjunkningen aldrig kommer till utlörande. cirka S Bengt johansson och Mu Sun¿q\.¿s'_ “pd ¿ Mau; kyrka

milj. kr. perår. Inom tumningslöreningen har man genom lör- |¿,¿,8 9 mg
blllßds °=h delvis sßsf nya Mm wbmd vifltßv- sn; Lundgren. Aspnas oen Anno Jonsson. Nybro. Nstden.
lagg velat ge timret en blttre stan från början. Tumnings-
inspektor Karl Edstedt. Strömsund. kan uppvisa flera sådana

lömåmliga avllgg på isama i Vattudalen. Särskilt år detta lör- Födelsedagar IU7 l952

hållandet vid Renån och Gardnlsviken. För att uppmunua till 80 år fyller den 9 ds lantbr. Nils Svensson i Högbynas.

ytterligare prestationer i detta hlnseende har tumnings- Gllår fyllerden l2dsfru Brita Danielsson.Ojam.
löreningen utdelat sårskilda premier. Det blev Zakarias 75 år fyllerden I I ds f. skogsarb. Petrus Lundgren i Siljeåsen.

Zakrisson. Per Johan Hoff i Renålandet och Egon Eriksson 50 år fyller den I l ds byggnadsarb. Johan Olofsson. Öjarn.

~ånHar'rsjöhöjden.somblevdelyckliga inom Strömsdistn'ktet. 50 år fyller den I4 ds hemvårdarinnan fru Anna Holm.
Lövberga.
50 år fyller den I4 ds köpman Torsten Oden. Ulriksfors.
50 år fyller den l0 ds köpman Ragnar Ersson. Strömsund.

Vhrle
Lantbr. Helge Brorsson. Bredkålen och kontorsbitrådet fröken
lngrid Lâssman. Strömsund. Vigseln lörrittades i Ströms kyrka
av kyrkoherde Gunnar Berg.

Strömsund t stora DM-llnalen
Semilinalen i stora fotbolls-DM mellan Strömsund och Castor

avgjorde hemmalaget till sin lördel med I-0. Det var högsta

tempo från början till slut. Hemmalagets seger var fullt rlttvis.
då de hade betydligt mer av spelet. och sista halvleken blev
Castor utspelat ratt eltertryckligt. l hemmalaget spelade samt-

Er!/örnånrligl Iimmcruvlögg liga fullgott.
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Hembpgdsfestlllavsiiäs tjuven brutit av nummerplåtarna så att första bokstaven och

Hav-snäsnejdens hembygdslörening hade i söndags anord- sista siffran kommit bort. l-In undersökning gav beskedet. att

nat en festlighet i samband med löreningens årsmöte. bilen natten till onsdagen stulits i Piteå. Motorcykeln från

lin stor skara av bygdens folk jämte intresserade som- Löv berga med numret I. 6 I 63 har man ännu ej återfunnit. Den

margästerhademött upp vid hembygdsgården. som dagen till i Strömsund tidigt i morse stulna personbilen var en Opel

ära var prydd med björkar och sommarens fagraste blomster. Capitän med nr Y lti$35 tillliörig Kungsgården-.\/lariebergs AB.

Festen inleddes med musik på dragspel och gitarr av byns Den stals på turisthotellets gård. Enligt uppgift fanns det i

egna spelmän Tore Eriksson och Bengt Knutsson. varefter denna endast 5 liter bensin.

.lämtlandssången sjöngs unisont. Festdeltagama hälsades
välkomna av fru Svea Näslund. som därefter höll ett av varm bug." | 4 7 N52

““*'° ßf"°'“bYß4'-'" Pflßl ßmlß- Vf" Sißfid "“'““1'i$' i den itdga aident av os ar av-ied den i: ds i sifdnisnnd r.
talade om bygdens blommor och gav exempel på roligt b|°m' skogsinspektoren .Vlattias Nordin. llan var bördig från Fjäll-
namn ur folkmun. Det intressanta anlörandet avslutades med ,j¿_ ar han un” 35 ¿,. |j¿ns|8i°,.¿c som skøgsinspckmf hos

MW °l““°"“' K="f°'d'- itntinrdn Aa.tnannare-ioariiennatanarvdfdtn daienerbdii
Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes samtliga ¿5“.¿mSun¿_

styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå. Styrelsen består

f.n. av Svea Näslund. ordf.. Sixten Näsström. v. ordf.. Lilly wa* Is 7 '99
Näslund. sekr.. Karl Olov Persson. v. sekr.. Tore Näslund. kas- . _ . ' . ' '-W
mr Ouoswn och Vesa Nßmn' hans efterlevande maka. Vigseln. som lörrättades i söndags i

Alanäs kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström. fick en särskilt

cï“°'""'d “°""' |5"'5"' “ÜÜÜ “W WÜÜÜ högtidlig prägel därigenom. att på brudparets begäran Alanäs
En cyklonartad storm med åska och hagel drog vid l9-tiden i ßmm|¿ng, gamja |,m¿|,¿|| (Sankt N39, fm. mm, sugen pg

Så' häfißß* f"°'_“ °_\'°f_='=i'4= P'°_'S°f i $"°'“- Wfß' SW* aisiniiiga deeennter sier itnni iiti ite-den nen itdits dv-er ttdnini-
cyklonen ha härjat i Öjam samt i llavsnäs. Kullblåsta träd. hgnlgma una, |,n,¿m¿ss,n_

telefon- och elledningsstolpar markerade cyklonens väg.

- Det var rent hemskt. berättar handl. A. Strömberg i Öjam. om

man kan kalla det orkan eller cyklon vet jag inte. men det var

mer än storm.
Kramfors bolag. som har några kojor här i närheten av

byn. fick taken avblåsta på två av kojoma. och ett avträde

blåste faktiskt bort. Stora hagel löljde med åskan och ovädret
och slog sönder potatisblasten och slog ned höskörden på

några ställen i byn. I-Illedningama hit har slitits av. så att vi är

utan ström idag. Ett par små bam. en gosse och en flicka. som

kom gående på vägen. lick man under tak i all hast. annars
kunde det ha gått dem illa. då de inte hade något på sig som

skydd mot jättehaglet. Som väl var var cyklonens väg mycket
smal. så att skadoma blev trots allt mindre omfattande. än vad

man kunnat vänta. slutar herr Strömberg. Briulpem-I imeli.-r den gamla Iinulpölle-n

I N)-hamn. llavsnäs. uppträdde cyklonen ungelär vid
samma tid somi Där vfäkte den med stor kratt ned 25-30
telefonstolpar. som blockerade vägen till Alanäs och lörstörde
telefonlörbindelsen från llavsnäs och norröver. Träd slets upp.

och en gavelvägg på ett garage rycktes också bort av stor-
men. Någia turistande stockholmare kom med sin bil mitt i

cyklonen och de nedfallande träden. och en dam i bilen fick en

så svår chock. att hon måste omhändertas i en gård i närheten.

Ännu på förmiddagen har alla rapponer om skadoma

inte hunnit ingå.

I-'rlckblmarodör ltl 7 l952
En bilmarodörs vilda framfart natten till torsdagen satte ström-
sttndspolisen i morse i full verksamhet. lin stulen bil hittades
liggande på taket invid vägen i Lövberga. lån motorcykel var

stulen i Lövberga. En personbil stals i morse i Strömsund. ßi-ml,;,m-1 ,.|m|a.$|ma af/| ßani/ ,.|m1.-r_e_mn

Betrltïandc den ßßt funna bilen. en Ford Konsul. var båda ramar: Lilian Su-aheig. minne- .vuwnim aeh Laura
ii-aniniidnia pa denna helt krossade. Taket framtill tillhucklai fntnan. .tiania/tan /an saaaiiene. .ime siaiaheig ae/i
och ena sidan illa skrapad. Bilens nummerbricka angav l) och I-'mg lf,-il¿e_e,m_

ett tresilïrigt tal. Polisen kunde ganska snart konstatera. att ßrmlnåhh: Britt-.llurit-.\'t1ssIröm
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Konrmuliun i .-llumis lc_i-rku

Främre raden fr: v. .Iluj .\'rli.sIrt'im. .-Inna-Brill Knulsmn. l.uiu.u.' Olu[s.vmi. (iíislu Sunilslróni. li'_i'rli'nlii-nle. Karin
.\Iugnti.s,wn. Inger Lööf. Sir l:'rlIt.s.mn. Ylva I"urs.ién. .llellun raden,/r i: lflla I)mw'sIwII. (icril .\:i'luirkv. Julin ()lu[vvun_
Jun Sumlquisl. Esbjörn Jönwni. Ber! Pihl. Gävlu Samm-ls.mn. Rolf ßergliuul. .-Inne-.llurie Slrumlli. Gert/ Siuulqiusl.

Burbm Sjödin. Balm- rarlenfrf r. Rmle Elrifsson. .-lke lliihlslróni. Sven Jömmn. .S'i1-n.4rIur l;'ng.srnïni_ ()w .\fi-nmn

Konrtnatlo|tslielglAlanls rande i Ålanäs. Skrilletal och predikan hölls av kyrkoherde
Den lörutna böndagshelgen lick i Alanäs kyrka en särskilt Gösta Sundström. Kyrkokören ut förde körsång under kantor
högtidlig prägel. På lördagens eftermiddag konfirmerades I l Lindbergs ledning. I nattvardsgången deltog Förutom
gossar och l2 llickor. som undervisats av kyrkoherde Gösta konrmanderna ett 60-tal Iörsamlingsbor. Sedan även kyrk-
Sundström. Missionsdagens högmässa hade trots det opålit- vigsel ägt rum. serverades kalTe på kyrkplanen i det fria genom
liga vädret samlat rekordmässtgt med deltagare. omknng 600. Kyrkliga kvinnolörbunclets lörsorg. linder dagens lopp löne-
Kyrkan fylldes alltså till sista plats. och många lick stå. L'nder kom ytterligare lilminspelning av olika moment t lörsamlings-
gudstjänsten upptog lmfotogral' Gösta Lundberg. Östersund. livet. konfinnation. frilullsgudstjänst. sammanträde med kyr-
scener lör den kyrkliga Iörsamlingslm. som är under utlö- koråd och kyrkofullmäktige m.m.

Bllrnarodärerna I Strömsund fast I Skåne Blltnarodör erkänner allt I 5 7 I952
Två välkända poliskunder i 20-årsåldern. Mårtensson. som Den lör bilstölderna i Strömsund i Örkelljunga fasttagne
lör en tid sedan rymde från straiïansialten i Örebro och Snellman kompämåndagen under poliseskon till Strömsund.
Snellman. hemmahörande i Stockholm och villkorligt utskri- där han under dagen Iörhördes om sina bravader. Ilan erkände
ven från ungdomslängelse. dolde sig bakom de bilmgyodßg-“_ villigt. att det hela gått till som strömsundspolisen misstänkte.
som b|.a. härjat i Strömsund. Det var sålunda han och hans kumpan. den i går i llalmstad

På lördagen togs de av Iandsliskalen i Örkelljunga. när fasttagne Månensson. som stulit både den i Lövberga kapsej-
de gjorde ett uppehåll där. De lärdadesalltjämt iden Opel. som sade Forden och motorcykeln. stulit ()peln i Strömsund och
destulit i Strömsund. Vid ett Iörsta lörhörframltom attdebägge gjort inbrott i bensinmacken i Gisselås. Dessutom erkände
kumpanema i en stulen bil törst begett sig uppät norrlands- Snellman en hel del andra stölder under turnén upp från Stock-
kusten. Under Iärden genom Norrland har de gjort sig skyl- holm till Piteå och vidare neråt landet. Snellman kvarhålles av
diga till en hel serie bilstölder och inbrott. tills de med den i strömsundspolisen.
Strömsund stulna bilen styrde söderut med avbrott endast lör
en mängd inbrott pa vägen. ÜÜÜ-'

Under lörhörets gang lyckades Mårtensson rymma ge- l'-'I W"
nom att i ett obev akat ögonblick kasta sig ut genom lönstret -'\""a'l-Ü-*3 “Th ^d°|f S* °"55°"
på polisstationen. Ilan jagas nu åter av polisen. Slfñmsufl* BB 005 Hillml Ik" 3 7 N53
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VI* Vltttls
Konstnären och teekningsläraren Lars Ttller. Trondheim. och Skogsarb. Valter Ulriksson. Svaningen. och fröken Jenny Wall-
konstrtären Gudrun Roos. dottertill framlidne lärghandl. Svante berg. dotter till lantbr. Petter Wallberg och hans maka. f.

Roos och hans eerlevande maka. lödd Rosén. Strömsund. Bergqvist. Svaningen. vigdes i lördags i Ströms komminister-
Vigsel i svenska konsulatet i Paris. gård av komminister Lars Lövsund.

Fötlde Pletetslösltet lStrörnsund
En dotter Vandalism och pietetslöshet? Allting skall ju en gäng lörgas.

Hedvig och Harald Eriksson och intet är beständigt. Men finns det någon anledning att
f. Eijde päskynda lörgängelsen. att kasta det ännu friska gamla över-

Strömsunds BB den IS/7 l9$2 bord bara lör lömyelsens egen skull? Strömsund är sannerli-
gen inte rikt pa minnesmärken av äldre datum. Den gamla

pnfnønn- fnnnnnnn-nn rn,-in gjnn |g,7 |952 sockenstugan. som sedan flyttades och blev pensionärshem.

Eu vrrrtrrrr rrrrrrßrrrt gjordes traromrtsgrrr i Arms. under wßtt t Sitt the ßttttttttis fßrttßstttttt ßfstt såtteßtt tid- Dstt

srarrrpttrrgsrrtrrrr upprartrrrs pa rrr strøgsstranr. ritttrørrrrrtr ittttsttölt °=tt visade t Sitt tidtsm skick vi ctt byssttttdßßtit-

hemmansägaren \\'.A. Bergvall därstädes. ett av mossa över- 50"' WWPÜÜ W' Si" ÜÜ- N" ll" WW' IN' 50" ll" Smmldß

vuxet stenkummel. vars cirkelrunt symmetriska fortn lörelöll Pfïdmd Ü *ll “Ulm P°m|°" °°h dc mfl* Slllæm ßllsl'
c8cn¿n|n|;¿_ Rgscn som 5,- bgug nn en nnnnnn, gnnnsr nns,-n bägarna. Over det liggande timret har man spikat bräder. Stu-

trurrrtrr rrrrrrr rrarr rtasjorr. rrrarrr stf. mt-rrr a aiamrrrr. svt Ir tttt =°ttt ttlttftt Mk wm twist-
De personer. som gjorde fyndet. tänkte till en början ej VW llfmbïßsßmlßs *MSW “mac Umld Nk'

nn nn nu kunde \-ann nn |'n|-n|gn1ning nun nnündc njnnwggn tor Alfred Mattesson sitt anaterna över vad som här hänt. Han

röset. Emellertid insäg de snart. att här antagligen förelag ett WWW* °°k$Û °fd°“ W'l¿|l$m 005 Pl°l°'$|5$ll- Mllßl ll"
rrrirrrrr rrtrr tarrgrsrrtsrr rv-urrrrr rartrr ort» srrrrratdr rtrrrtrr rm Slltsftitrßtt ss tt°tt°ttt fltt- Stföttt tw hstvts tttsßt dyfbtttt-
markägaren. som i sin tur alarmerade de fomvardande myn- SW' lll" Sif 'll få 589”-

dighetema.
l onsdags gjordes en preliminär undersökning pa plat-

sen av landsantikvarien dr Lennart Björkqvist. Östersund.
jämte riksantikvarieämbetets ombud i Alanäs kyrkoherde Gösta

Sundström. Dr Björkqvist anser starka skäl tala lör att det verk-
ligen är fråga om en fomgr-av och har bett oss påpeka. att
platsen åtnjuter fornminnesvardslagens skydd och ej får ut-
sättas lör någon som helst äverkan.

Födelsedagar
85 är fyller i dag lörre gardskarlen Salomon Nygren. Ström-
sund.
80 är fyllerden 28 ds gärdfarihandlaren Per Ersson. Gärdnäs.
E ärf'sk h härdal' 'b- hö
riïïnmrrršt rizfrr artnr: oc 8 I S'"”"“ *“""“ "“ °'"°'“"“"'*“
75 är fyller dett 25 ds fru Juliana Tåqvist. Sjövik. Strömsund. ,- I

50 är fyller den 2l juli jordbruks- och skogsarb. Rudolf Pers-

son i Lidsjöberg. - ' -E -
50 är fyller pä torsdag Vilhelm Södemtark. Alanäs. Söderrnark
är aktiv inom hemvärnet och en duktig skytt. Han är ordlö-
rande i Alanäs skytteförening.

.Iordlästalngar
I Ströms grav-kapell jordlästes i söndags förre skogsarbetaren

Per Florentin Olovsson. Tullingsäs. samt förre arrendatom
Elias Petter Eriksson. Västerkälen. Ofliciant var komminister
Lars Lövsund.

Vhde
Skogsrättare Gösta Amold Nilsson. Avaträsk. Dorotea. och
Elsie Marie Sundberg. Harrsjön. Vigseln lörrättades i lördagsi Samma stuga men 1 I950-rulsdrälrl Foto: Holger Persson

Alanäs kyrka av kyrkoherde Gösta Sundström. som även sjöng
brudmässan. Dödsfal I87 l952
Montör Curt Carlsson och aflärsbiträdet Gun-Marie Jönsson. Lantbr. OlofAxel Fdaröm. Lillviken. har avlidit 76 är gammal.

bada från Strömsund. vigdes i Ströms kyrka i söndags av kyr- l Västerkälert. Strömsund. har lantbr. Elias Eriksson avlidit i en

koherde Gunnar Berg. älder av 7l år.
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I-'lottrtlttgea l Strötttsvattadal l/8 l952
har nu avslutats för aret. Preliminart lr det denna slsong
I .800.000 timmer. som har flottats genom dalen. Som jamlö-
relse kan nlmnas. att olarets siffra var l.-182.000. Vatten-
tillgangen har under hela llottningsperioden varit mycket god.
Trots detta har flottningama blivit nagot försenade. men det
beror pa de regleringsarbeten som pågår.

I-lolrttparkett. Strömsund
Lördagen den 2 och söndagert den 3 aug.

Stig Enghs orkester. Krarnfors
Lördag den 2 kl 22.30 scenupptrödande av
John Elfström ”Asa-Nisse” och Mia Goldi

IFK

Vlavlgalag l Svattlttgett
Vlgen Draganls-Staved. den blivande genom fansvlgen
Strömsund-Hillsand-Bagede-Glddede. kommer att invigas
söndagen den I7 augusti av landshövding Torsten Löfgren.
Vid festligheten. som lger rum i Svaningett. medverkar l 5:s
musikkar. och en flltgudstjlnst med kyrkoherde Gunnar Berg
som ofliciant kommer att hållas. Holmens Bntks I-'abriks AB.
som lr initiativtagare till vlgen och som nedlagt det mesta
arbetet för dess tillblivelse. har till denna dag inviterat ett ston
antal gaster. vilka komma att hälsas av företagets chef. Chris-
tian von Sydow.

I-'ödehedagar
II år fyller pa tisdag lnkefnt Klara Andersson. född Pers-
dotter. Lövberga.
75 år fyller pt fredag fru Anna Jonsson. född Lindström.
Klövan. Strand.
50 lr fyller på torsdag kamreren vid Forss AB skogschefs-
kontor i Köprnanholmen. Sven Ronne. bördig fran Strömsund.
50 år fyller på fredag traktorkörare OlofOlofsson. Bredgard.
Strörnsund.

Lysttlttgar
l Ströms kyrka lör linjearbetaren AlfMelander. Näsviken och
fröken Britt Margit Andersson. Strömsund.

Rafllg fotbollsmatch resalteradel herarttaseger
Den nya seriens första hemmamatch pa Tingvalla i gar mellan
Strömsund och uppllyttade Krokom slutade med en saker
hemmasegermed-t-0. Matchen varganskantfligmedsyndare
i bada lagen.

Alla i hemmalaget gjorde bra ifrån sig. i synnerhet Bertil
Jacobs var till sin lördel. Åke Myrén Ir klart bra som back.
Appelblad visade stor arbetsvilja och farligltet och Ante West-
man bra som vanligt.

kàaa har nu annual
johan:

UI Ü ill: -nu
Iilanvan Ina-aprUltri-& d ___-.

Inlatatutd tan;-antenn

Fßehdll'
sotffyitapttisasgsmtbmtstgamxartstorefakssortsoam
Ohn. l~lanlrlöddpaOhn.men lörtreårsedan llyttadehantill
Södra Öhrt. dlr han köpte ett småbntk.

SltorstettlStrötttrlvs ll18l952
Byggnadsstyrelsen har intet att erinra mot att skorstenen på
sakristian i Ströms församlings kyrka rivs ned.

Dödsfal
Förre lantbrukaren Mattias Strömlund. Klrrttlset. har avlidit.
l-lan var född l875 i Klnrtöset. l yngre ar var han en tid i
Amerika. Mattias Strömlund var en lin och belâst man. som
bidrog till att ge fademegarden en lömam prägel.

Söndagensförbattdsflltsk]atalttglSteg
samlade hundratalet skyttar. varav hälften från llötjedalen.
Strömsundsskyttama. Helge Edesund. Gösta Palmquist. Yngve
Karlsson och J. llartsson. hade en lyckad dag och vann alla
tre lagtavlingama.

.lordflstttlttgar
l Ströms gravkapell jordflstes på söndagen lnkefru Kajsa
Lovisa Fridlund. Äspnls. Jordflstningen lörrittades av kom-
minister Lars Lövsund.
l Ströms kyrka jotdllstes på söndagen lörte hcmmanslgaren
Anders Strömstedt. och fru Elin Åström. Jonsgard. Olli-
ciant var komminister Lars Lövsund.

Vis*
l Ströms kyrka har vigts tjänsteman Bengt OlofTelenius och
fru Ragnhild Rahlen. bada fran Stockholm. Vigselfönöttare var
kyrkoherde Gunnar Berg.
I Alanls kyrka har vigts kontoristen Bengt Ragnvald Johans-
son och Alva Elenora Sundkvist. Havsnas. Officiant var kyr-
koherde Gösta Sundström.
l Ströms prlstgard har vigts Benil Jönsson och Margot Hell-
ström. bada från Lidsjöberg. Vtgsellönittare var kyrkoherde
GurtnarBerg

I-'yra led lârönt
I miuen .ter vi 77-åriga [ru Märta Kürnluml. Kdmtdsel. lill-
.rantmans med sin douer 58-åriga lt'ri.rIina .\'iI.s.sun. numera
basal! i Krislinehamn .rann hennes sun. 30-årige Tage .-l.reIs-
son. Tullingsås. och hans dotter Ingela. .mm år 4 år
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Trernålsaeger lör Flata trots flera reserver säkert gått kvävningsdöden till mötes. ty repet om halsen var
Strömsund vann i går sin andra seger i pågående serien ge- kraftigt tilldraget med stora knutar. Koma går i bete på Jons-
nom att på Tingvalla besegra Svanö med 3-0 i en just och gårdsskogen.
välspelad match. Strömsund. som hall otur med spelarna den
sista tiden. tvingades ställa upp med tre reserver. men trots SIÜIIIIIIIÛ
dena var det aldrig någon tvekan om van seger-rr skulle gå, Fr.o.m. den l5 augusti emottager undertecknad alla mär-

rørsmer r sin rrerner genre en gen nmerr. een i syn- ken av fßdiomwsm- ßßllfkw °=h bsdißvslafs ßf
nerhet målvakten Gunnar Jonsson gladde med många lina NPWIÜW-
rmnrnger. "nerntræ Menenssen genre sin usa men pa Åwwl ßrmrßdmmwsv- Iwlhllßf- Swkilm
lange. een leker» blir rernsrn banne een urrne. strßlkaminer. cl- vindwtctws mm- 3 mån- smli Ilm-

rteajenwrnyerer nu|refrigunrsraensrnrn;en.eenae ms på allt utfört ßfbß-
båda nykomlingama på yttrarna. LeifOlsson och Sven Matts- I-03111 RYFNDS Sifd-
son. gjorde bra ifrån sig. Sköter innertrion ”Geja” Jönsson, RadioteknikerCarl ll. Cehlinder. Strömsund.Telefon l83.
Appelblad och Westman sig lika bra i fortsättningen. bör det
kunna gg eggen, Ströms yrkesskolor 228 l952

__ Kassör (ZA. Glaas har lörordnats an till l juli l953 vara rektor
vid Ströms yrkesskolor.

-lordllatnlnpr
I Ströms grav-kapell jordlästes på söndagen fnr Maria Selinder.
Risselås. Olliciant var kyrkoadjunkt Erland Walrlman.

Herubygdsförenlngen får det gamla skolhuset
Länsstyrelsen har tillstyrkt kyrkofullmäktiges i Alanäs fram-
ställning om medgivande att till Havsnäsnejdens hembygds-
förening överlämna Havsnäs gamla skolhus med tillhörande
tomt. som i hembygdslöreningens hand kommer att tjäna byg-
dens kulturella och ideella strävanden.

Gunnar Jonsson. i en av sina många och berömda
/nya/ne//ef. »mf har »nn nn//en nr ma/.nnfar/er °“'?""I '1"'“""_"P°“

l-lössjöboma blev r går äter påminda om an de saknar lands-
väg. Hemmansägaren Jöns Larsson. Långåsen. blev nämligen

"'U*°'vf sjuk een rnasre dets uns pa tar a den rnesr errnaage renrng
S0 år fyller på onsdag snrckarmästare Helmer Strömgren. och ¿,|s f,..|“ß;,°¿¿|,¿¿,¿mmm|.¿|c¿,-“nio |,5|°ma“_¿m¿n
Strömsund. Han har sedan länge hafl en snickerifabrik i hm kan Ü" n¿"ms¿, |m¿s\,|8_ Hgssjgn 5, en W ¿, skogs,

5""M"°'- byar inom Ström. som fortfarande saknar väg. Förutom den
sjukes son hade man bistånd av ytterligare tre bybor. som två

Dlldsfal och två turades om att bära den sjuke den långa vägen fram till
Hemmansägaren och kommunalmannen P.\\'. Eriksson. Våg- Osterkälen. där bil mötte lör vidare transport till sjukstugan i

dalen. avled hastigt på måndagskvällen. 57 år gammal. Han Strömsund. lnnan man startade den besvärliga sjuktranspor-
hade under dagen hållit på med dikning i Vågdalen. och på ten. begärde man hos provinsialläkaren i Strömsund att lä llyg-
kvällen avled han sannolikt av hjärtslag. Eriksson var en av de ambulans. men läkaren ansåg att sjukdomen inte var av den
mer kända kommunalmännen inom Ström och har bl. a. varit art. att han kunde rekvirera ambulans.
ordlörande i fattigvårdsstyrelsen och hälsovårdsnämnden.
Eriksson hade gjort sig känd lör sin stora plikttrohet. och han
hade alltid det allmännas väl lör ögonen. nïf

pg mm 3 jw hm (jogg |¿°pP|¿| W ¿, |,0mmum|¿ 90 år fyllerpå fredag lörre handlaren Frans Mikael Nordeen.
up|,¿|-.sm ggsson W- igg ær, |5|||,5“|¿ |0GT sd” Högbynäs. Han är lödd i Gubbhögen. där han hade en

ungdomen. För alla som kommit i kontakt med honom. eller- l°fdbN|ß§f0$Ü8|\- 55 Smålß "WW hl" Ü" SIYÖNSWÜ

lämnar han minnet av en man. som aldrig sparade sig själv. 005 lll*W Slllmf-
80 år fyller på fredag förre llottningslörrnannen Per Mattias

RM "I Inumhlsl n Sjögren.Vågdalen.Hanharvaritenduktigllottareochärvida
. _ . känd lör sin slaglärdighet.

E" "I'L'::&“ï:,fE':c'°|"“'“ "",°m°"'°'|*|°"| '“°' "' f°S""u"°' rss: ryuerpa rersaegrnuefnr Men. kenssen rwzerrnssen.

Någon venvilling hade surrar grova rep om kons mule. huvud am' Sum'
och hals. så att stora svullnader uppstått. Det ärett uppenbart
djnrptrgen. ry en ren ner nn men sme rmenaen rr tan en I-mha
mm¿_ ¿¿ 4," im, ru* mmm im, MSM, ru, eng, kumm till äktenskap r Stockholm lör skådespelaren och teater-
Men pg beh ¿.8m_ Du varen pa, mc|“,,_ som him* hmm dekoralörert Yngve Gamltn. bördig från Strömsund. och frö-

imnne ernrnng i stegen. ern sa inte rade sten nare nen lst' Bm' WWW S'°='=h°lm-
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Ströms komtnunalflllmäktlge liga bostaden. Om det någon dag är dåligt väder och regnigt.
hade pä söndagen sammanträde. varvid man beslöt. att kom- sä ligger älgkalven lielt enkelt inne. och den har även vid nagra
munen skall svara lör kostnadema löranläggaride av tillfarts- tilllällen försökt ta sig in i familjen Bäckströms kök. Landslis-
vägar till den planerade bron över Strömssundet och lör kal Yngve Hallberg i Strömsund har erbjudit sig att höra. om
inlösande av mark och byggnader. som helt eller delvis star i man vill ha älgkalven till Skansen. men om detta har man ännu
den blivande gatulinjen lör brons framdragande samt anlägg- inte fält nagot besked.
ning av nya och breddning av befintliga gator.

Näsvikens vattenlörening upa beviljades ett kommu- maa.
ml' âlß P* '°-°°° '“°"°f li" lltßßtdf 'V "W" °°" tstu tm t smimstmd av-tea mm-tt uti ttimgut r. tvoirtuiitart-it
"WW '"°"' “'b°bY33_d' °m'“°' ' N_l“'k°"- wa" hc' hos Östersunds redskapshandels filial i Strömsund Axel Ban-
*WS '“ *tt '“_l'8=f° P°b°'1°4° '““'“<l'°4"'“8°“ °“°' *_"'_*°'W' itctsson. tim var maa tim och bofatg min sttotttmtt-fi upp
“"°"'°"*"=J“lß'“8*" “'bY88” si- 1" "“°““*'*°'J"'“8°'! tand wii vom mini t txifjan av iiiooiatei titt stfømsuitd. du
°°h "|°PPsß"hÜ""d°“' P5 da "W b°bY33°'$°°'""M°' ' han var anställd i August Gustafssons lirma. som l9l9 över-
Bmdgàfd kan °'d"“' togs av Östersunds redskapshandel. Den sa hastigt bon-

Vidare beslöts att upplata mark pa kommunens Bred- gmgm Va, 73 ¿,gamm|_
gärdsskifte lör en skjutbana. Framställningen är gjord av
Strömsunds skyttegille med flera löreningar.

ra eteiimiteftng i svmingen antog; to.ooo inom Fyra guldbrollopspar
Samrulskolan fick 500 kronor till en stipendiefond. och ett lika
stort belopp anslogs till lekplatsen i Strömsund. För installe-
ring av oljeaggvegat i tvätt- och badstugan anslogs 20.000
kronor och l-lavsnäs älderdomshem fick 3.000 kr. för nytt te-
geltak.

Jana-.lldrta och (íáitu llogliand Ulla-Britt oelt Jóm-l.'rtl Jómmn
ligvrln /örrüttuilrs t Stronu hfla ligsrl i .-llllielgonuhfhui i

den J I 5 IVL' ai- Stnekholm den _' aug l9S.”
li-rlolterrle Ultnnar Brf:

Motiv ji-ån .Várt-ilten med gamla àngsàgen till högen
Landsvågen mot Östersundgår här över den .redan länge

tillbaka byggda vügbanken - med vatten på båda .sidorna -

somförbandFdtjón och,/åt7'an medfastlandet. Eer
landsi~ågslimn.s tillkomst l956 har områdets utseende

förändrats betydligt
l

llarir ot-lt Iirtl Ilelutmtguon ha mh Iurr Jt-ommJ°fÜU0|llf tig..-/.. , gm.. tvi., 4.-.. taxar. . .sim-tt min .tm
I Alanäs kyrka har jordlästs änkefni Hilma Karolina Olsson. t' .mg två: /amiiitat :J .mg /vf:
lödd Olofsdotter. llavsnäs. .lordlästningen lörrättades av kyr- vt' ltlff MH Mvfl "tt *"^""f'* °°'""'<" 002
ltoadjunkt Erland Wahlman. Gärdnäs.

En älgkalv. som skogsarbetaren Kalle Bäckström i Hillsand Em' mg'-oss mm vid 0|~|~m||;g| mad 5",-jm$|,°,B
hittade i maj. har kommit att bli ett husdjur pä Bäckströms 0"-enlig' mm: á söndag Jl aug. kl. l5.00.
gård. häller älgen till iskogen intill garden._men när "°|mpu,kcn_ Suømsund |:;|,,,|1;,,_.,-g,-,,¿,,g_
det börjar bli kväll. kommerden till ßrden löratt fä mjölk. och “Idag d_ 6 “PL “_ :Q | 5_ 1-,| M g,-um,-i,_ Qsca, N;|¿¿,,
sedan gär den in i vedboden och lägger sig. När Bäckström SW Ms"-cs' Musik. Runs Kim", och fröken jenny
hittade älgkalven i väras. omkring tvä kilometer från hemmet. ^“m¿m|mm ¿nhju¿cS_ ßøhmam (;5¿¿c¿g_
varden endast nägra dygn gammal. Han tog med det lilla dju- ^||m¿n|m,-n |,¿||;,,§ .-mmm.
ret hem till garden. och älgen är nu sa tam. att man även kan Sociaucmokmish mm
locka på den. Under sommaren. medan den var mindre. lät man Arbcmpani |i5gc,-Pani
den börja ligga i vedboden. och nu har boden blivit den natur-
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Födelsedagar 29 l952
80 år fyller på torsdag pensionlren Jonas Petter Samuelsson.

Havsnls. Han har tidigare varit bosatt i Harrsjön men numera

bor han på ålderdomshemmet i Havsnas.

Lysulngar
l Ströms kyrka lör ingenjör Lars Edvin Andersson. Frösön
och telefonist Anna Maria Kristina Strömqvist. Näsviken.

Stettåldersl§1tdIl-Iotlng
Under sommarens lopp har en ornfattande utgråvning pågån i

byn Andersnåset. Hoting. dår en gammal boplats varit löte-
mål lör undersökning. Gamla stenåldersfynd har kommit i da-

gen. och det beråknas att boplatsen skall vara minst 2000 år

gammal. Undersökningen har utlörts av amanuens Harald
Hvarfner. Stockholm. och kandidat Björn Allard. Uppsala. på

rekommendation av riksantiltvarielmbetet. På l920-talet tog

rektor Santesson. Uppsala. en del prov vid samma plats.

Vhla
I Ströms prlstgård vigdes i lördags vågarbetaren Oscar Nils-
sort och fröken Maj Elinor Karlsson. båda från Nåsviken. Ofli-
ciant var kyrkoherde Gunnar Berg.

Jordllstnlngar
I Gårdnås kapell jordlöstes på söndagen skogsarbetaren Fred-

Lysnlttgar
I Ströms kyrka lör cykelreparatör Anton Andree och sjukskö-
terskan Elisabeth Olofsson. båda från Bredgård. Ström.

Många ltördewlgforss I Srörttsand 89 l952
I Strömsund talade Emst Wigforss på lördagskvällen vid en

uevligt arrangerad frilullsfest i Ilolmparken. dår600 personer

hade k ill å. . hade mött upp. trots att temperaturen sjun it t tv mi-
k H I ard N I . S - I h lö kogsarbetar-en H . _

Gm'_d?:wn”_?å;fnin8;° :anlades kw? nusgnaef. siter musik av andas orkester beste; wigrmss

adjunkt Erland Wahlman.

I-'llrsta koasamsnabbltllpet lStrörttöppnadeIgår
KI. nio på onsdagsmorgonen öppnade Ströms konsumentlör-

talarstolen under krallrga vålkomstapplåder. Hans tal. som gav

klan besked om det viktiga politiska avgörande som löreståri
höst. uppskattades livligt av åhörama. som tackade med kraf-
tiga bifallsapplåder. Riksdagsman Sigfrid Jonsson avslutade

mötet med en uppmaning till vlljama att vid höstens val visa.

°"i"5 Ü" si"_ß'm V'"“°d att socialdemokratin har sin slkra förankring i norra Jlmtland.
SYSICITIIIISKIB IVSlll ÜVCII IIÛII ll" SIIÜIII' ynka maesàhasarna med en kv: mr du
Slllld. l l.$ÖI']Il'l ml] I ål' 0mw IV SÅ socialdcmokmliska u.beu_|.pani“_

gott som hela bottenvåningen i löreningens fastighet i Ström-
sund och i onsdags var samtliga butiker i fastigheten premiår-
klara.

Ewrl Iljållnrun
med kund 1 del

n_t-öppnade

snahhlrñper

och
Stig Högberg med

kunderna Gunhild
Karlsson och Ingvuld

Kerjt-ing

Wlgforss talar I llttet. fyra platser får ltelgbesök
I kvlll talar han vid en festlighet i I-lolmparken i Strömsund.
dår man haft besök av Wigforss en gång tidigare. Det var i

början av l930-talet.

Födelsedagar
'IS år fyllerpåonsdag fru Hanna Barthelsson. f. Persson. maka

till framlidne bokltållaren Axel Banhelsson. Suömsund.

74

Mötet var synnerligen lyckat. Några ynglingar från det

kommunistiska lagret försökte visserligen an störa med att

slåcka några marschaller vid ingången till parkornrådet. men

de fann snart lör gott att Iörsvinna. nlr ordningsvaktema in-
grep.

Dlldsfal
Förre arrendatom Erik Andersson. Tullingsås. har avlidit 69 år

gammal. Han var lödd i Tullingsås dår han förblivit bosatt.

Han blev ånkeman redan då alla fem barnen var minderåriga.
Med stora anstrångningar lyckades han dock hålla ihop hem-

met. och då bamen började bli vuxna lick han hjllp av dem.

Han var utrustad med en ovanlig segltet och arbetsglldje.

Födelsedagar
Ilår fyller på fredag lörre skråddaren Hilmer Mattias Nordin.
Strömsund. Han år lödd i Amls i Ångermanland. De senaste

30 åren har han varit bosatt i Suömsund.
75 år fyller på lördag fastighetslgaren Mikael Blom. Havsnls.
75 år fyller på måndag skogsarbetaren Erik Johan Ostin.
Han år lödd i Adalsliden.

Ulrlksfors Folkets Hus
Danslördagenden I3/9 kl. 2l.00.

Musik av den från radio vllklnde dragspelsartisten
Dan Janzon med sin trio

En kvåll dar alla trivs

Llnets största skoldlstrlltt
Ströms skoldistrikt år Iånets till ytan största distrikt. och bam-

antaletivåraskolorlrlörnårvarande l 0l8.orntaIarherrFjall-
gren. Ökningen av skolpliktiga bam år sårskilt mlrkbart i

Strömsund och våra större byar. Dlremot vill det motsatta



förhållandet göra sig gällande i en del mindre byar. Som en Bjllrnsltrlmdehtitid lSfrötti
följd av denna ökning påde större platsema inställer sig lokal- Hemmansägare Magnus Rosenberg. Öhn. var i går ute och
behovet. Vid höstterminens början i år vardet mycket svårt att såg till sina skogsmarker cirka en och en halv mil från Ström-
någorlunda nöjaktigt kunna ordna lokalfrågan. särskilt då i sund och kom helt plötsligt på färska bjömspår. Han vände
Strömsund. Men även i Havsnäs och Tullingsås tried flera genast om hem eller gevär och hund samt fick en kamrat med
byar. har vi haft vissa problem att lösa beträffande lokalema. sig. Då man kom tillbaka till platsen släppte man hunden på
Befolkningen ute i byarna har många gånger en viss rörlighet. spåret. Hunden kom plötsligt springande tillbaka med svan-
och detta gör att de uppgjorda planema ofta kan kullkastas sen mellan benen och hade björnen efter sig. Jägama fick dock
och hastiga förändringar uppstår. som skolstyrelsen ej räknat inte se björnen. som stannade bakom några träd. ungefär tjugo
tiied. meter från dem. Sedan försvann björnen in i skogen.

Ny skola planeradStrömsund är givetvis den plats. där
de största problemen många gånger är rådande. Sixten syskomhn mn smb. tänd”mer¿| “_
F1*"8'°“~ V' 'W R* "*'“"“”“° °"'““ 35” ~“'*°'P"'“'¥“ °“"' ' i imitiniiiemmet i sima .wa giatjcn sagt a mit. aa ssmiiigs
“"'““""ï'° °°" '°'“'""“F'“_' ä' '“Y°'“°' “'““°"' E” “Y °°" “'°'" tim sytiamn Nasiuna tntrniaes. Deus iw inte iiant se-aan
skola är ju sedan flera år tillbaka pltmettid l9l I . Då var minsta system 6 åroch den äldsta 28 år. Man har

naturligtvis träffats några stycken åt gången men aldrig alla
Rgpfjnsm ummjspdmk hu. bay” mycka | suñm Ritln ntt. En syster emigrerade lill USA lill' 30 år en av
Scdan den | ju" |948 är (kl sammmjagl 266 bam i sm-mn bröderna var lill sjöss i omkring 20 år. och de övriga syslttinen

gamla lwmmttn stim fåll mllnniskoslirdiga bostäder. lack vare har mm hmana på mik" hå” i sverige' Nu “ck man “amhß hm
au nu *muita för nu cmkm bygga Syålél Jßlllly. Mim slllllllíll I Oüll fÖl'äldl'Jl'l0l'I'lll1Cl.
cam b°¿|a¿§hu_§ cum. huru., hhlükri famijjsmm Damn På bilden set' vi sillande från vänslet' ffttarna Lilly Rtldäll.
wciajmfum är mycket uppskauad Nam' mindre bcmcdjmk Rönninge. Helena Efsbo. l"|all\'ilten. Jenny Rtldljllll. Slfand-
bunñh |'um|j“_ Sedan den |i||k0m_ bada byggts mms" I-”_ liden. Anna Ûttbfielsstbn. Handen Och Hulda Jansson. Seallle.
smkri Suüm kommum och i Sommar änkl ämm “cm under USA. Ottlt slående från vänslel' Nils Näslund. Åsmn. Rtldtilf
Uppförande. Nlislttnd. Sttntlsvall Och Edvard Näslund. Mont.

I Bredgård har kommunen förvärvat ett vackert tomtom-
råde. som uppstakats i tomter. av vilka några bebyggs i som-
mar av egnahemslånetagare. För att få höra ett uttalande om
denna byggnadslåneform uppsökte vi snickaren Lars Holm-
berg. Strömsund. som redan har källarvåningen uppmurad och
stolpvirket uppe på sitt blivande bostadshus.

Jag anser att den här lånemetoden är den enda för en
som inte har tillräckligt med pengar själv att bygga av. säger
herr Holmberg. då vi träffar honom sysselsatt med grävnings-
arbete en kväll på sin tomt.

Bastarlsbygande föröver miljonen lStrlltti lår
Bostadsbristen i Ström har lindrats åtskilligt tack vare statens
medverkan med anslag och lån. För innevarande år har hittills
beviljats l.250.000 kr i lån och bidrag av statliga medel. Och
trots byggnadsregleringen har ändå byggnadsverksamheten 5.\'S'“"If'l Nä-*lund
i kommunen ökat år från år. Men det åligger de kommunala
myndighetens su uiise. su ae pengar sisien iijaipef nii med. VU'
sin iiiivmisgns nen kommer isosisasiseiiavsnac titt ast. ' SWM* P'l*'8§'<' "8°°* ' '°“'°8* bY88"°*1““*'°'“"=" NW

Mårtensson. Öjam och fröken Eva Backengård. Kärrtiäset.
'_-“IainnuV”. samt mätningstekniker Erik Gerhard Jönsson. Grelsgård och

Sönda ens möte i Nordsvenska västra mellan Strömsund och amßbiuüd Anm Kristina Andawm' Bædgüd' Wgshma
vitjs/tšynxs ister- en nederlag ns: iemmsisgt-i med insiciiens “*'“"“'*°* *“' '“Y"“°"°'“° °““““' BW-
enda mål. Resultatet motsvarar inte spelet och de måls-
situationer som skapades. och någon större orättvisa hade Ny“'m“f'Ü'°hk"
“Og ll Cu Oml l l\ ll ll 8315

Flldeludr IM) l952 Hyllitr
85 år fyller på fredag fru Anna Stenström. maka till skogsar- Änkefni Britta Andersson. Ringvaitnet. blev- pa sin 80-årsdag
betaren Johannes Stenström. Hillsand. hjärtligt hyllad av byboma. De första kom redan tidigt på mor-
75 år fyller på lördag fru Anna Sundqvist. född Olsson. änka gorien. Det var byns damer. som uppvaktade med sång och
efter arbetaren O. A. Sundqvist. Havsnäs. sedan följde råna. Jubilaren. som är född i Kattnäsvågen och
75 år fyller på torsdag förre liemmansäg. Månen Palm. Sttatid. där hade det slitsamt. fick under dagens lopp motta hyllningar
'IS år fyllde l3 sept. Erik Ostin. Öjarn. från när och fjärran i form av blommor. pengar och presenter.
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Skadad strömstindsbo bars ses timmar l svär terräng
En strapatsrik sjuktransport genomlördes pä söndagen av

nagra svaningsbor. Slaktaren Sven Nilsen. Strömsund. befann

sig tillsammans med tva personer pa en fisketur vid Grabergs-
fjället. cirka tvä och en halv mil fran Svaningen. Pa lördagen

råkade han hugga sig i fotleden med en yxa sa allvarligt. att
han inte kunde gä. uran maste transporteras pa bar i svarfram-
komlig terräng hela den långa vägen till Svaningen. Eftersom
olyckan inträffade sent pa lördagskvällen eller mörkrets in-
brott. kunde kamratema ingenting göra lörrän det blev mor-
gon och ljtist. Natten mäste tillbringas under bar himmel i skydd
endast av nagra träd. Att bära den skadade var lör rvä perso-

ner inte möjligt.varlör en av Nilsens kamrater fick gå hela den

långa vägen till Svaningen lör att lä hjälp. Vid l3-tiden på

söndagen startade fyra personer från Sv-aningen lör att hjälpa
den skadade fram till en sjö. som heter Sönnesvattnet. där man
väntade att fä hjälp av llygambulansen. Någon flygtransport
kunde dock inte företas. eftersom sjön där planet skulle landa
visade sig vara lör liten. Dä man lick kännedom om detta i
Svaningen. sändes ytterligare fyra personer lör att hjälpa till
att banden skadade. Ses timmartoguansponen från Gråbergs-

ljället. och lörst vid 23-tiden kom man till Svaningen. dit det
var närmast till landsväg. Sedan det blivit mörkt. fick man med

hjälp av gaslampor söka sig fram utan den minsta tillstym-
melse till väg. Sedan fortsatte transporten med bil till Ströms-
.--al

Siv-n .Vilsén

.Iordstttlttgar
l Ströms grav-kapell jordlästes i söndags fru Juliana Persson.

Tullingsás och grovarbetare Sven Hallsten Andersson.
Grelsgärd. Jordlästningen lörrättades av kyrkoherde Gunnar
Berg. En vacker blomstergärd hade ägnats de bortgängnas
minne.

Strömsatidsbtitill Umeå 2-W l952
Till tumningschef i Umeå har antagits skogslörvaltare Ragnar

Cederstam. Strömsund. Cederstam togjägmästaresarnen l93l.
Efter olika anställningar kom han I946 till Strömsund. där han

varit skogslörvaltare vid Holmens Bruks Fabriks AB:s Jämt-

landslörvaltning
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Dödsfall
Fru Laura Johanna Barthelsson. Strömsund. maka till nyligen
framlidne bokhällaren Axel Barthelsson har avlidit. l samband

med makens död lör nägra veckor sedan ådrog hon sig ett
larbensbrott och har sedan dess värdats pä Östersunds lasa-

rett. Hon hade ägnat sin mesta tid ät hemmet och familjens
omvärdnad. Hon var nyligen fyllda 75 ar.

Brita Eriksson. Strömsund. född Blomdal. avled pä mändagen

i en ålder av 67 ar. Hon var lödd i Väktarmon. Sitt löräldrahem
lick hon lämna vid sex ars älder lör att tjäna sitt uppehälle. Till
Strömsund korn hori l907 och fick tjänst hosolika familjer. tills
hon gille sig med framlidne lörman Oscar Eriksson.

Telefontrassel l Ström
Snöfallet pä fredagen orsakade stora skador på telefonled-
ningama inom Ström. De flesta byama. som ligger mer än en

mil frän Strömsund. är i dag utan telefonlörbindelse. Man hop-

pas dock. att de llesta felen skall vara avhjälpta innan kvällen.

Dödsfall 309 l952
Lägenhetsägaren Andreas Bergman. Ulriksfors. haravlidit. Han
var född i Hammerdal och kom till Ulriksfors i början av l900-
talet där han arbetade pä fabriken. l-lan var en arbetsant. glad
och vänsäll man. Intresserad av trädgärdsodling nedlade han

särskilt pä äldre dagar mycket arbete i sin trädgård. som alltid
hölls vacker och välvårdad. llan var lödd IS74.

Strömsliorg
torsdag kl. 5 och 7.30em

Askungen
Förspel: Bäverdalen

Bamtilläten

fredag kl. 7.30. lördag kl. 7.30

söndag kl. 6 och 9 em.

Romtttel. öltetiräveti
En film. som väckt sensation och

diskussion överallt där den visats.

Bamlörbjuden

Dödsfall lf |0 l952
I en ålder av 68 ar har läg.äg. Johannes Rislund. Ulriksfors.
eller läng tids sjukdom avlidit. l-lan var lödd i Trängasen. Ström.
och kom lör cirka 30 är sedan till Ulriksfors. där han arbetade
vid fabriken.
Lantbr. Anders Eriksson-Rösth. Bredkälsllon. Ström. har avli-
dit. Han var lödd i Henningskälen l878 och bodde en tid i

Ãlghallen. l939 kom han till Bredkälsllon. där han köpte ett
ställe. som sedan varit hans hem.

Säsongens sista dans
ä Udden. Strömsund

iafaagaiaan-iattobaiti. zi-oi.
Musik: Olle Dahlströms orkester

med Ruben Wigg
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Kontakt med klubbarna Dödsfall
Heja Gubbhögafn! Hur ofta har inte de riopen skallat vid F. diversearh. Jonte F.stelli. Tullingsås. haravliditienålderav
skidmålplatser både inom och utom länet. då Jöns Jönsson 78 år. Estelli var lödd i Ohn. därhan bodde hela sill liv. utomde
kommit ångande i spåret. som en god exponent pä vad senaste åren. då han hade sitt hemvist på ålderdomshemmet i
skogshygdens idrottsföreningar kan framhringa av Tullingsås.
tävlingssugna och starka skidlöpare. Och det är inte mer än Linjearb. vid telegrafen Anton Thörnetdal. Strömsund. har av-
rätt. att lädemehygden lår ta ät sig en smula av äran. Trots att lidit. llan var lödd i Kristianopels Rtrsamling i Blekinge och
Jöns Jönsson i realiteten tävlar lör IFK Strömsund. Ofta är det kom lör cirka 35 år sedan till Strömsund.
småklubhamas ständiga injektioner av nytt. friskt blod. som
ttsttetdestttftt itstetttttgtttttttttditt-dett tttsitttdestotte tatttttgs- """""'W ° '° "'53
sammanhangen. Åtminstone ifråga om de mer slitsamma 50 Ü Wu" den 7 då mmçsman P" çhurnd J°'_"'§°"'

dc' nog N dc' Sunet' kas- 'wl linïlkcn Åh kfn I

sören i Guhhhögens ll-'. Thure Jönsson. ldrottsintresset är '3a“$'s“m°ha"m"m”"“amm°'da'°°h§°dm°mk""g mm
annars inte så stort. som man skulle önska att det vore i hela i Suñmsund' Numm år han mmdsma" 'ms Vagßæningcn
norra Jämtland. tycker Thure. Dålig ekonomi och ungdoms- ha
llykten är ett stående tema vid kontakterna med klubb-
ledningarna. Fadde

cittitttitøgetts tdmttspittts iatttttttt sttttttetitgett ett itet det En S0"
övrigt att önska. men mycket har uträttats lör att lå den sådan ÜUUWI' 005 MINUS Wallin
som den i alla fall är. ldrottsplatsema förläggs ofta lör långt f- Rillld
från hygdemas centrala delar. på alltlör stenbunden och hård- SWÖNSUIIÜS BB 4'-'0 5 Oki- 1953
arhetad mark. och de resurser man lår att röra sig med är allde-
les otillräckliga.När1nast avser man nu att bygga omkläd-
ningspaviljong. och lör finansiering av detta hoppas man på Sfnbbkßlßbuk ÖPPÜÛ5 l Ulfßmß
|,j5||-, från içmmfoß ^3_ den 4 okt. i Väveriholagets nya

Gttitititøgetts ii' t-tt ttted t vttttttdtttssetiett tttett itttde gi- fßstish i Esm Hem-
vetvis svårigheter att linansiera kostnadema lör arrangemang- 5l5|\'h°ll5"i"8 h°l)'d'~'f 503550"
ett. Ntt ttttt retittttistttttesset dttittt ett itei det. tttett ett det tttttteitet vsdißfis °=h ißsw vntid-
har man ändock spelat i sommar. Föreningen arrangerar en Blikslüff WFÜÛSW ||-Û9-m'|7-3°-
stor tävling varje vinter. Det är en granridistriktstävling. och löfdßfkl- 09-00' l 7-90
den omfattas alltid av ston intresse från både tävlande och -qlllllßfmlñllbllllllf kl- 'Û-004 I-00
pttititit. tiiit rttttts ett ttttttttitttette. dat tttstt tttttttttttt ttttp t itetttt Ulrilßfßß mbbkßti
em 22 tttetet. oett sttttii it;-gps ttt. tteit rzstetttttgett ttst mt tittds- lidßt knwthftßlis
målet erhållit anslag med I.000 kronor. och man räknar medan
Kramfors skall bidraga med en del virke. Alltlör pessimistisk
hördes han alltså inte. kassören i Guhhhögens IF. trots att inte . Kommßuunlng

. . _ Sa lskl f.. .freda~3oltt.såmånga slantar skramlarikassalådan. Föreningen bildades L; tšâthrïlï da 'til '5_2l
l9-l2 och har ett 40-tal medlemmar. varav de flesta manliga. m 8 ga
Man strävar vidare och vet sin uppgift. och sedan de värsta
st-artshetettttt tttetttttttttts sitttii det t-at itisss tjttttttttttte tdtetts-
vindar i Flåsjöbygderna.

/då

.In

_11

sí
fd

Gulilihógens fotbollslag 1 .tlulel av 40-Ialet
Fr: r. Kjell Olofnon. lfrik Persson. Olle' ()ln[r.mn. Jöns

Jönsson. Birger (iuslulfssnn. .-lm/r.'r.t $t't'n.s.mIt. El: Jñrumn
url! Folke' ()l.v.mn.

Främre raden: Lars Jtïmmn. lírilt (iuvlaftmn och Fr t: Hjalmar Ö.rIerl>t'Ig. Birger Edlund och llatlar Dalrllöi-
Tim- Samm'l.wm /örlicretlt-r lttm.tIiu.t Itïllnuigt-u
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Födelaedagar Vlgde
75 ar fyller den 9 oktober f. bagerskan Karin Vilhelmsson. Postdiligenslöraren John Eriksson och Kerstin Strömkvist.
Strönisund. Hon är född i Ãlghallen. dotter till Iantbr. Vilhelm Vigseln lörrättades i lördags i Strörns komministergärd av kom-
Hansson. Hon har tidigare under flera ar tillsammans med sin minister Lars Lövsund.

Britta innehaft ett tu brödsba ' i Strömsund. .syster

.J

8911

\

Karin Vilhelmssun ses här lill höger i bilden

Skogsarb OlofFarrnegard. Trangasen och Ernma Olivia Bolin.
f. Fredriksson. Vigseln förrättades i lördags i Ströms korn-
ministergard av komminister Lars Lövsund.
Handclsbiträdct Göran Göransson. Strömsund och Siv Alvebo.
Alavattriet. Vigseln lörättades i Ströms kyrka i söndags av
kornminister Lars Lövsund.
Herr Ame Evert Andersson och Rose Hemmingsson. Vigseln
lörrättades i Ströms kyrka pa söndagen av komminister Lars
Lövsund.

Beirfmltiinr
l söndags jordlistes i Ströms gravkapell 52-årige skogsarb.

Karl Johan Larsson. Ulriksfors. Ofciant var komminister Lars

Lövsund.

.\'y vlglörlrbdelae med Ångermanland
En ny lörbindelseled mellan Jämtland och Ångermanland är
nu klar att tagas i bruk och synes ha alla förutsättningar att
bidraga till kommunikationsväsendets utveckling i nom Jämt-
land. Det gäller en byväg mellan Hansjön. cirka 7 mil frän
Strömsund och Granön. 3 km söder Norräker. pa vägen mot
Hoting. söder om Tasjön.

r-tiiisinaqpf
NM' so af rytm den ia out. rm iiiitia orm. r. ituisson. min mi
Ströms sockens äldsta invåttare lrtkefrtr Anna Persson. född bygutwßnichn Nu, 0|°fG¿m|_ T¿,mn_

Jakobsson. Ohn. avled pä onsdagen. Hon var lödd i Strand
l856. l 25-ärsaldern gille hon sig med Iantbr. Johan Persson.
oimaafmsiamsbmiwieengara. NM'

F. Iantbr. Nils Simonsson i Hillsand har avlidit i Västerås. där
sm' 'hm han de två senaste aren vistats hos en dotter och mag. Han

Den “namn orkester" Namn var född i Olïerdal l870 och korn i unga artill Hillsand i skogs-

swm, mr ammusikm i arbete. vistades hanrätt länge i Amenkasinnan han

Mana Fänningshus återvände till Hillsand. gifte sig och skaffade sig ett Jordbruks-

iøfaagmien i i sin. ti. 2i.oo. ""“'“"“-
söndagen den l2 okt.kl. 20.30 Lwu

OBS! Damemas halvtimme spelas i skymning. 'för kontorist Gunnar Lindwall. Näsåker och kontoristen frö-
^"' Va"“°'“"°' ken Aia-Lisa Jacobsson. Strömsund.

Strömsund FM*
spfingpsjiteeiicf-nacka _ E" °°"

lir anställning pa Apoteket _

cam 2 mmm frin mmm st- oktober f- R°'““'“

Inga Britt och lvar Rönnberg

Strömsunds BBden l0okt. l9S2

Ström bygger nytt stlltelaelias Ãaavakt l4/I0 l9$2
Meddelandet om att ett nytt stielsehus kommer att byggas i En 7-årig gosse från Strörnsund korn i gäreermiddag i vägen
Strömsund mitt emot nuvarande kommunalhuset vid Bred- lören större lastbil. pa infartsvägen ett stycke från flijellget
gardsgatan. var den stora nyheten vid Ströms kommunalfull- vid Ström. Utan att se sig lör sprang han rakt ut i körbanan
mäktiges sammanträde på söndagen. som i övrigt godkände framför lastbilen. som korn från Östersundshället. För att und-
den av kommunalnämnden uppgjorda staten och fastställde vika an köra pä gossen. kastade chauftören den tunga lastbi-
utdebiteringen till IO. l 2 kr. mot innevarande är l0.60 kr. Det len över pa höger sidan av vägen. men gossen hann träffas av
nya stielsehuset kommer att läggas som ett komplement till bilen och kom under densamma. Den radige chauflören hade
de tidigare upplörda tva stora fastighetema i kvarteret Mar- då sinnesnärvaro nog att föra sin vagn rakt fram. och pa sa

den.
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sän kom intet av lijulparen över gossen. som kom relativt lind-



rigt undan med crt köttsår på ene amten. l-lan lördes till sjuk- Ströms och Alanis httshållnlngsgllle
stugan. där han fick kvarstanna lör vård. Chauflören är tydli- höll i lördags sammanträde. varvid till styrelse omvaldes: (Sun-
gen utan skuld till det inträffade. som helt får skrivas pa gos- nar Brorsson. Bredkälen. ordf.. Olof Andersson. Strömsund.
sens ovarsamhet och bams bristande respekt lör trafiken på vice ordf. och Signe Nilsson. Tullingsås. Birgit Lövander. Öhn
vägarna. samt Jonas Hägglund. Järv sand. Till gillesombud valdes An-

ders Jonasson. Tulltngsas.

:Zac ~'--Linjearb. Harry "llambo" .\lartensson. Strandltden och
DO ' telefonisten Siv Fält. (lärde. Strömsund. sammanvigdes ia stram; pt-a.-.tgafa t tafaags-_ vftg-.vain ttsfrattaa.-s av hmm.

' _ konlirmationslärare Gunnar Berg.
- ° "-2 Rektorn vid Jälla lantmannaskola Joel Lundbladh och lantbr.

07095 Ûlleshll kamin Berget. armar mi ang. r-:reas v. tomma" .wii tums
svarta! tillvarhtlnl maka. f. Sundelin. Strömsund.

P1-la 28:- Ir.

STOCKHOLMS
MAGASINET

Itröalanatd - 'IUIIOI I

Eldsdalanlekerlltröntsund l-l» l0 l952
Eld utbröt idag på lörmiddagen i Strömsunds möbel- och snick-
erifabrik. Elden hade utbrutit i torklagret på fabriksv-inden och
hade antagligen lätt en lörödande verkan. om inte brandkå-
rens snabba utryckning i god tid hejdat dess utbredning. Fa-
brikens innehavare. herr Albin Johansson. lörltlarade. att ban
strax eller lunchtimmens början märkt. att det sprakade på vin-
den. där virkeslagret ligger. och upptäckte då branden. Han
hade en mindre skumsläckningsspruta till hands och kunde
sålunda göra en lörsta insats lör att rädda det hela.

Racerbåtamotor stulen I Ström
Inbrott har mellan den lo- I 9 okt. lörövats i Strömsund. i

motorbåtsklubbens lörrådslokal vid Näsviken. varvid en mycket
sällsynt och dyrbar racerbåtsmotor B-3. vikt 55 kg. värd cirka
2.000 kr. stulits. L'ren annan motorbåt. liggande vid Näsviken.
har tillgripits en annan utombordsmotor. Arcltimedes B-4. värd
800 kr. Polisen bar ännu inget säkert spår av tjuven eller tju-
varna. Troligen har motorerna fraktats bort med bil.

ßnul/um-I Sn- url: Ilurry "llunrlm " .llàrlt-mvmi

I-'öddc
En dotter

- - - Födelsedagarhd h h T N
u Riga “SSM S0 år fyller den 2l okt. lantbr. J. llugo Näsström i Ringvattnet.

Jubilaren har blivit lädernetorvan trogen och ägnar tid ochS römsunds BBden I4 l0 l952
I krafter helt åt lantbmket och gården. llan är mycket musika-

lisk och har en kär vän i sin ol. på vilken han även kompone-
rat låtar.

Födelsedagar
80 år fyller den 24 ds fru Maria Andersson. f. Olofsson. änka
efter stenhuggare Noak Andersson. Strömsund. Sedan några Ylgde
år tillbaka bor hon på gamla pensionärshemmet. Skogsarb. Per Sixten Persson och Vonnv Linnéa Kristina Ot-
50 är fyllerdcn 24 okt. fru Ingeborg Bjurström. f. Mårtensson. tosson. bada från Vedjeön samt diligenslörarv: .\'iIs Ingvar Ot-
i Sörvik.Alanßet. maka till lantbr. Erik Bjurström. tosson och Brita Matilda Elvira Jonasson. båda från Bred-
50 år fyller den 28 ds fru Lisa Jönsson. maka till lantbr. Axel gård. Dubbelvigseln lörrättades i Ströms kommtmstergard av
Jönsson. Öltn. komminister Lars Lövsund.
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Stlwlmllrhutibyalrnrkrißlrliivlllrldlarl sinien lrluiilmle Nilscmnlunrl igenom. .snmnm iinn mini spill
Ströms lismliysslsllifsis Ms lm Siflimißili mßisirnl- med mmlrin. nen mr in nelrsa myelrei sinrlr. nell mni stene-
fllllmäkligß ßllllllll. Ill ßfßlllllgl .ktlllt få Sig llpplål Cl! gnkninggn vu- dçt i|'|gg|| mm çppgrjçfgdç §is_
område. den s.k. Aspudden vid lärjeläget vid Vattudalen. och
med en l'lott gest beslöt samhällets föder vid sammanträdet på
måndagskvällen att som gåva ge föreningen hela stadsägan
där. på över l0.(XI) kvadratmeter för en framtida hembygds-
park.ochdärmed harlöreningen erhållitdet lömämligaste tänk-
bara området lör uppförande av sina minnesmärken och ett
tillräckligt titltaget sådant för att kunna planera stort för fram-
tiden.

HarUldfebern gr-lplt folket I Nordllntthnd
eller hur skall man förklara de ständigt återkommande med- r ¿-

delandena om nya inmutningar litet varstans inom Ström och ¿
Frostviken. Ända från Leipikvattnet i norr till Risselås vid __ _
Strömsund i söder har man underde senaste dagama lörvrssai En-¿ Enmnw, ¿,,¿,mm
sig °m an ß Vm mm an "mm-ia menn" mina' um íymg' framför sin gård Västar l' Henningskillen
heter. och spår man inte fel. kotnmerdessa att åtlöljas av ännu
flera. Inom Ströms socken kan man spåra en mystisk fyndig- |.-gühlw. |/| | |953
hetssträng från Västerbotten ner över Tåsjöbygden till Havs- 50 gr fylrgr den 4 nov. anläggningsarb. Jakob Ingemar Berg-
näs och vidare mot Äspnäs vid Ströms Vattttdal och kanske |un¿_ 5|mm.,un¿_

lllßsw llndl Mlswav inmininsf lw vsflßlllllß lillflrlßll- so ar rylleruen 9 nor. smaslmliamnnnnn nu am. srnnlrelm.
°=li -*lM°lil=l l=°mm= llm lill- malm ull ganlstgnre lnm. st-nnlieim. simm-.nn.l. Hon iir med

Ds lißß- wii ms- -ii man blir la lii ßßilsiisrs vi i sinlrmsunii nell rinner ull lrmnnjiignre Per stram. laner smil-
hsh hislßsn- bla- ur den synwlsisn- att Om man visssrliss .elmllamnnneernnren l östersund lmm lien 1922 ull srnningen.
vsi-Wist llifslsmisfi lißldsl miiml- -så *sl man vill kmr- dar linn ijlinsiginnle vill siminn. som pililen ilrlen nmiiulemrle
inst än- hur mycket M sssmlizsn för sis mi- mellan bynmn viitinnvili nell sr-aningen. l s.-aningen sinn-" nade hon i 23 år. l945 blev Brita Svanheim ordinarie lärarinnaÜÜÜ* vid småskolan i Strömsund. Hon är ordförande i Norra
75 år fyllerden 3 nov. fru Ingeborg Kristina Hillström. f. Nils- _|¿m||m¿,|mmn av §m¿_§k°||¿,mnm|-ö'.bun¿_ 'damm i

MW- HW Ü' ßdd l Û5'Ü"1"°°h mh Ü" N“*°|°l“ Hl"~*"'5'“ skolstyrelsen och i styrelsen för Husmoderslöreningen i
l Hinmld- Strömsund m.m. Hon är en utmärkt lärarinna. omtyckt och ak-

tad av elever och kolleger.
SWIIIIW: so ai- fyller den lo nm-_ slrngsnm. Per l-leimer Andersson.
Mr Svedirro. Fiekdimtrrtar kortiirrg. kommer rrlsra lördag. 5|,¿;,-m,,,¿_

Muntet-ttmatttrldelkattlntitnlullnñktlge llll l952 Lyginpf
Vi lwl sllldil ms ål en -slillissllliiiiiis vi inte mindre in sam- rnlm Lindberg. Flybrannn nell Anne-um lznlrssnn. simm-
mantugt 80 öre pr skattekrona i år. Sedan kan vem som helst ,.un¿_

räkna ut ungefllr vad det gör på vars och ens taiierade in- Ru- Ekeemæharmgrmßltm.
komst. Det låter ju bra. Det var. som kommunalfullmäktige- grym, hun |_5||\-i|;m_ A|m1r._
ordlöranden Nils Grönlund i Vågdalen sa efter slutsamman-
trädet. Erik Emanuel Andersson i l-lenningskälen. som satte Dm
den humörfriska sprätten på söndagens samrmirträde- fl" Fm Kristina Rislund. Tullingsås. maka till f. lantbr. Jonas Ris-
l'“"*"_'å8"'- “W '“"“ "°"“'“ “ll °'_'l" !'PP_“ß ll" "“'“°“*l'~“* lund. ns-rea den .il niii. vn ar gnmmnl. Åren looz- rim ladeVlllllgfßl. ÜÖITIIS ll" |l\'Sllt|S Sll'll'lI&|C.'fI'ñ- makarna bo" i På de sena” ålen hade & bo"
gade han med anledning av Jämtlands läns iaklvårdslörenings en mn i 1-u“¿ng§¿§_

förslag. att hundar alltid skulle hållas bundna. Förslaget från Fm Kñgim Pmmn_ RW Nwhkk har m.|i¿¿|_ Hm var 'UM
Rfffllllglå Sid! V81' H02 xkåå l Ö\'Cl'k8l'll. Elit Ellllllll ÜCK |882 på Uppgården i Strand och änka en" lambt Jöns Per*
medhåll från många håll. och fullmäktige slog så tämligen en- som Smmt
hälligt ifrån sig förslaget.

Frågan om anslag till tennisklubben med Stl) kr mobili- Födàdçr
serade sedan Anna Ehrs. som tyckte det var syndapengar. 50 år fyller i dag träarb. Elof Jonsson. llavsnäs. l-lan är en
och att om det fanns litet idealitet kring sporten. de delta- kunnig och duktig yrkesman. allmänt omtyckt.
gande gott kunde ordna finanserna själva. Hon trlenade också.
att de. som hade tid med sporten. också hade råd. Nu fick hon Vlgde
besked om att även en mängd skolungdom och andra. som Chaufför Ingvar Strömgren. l-lavsnäs och fröken Inga-Greta
sannerligen inte hade inkornster i överkant. deltog. Fullmäk- Ringitts. fosterdotter till lantbr. Pelle Johansson och hans maka
tige fann också anslaget befogat. och tennisklubben fick sina f. I-lolmkvist. Lövberga. vigdes i Ströms prästgård i lördags av
pengar. kyrkoherde Gunnar Berg.
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Vlgle Folkets HuslAlanäs l2lll l9S2
Jämvägstjänsteman Kjell Bergholm med maka Anna-Lisa. dot- kommer att invigas söndagen den I6 ds. Vld invigningen rrled-
ter till affllrsförestandare Karl Rosenberg. Hillsand. vigdes i verkar bl.a. ombudsman A. Östlund i Folkets Husföteningarnas
Östersunds prästgård av komminister Carl Sjöman. riksförbund.

sutlnamnlaanlnprannlng

"L:"_' '“n:““**::L“Y"'””“'q°::°m|m'|“::'b?' "*'“|' so an rytm .len ln nnv. rnl Annn ltnsllnn r=nf.~nwlt. malvsu .bygg ssnle nGeorgÖrJe . ll
amlnn-son. lnl twin Forsberg nen rnllnsunllalannnan Anna N°"d'“' '“"'“' "" "°"J°"“ F°""'""k' u"g“'“'
Persson. och som suppleanter valdes rektor Max Andersson
nen rnllnlrnllarnnnnnnofnln Nanna. Swwbora-Swrwßd

Dans lördagen den I5 nov.
kl.22-0l.

DQQIIIIISÜIQIÅÜIÛ 5/ll |9$2 Musik; We$¿m
firades på Allhelgonadagen. Ett hundratal äldre .sockenbor
och många yngre hade infunnit sig. varför kyrkan var fullsatt. mkaum
'W WWW WW- K““°' U"°°°'8 ")°4\'°'W° 'W Det lande sig an na nngannw vanliga fran slnlnnnntl gjnnln
*°'°få"3 °°h *k°|b“"' 'md kmmg' G"¿“J5'“'°" mmad succé vid gårdagens riksteaterföreställning i Östersund. Den
dC|\'lS 8\' llIlf0l0gI'|IfG. Llldbßfg. Öâlßßülld. RH' dl tlfldtl' vuigl Pamma Eva Simas. mm vi "cm gång" med gu
i'“P°|"i"3 "m"d' m'“"'“"3*mm°“' pa lmduken. gjorde i går sin .scendebut för östersunds-

Efl' Kyfkhöglidt SllIl'l|8t|CS llllll ll" SBIIIKYÜIII l Ålll- pubkcm och hon du med den äran Eva Sübcrg fmm_

Ni* F°"*°'-* ""*- E" °'°"“”'“"'°° °°" '“°'““"°° *"~*'=8 i n-ll<l<l«.- i en nnnltrnll scnnislt nnljrl .-.unnar nt- Yngve Gamlln.
festen blev överlämnandet av en väldig skånsk “spettekaka" som nu wfjm, "Ma in 5 mmm, mk' Hud “cash “_.en_
flll Riflgvlllllcls Kyfkllßtl KVll'll'l0fÖ|'Ül.llldll'6 lill Kyl'K0l\tl'ÜCll ¿ek°'.a|Ö'u._ Båda dessa ungdomar i |jän_“ hos 'nmüu är außà

md “"'°d"i“3 'V d°""°* 40'¿"~"d"3' D" smliß' b“|“'°'*°' bördiga från Strömsund. både skohandlardottem Eva och
fick genast ga runt borden som ett extra tillskott till välfägna- |,cgm\.n¿ng§¿m,¿pm,öæns yngm
den. Härefter förekom sång av en damkör från Ringvattnet.
uppläsning samt deklarrlation. Sist bjöds gästema på mjölk
och smörgås pä kyrkokassans bekostnad.

Ström exprtlprlerar
Ströms kommunbostadsnämnd har hos regeringen anhållit om
rätt att för erhållande av välbelägen tomtmark expropriera sam-
manlagt I 32.9I0 kvm av den Evangeliska Fosterlandsstiflelsen
tillhöriga marken i kornmunen.

Stiftelsen har begärt 3 kr per kvm. medan distriktslant-
mätaren i Ströms distrikt uppskattat rämarksvärdet för omrä-
det inom sarnhället till kr l:70 och för det övriga till 0:80 per
kvm. Detta skulle motsvara en sammanlagd köpeskilling av i
runt tal l62.8tl)krmot av stiftelsen begärda 398.70) kr. Dlsuikts-
lantmätarens kalkyl synes nämnden väl kunna läggas till grund
för en bedömning av lomtprisets skälighet. EN Slibff I' lmf "ßvfk i Ößåftl"

0/95!! AB Svensk Fl'Imr'ndu.rIn'
Kuuulw Slillbildsjumgmf: Lnuis Hurh

Norrlandskonstrlären Bengt Alwo utställer på Grand Hotell i I I
Strömsund från 7-9 nov. Han är född i Njurunda. Medelpad _ _ . . .
I 9 l 6_ hmm i s'ockho|m_ Stlg Olsson. Lövberga och Blrglt Ödmark. L lnksfurs.

Han har utställt i de flesta norrlandsstäder och har i höst
ntslallnlngpamna.-nl ltnnsilnennniljls. l-lansslnlannp.-lnln """"'*"°""*“'*"*'“"""S"'*“""°"
cir|mwMdm_ som han vä' anna_ "gsmann immg "W Ett i Strömsund under onsdagen anordnat instnlktionsmöte
|-anning man msk mmmük om välskrivningsundervisning i små- och folkskola samlade

Um¿||n¿nge“ ommm 5 huwæßk pß|e||. sam' °|jc_ drygt 50deltagare. Kursledare var follcskollärare Hlldlng Nlls-

nalnlngu nell mit- rnln Angennanalvnns mn ln<lalsulv@n.« *°“- M“"*"“'**8°"-
dalgångar samt motiv från cirkus och tivolimiljö.

l.yatdngar
Bengt Westin. Strömsund och Birgit Ahlqvist. Karlstad.Dlldal

Skräddarmästare Karl Magnus Näsström. Alarlä.set.avled den
l l nov. Han var född i Ringvattnet IB64 och kom i unga är till 50 år fyller den 25 nov. Nils-Olof Gärd. Täxan. Han är född i
Alanäs och hade drivit skrädderirörelse vid sidan om det jord- Vlmmeråsen. Ramsele och har sedan några år bott i Täxan. där
bruk han ägt. han byggt sig ett eget ställe.
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Dötlafal Strömaandalattoraa
F. byggmlstaren Jöns Backlund. Strömsund. avled i torsdags lirade pa torsdagen sin sedvanliga lill-julafton pa Turisthotel-
efleren kort tids sjukdom i sitt 80:e levnadsår. Han var född i let. Ett 90-tal lottor hade mött upp. och det var en glad och

Hössjön och var utllrd möbel- och byggnadssnickare och en angenlm julstlmning över salen. nlr man blnkade sig vid de

ellersökt yrkesman. Manga möbler och byggnader hade korn- dekorativa julborden. dar allehanda god julmat bullats upp.

mit till under hans flitiga hinder under de omkring 50 ar han Eersupén kom en mycket uppskattad underhållning. darbade
var sysselsan darmed. lldre lottor och ungdornar bidrog med sang. musik och upp-
F. bammorskan f'ru Stina Sjödin. Alanlset. har avlidit i Stock- lösning samt uppförde en trevlig och vllspelad teaterpjls. Ett
holm i sitt 58:e levnadsår. Hon var född i Björrra. Ångerrnan- 60-tal julpaket samlades in för att slndas vidare till lM:s jul-
land och hade sedan l924 hall sin tjänstgöring i Alanls socken. fester i Tyskland och Österrike.
De senaste aren hade hon lven tjlnstgjort i Ström och Frost-
viken. Före l924 var hon stationerad nagra år i Sjoutnlset. |)||||;f;|
Förutom sitt arbeta sam barnmaßka var han Ivan intresserad F. sttugssrtr. rutten Nttssun. Nrsvttten. her ut-ttdtt ss ar gent-
avdet kommunalaarbetetoch tillhörde i fleraårkommunalfull- m.|_ |-ud 5 vgm||m¿ kom tm fgfmgnpgreedm rm No.-,|m¿_

mlktige. barnavårdsnlmnden och fattigvardsstyrelsen med pg vinter-rr gr-bgmk hur i skogar och pg uy-en gm guy.
“CN llíllf °°h $|YW|$'-'f- Ud' 9" Wlß mild IV Ü' W' 500 dragare vid sagverken eller kusten. Genom detta vlxelarbete
kassör i Alanis födakafskfs» ash han var också initiativta- brev tten et- sine arbetskamrater ttettsd "t~tdst uetr vrr-Ntts-
sara till sawbalysaissßfanißsaa i Alaalsst- sun”. een under dens nuntn t-ur tun vrtttrnd nen stusd t rade
Snickarmlstare Olle Berg. Nlsviken. avled den 20 nov. Han temat-_

varföddikarrgardei Strömsund l885.Somfjlrdebametien
skara pa l7 stycken fick han tidigt börja göra rltt lör sig. och
det rurtsune turn nred under tretu sin tttsttd. tvtedtadd trend- '*”"' ' ""'"*"°°“¥°"
sttietttigttet understadd ev en utdrag svttutnde mt gjurde tre- 5*°'°_"'*'Y"'*“ Pl" "“=' '“_°“'“" '“°"“' B'°*'!*"°_"° "”'“'
nurn rttt en truntvertutre. vers rnetsvertgtret srtten prtrrrres t !“"""'8 “"*"°' ""*_'*“" °“ ""°'*' °“!'“"8ß""'8 ' ?“"_'Y“'
vån Bland hans"gm kan nlmnß snickcricnn i ^|._ jÅ kllllllfymlll l Bfßdkllß I Skldlâlkl. |

Ms kyrkt det avtal. som skall trllïas med föreningen. ttlllörslkras skol-
barnenbadminst var ljortondedagunderpagaende llsar.

SrömaïrlvaraAB flck rltt mot Kraagedebolaget *

Högsta Dornstolen har slitit tvisten mellan Ströms trlvaru AB
m.l'l. a ena sidan samt Krångede AB m.fl. i andra rörande fra-
gan om Sporrsjön. Stamseleforsen m.ll. vattendrag i Ströms
suettenrrstttnrrde etterustttnsde. *G _

Tvisten har uppkommit i samband med avstyckning från
Starnsele l:3. Krångedebolaget har lörvarvat ett strandomrade
vid Fartllven av Alfred Andersson. Med detta omrâde skulle
följa stamfastighetens hela andel i vattenomradena. Ströms
trlvaruABharhlvdat.attornradenavidlagaskiflet l866ibyn
delats med stranden. Den nu meddelade domen innebar alltsa
ett godklnnande av sistnlmnda tolkning.

Brr.-tüålem skola och ldrarboslad

I Dödsfall l»'l2l952
:af fV('_:°'“°" 26 “°|:' f'“.'r<“'š"('¿'dSl°¿'ii:;°I““*' 'É """"':|' P' t en atderut- nyss ryttde vs tur r. trugersttun fru tunn wrttretnrs-

1 "' “'”'”"°3°“ .°" ' _ '°'°' °" sun srrdnrsund ut-trdrr trunt-srtaddrlttgttetten uetrtutde
flyttadearl948överttllalderdomsltemmcttHavsnls.dlrltort li" md “mkr n Ü mnnbwdsb. .i
rnnrurenderrt rutt t-erttsruntrernreddtrerse trttere gttrurntt. SW*"':'s':n'¿f'* °“ W" °" 3"'
85 ar fyller den 28 nov. fru Ingeborg Ersson. född Martens- '

dotter. Glrdnls. Hon lr född i Högama.
85 Il' fyller den 28 nov. f. lalllbr. Pet' Back. Slotñbodama.  |g“m““
Ulksföß. Hlllll' ßdd i Rödñtl men k0l'l'l i ttllglårlill Sllñm. F53” sbmhgm i Advem H". en “of kyrkhg “kg i gr 5

Dll' gillt höll Sig. Och llllklflll Skaffde sig ett stllle inlill Su.¿msund_ ü “om skum. mmm upp Ü" i has*
V*84'°“- dunten. Predttten trotts ur ttyrttutrerde ounner Berg uetr sunt

liturger oflicierade bade kyrkoherden och komministcr Lars
Mu" n nu sh' 27," ”S2 _Lövsund. Den nyligen förstlrkta kyrkokören sjöng med stor

tan dttrïsetftçnrtftz tntrrotiude t strdntsund pd unsdegstrt-rtten. '“'°”"°'* V°ß°'* "°*""'“' “'"“ °°'°" P°'“"" W”-
En man. som haft sin bil stående ute pa gatan lick. då han

började körrtingcn. imma på vindrutan inne i bilen. Da han Ve
skulle torka av imman. urtderdet han körde. mlrkte han ej. att Lantbr. Zakarias Eriksson. LillvikenochAnna Greta Blompen.
gatan tog slut vid en gatukorsning utan körde direkt ner i Ringvattnet. Vigseln lörrlttades av kyrkoherde Gösta Sund-

diket. ström.
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Skogseakarslon l Alanls
Kramfors AB hade i måndags ordnat en skogsexkursion för
ett 70-tal av sina skogvaktare och lörman. Kursen var förlagd
till bolagets marker på Lillviksnaset i Alanås. och kursledare
varjagmastare Lars Burholm. Strömsund.

Kursens syfte var att instruera den fasta personalen om
den tekniska avverkningstekniken på vintrama. Som larare
medverkade bolagets skogschefsassistent. jlgrnåsl. Eriksson.
tumningsinsp. Karl Edstedt och avlastningsinsp. Georg Eriks-
son. På kvallen samlades man i Alanas Folkets hus. dar det
visades en film från bolagets egna avverkningar i Harrsjön.

lshoekeya klar försasongstart 5/I2 l952
Givetvis tilldrar sig Strömsunds omdebatterade stan i nya div.
lll-serien. Norra Uppsvenskan. största intresset. Hårda upp-
gifter stundar men inget fel på tillförsikten hos det stronga
Flataganget. som vantat lange på denna chans till stimule-
rande utornhusutbyte. Det blir samma gang som i fjol. och IFK
kommer alltså an anvanda följande manskap: J. E. Jönssort. E.

Fridell. B. Månsson. H. Söderholm. S. Nilsson. R. Nilsson. B.
Jacobs. K. E. Blixt. B. Lindblad samt A. Westman. S. Mattsson
och K. E. Wiklund. Serien startar redan 2I dec. med matchen
Nyland-Strörnsund och avslutas den l mars med Suömsund-
Sandvik.

Klan ar också att Jamtlandsserien kommer att omfatta
följande lag enligt ordförande Gösta Berg. Det blir Waplan.

IFK Tullingsås. Jarpen och Ånge.

hantera lampa och blixt. Nar klubben blivit varmare i kladema.
kommer nog strömsboma att lagga marke till verksamheten.

Början har varit lovande och så småningom hoppas man. att
varje kameraagare hittar till klubben. Man behöver icke ha

dyrbar utrustning för att ta bra bilder. En enkel lådkamera kan
mankomma långtmedommanbarafåruppblickcn förde
många möjligheter som står till buds.

_- _1
_.. A -

_.~\ > <-~.ï : -ss. ---_..i _ I _
Enheter ur var .trora bagserbársorla förankrade i
Ölrnsunder. Längs! rlll höger ligger S/S Svaningen.

Motiv ur Alvar Jonssons. Vagdalen. bidrag till
nybildade foroklubbens biltljakl

Jarl Hjaltttarloa l Strömsund hför "Laclavalet"
Sin eminenta saklighet och förmåga att fl folk att lyssna de-

monstrerade Jarl Hjalmarsson på ett synnerligen påtagligt satt
vid sitt uppmlrksammande framtradande i Strömsund i går.

Det var överfitllt av folk. och talarens frågestund utnyttjades
flitigt. Högerledaren halsades valkomrnen av Ströms höger-
förenings ordförande inspektor C. A. Thor.

Olycka l Ulriksfors
En olyckshandelse intrlffade på måndagen i Ulriksfors vaveri.
varvid fru Elvira Rydström. Ulriksfors. skadade svårt vartster
arm. Hon fördes till Strömsunds sjukstttga. Hon har fått brott-
skadorpåunderarmensbensamtdessutomendelyttreklam-
och brinnskador. Fru Rydström råkade kornma intill ett par
valsar. varvid blusarnten fastnade och drog med henne. Om
internaskincrnastoppatsså hastigt. ltadeettallvarligareolycka
kunnat intrlffa.

Fotakhlrbeaeakhlrbtncd arllaa
l den rika föreningsfloran i Strömsttnd dvaljs aven ett foto-
klubb. som startades i början av året Försöket har slagit val
ut. och nu raknar klubben IS aktiva. Syflemålet ar att under
enkla och angenama former försöka höja fotostandarden hos

varje kameraågare i Strömsund med omnejd. Medlemmama
samlas en gång i månaden och utbyter erfarenheter. diskuterar
bilder och har t.o.m. vågat sig på ett par tavlingar. Gunnar
Grånemo och Sören Esprnark har hittills lyckats bast. Klubben
haraven några smalfilmare. som brukar visa sina filmer vid en

och annan sammankomst. Sakkunnig undervisning står också
på programmet. Vår egen yrkesfotograf Bror Sandmark ar ett
gott stöd och ger då och då en del fina tips. Den valkande
Arvid Halling har också gastat klubben och lan ut konsten att

Dlldafal
Fm Juliana Andersson. Svaningen. maka till lantbr. Jöns An-
dersson. har avlidit i en ålder av 74 år. Hon var född i Sva-

ningen på den gård makarna tillsammans bnrkat.

llsavllaaf
l Ströms gravkapell harjordlösts f. bagerskan Karin Wilhelms-
son. Strömsund samt lantbr. OlofLöf. Stamsele. Ofliciant var
komminister Lars Lövsund.

Gåva från Ström till Sparreltolms slott
Ströms kyrkliga kvinnoförbund har till Sza Katharinastiflelsens
gasthem och kursinstitut på Sparneholms slott överlämnat en

vacker ryamatta som gåva. Mattan. vars mönster kompone-
rats av vavlararinnan Karin Nilsson i Strömsund. ar hållen i en
vacker ljusblå och gråblå flrg med inslag av andra larger i
bården. Den har utförts på Ströms vavskola och pryder nu
Hlrnösandsrummet på Sparreholms slott.

Födelaethgar
Stl år fyller i dag sjukstugelakare Claes Hallén. Sunne. Vann-
land. tidigare municipallakare i Strömsund.
50 år fyller den I9 dec. fröken Elisabeth Eriksson. Göteborg.
Hon ar bördig från Klockaregårdcn i Tullingsås.
50 år fyller den 20 dec. byggnadssnickare Sven Hansson.

Tullingsås.
S0 år fyller den 2l dec. skogsarb. Erik Axel Strömqvist i Ring-
vattnet. Jubilaren år bördig från Tåsjö men kom mycket ung
som ”lilldrlng” till byn. som han darefler förblivit trogen.

50 år fyller den 22 dec. fru Livan Åslund. f. Wik. maka till
lantbr. Algot Åslund. Alavattnet.
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Luelallrandet lo l2 l952 Gammaldrömaomgättluppßilelse
Luciafest vari lördags anordnad i Ohn. Festen. som var välbe- Ströms tvätt- och badanläggning star nu inlör sin fullbordan.
sökt. bjöd pa mycket trevlig underhållning. Det blev sagospel och häromdagen kunde institutionens st)1'elseehef ingenjör
om tomtar och troll. sketcher. sang. uppläsning samt musik till Elias V. Johansson låta pressen ta en titt pä härligheten.

dragspel och gitarr. Luciatäg ingick naturligtvis även i pro- Redan lör manga är sedan bildades i Strömsund en eko-

grammet. vatjämte kaffe serverades. En under kvällen hallen nomisk lörening lör att få en samhällelig tvättstuga till ständ.

auktion jämte diverse lotterier inbringade en bra slant. Festen. Men av nagon anledning stannade det hela plötsligt upp.

som alltigenom präglades av en glad stämning. inbringade ett Maskinerna ställdes pä undantag. och hela den statliga tan-

icke löraktligt netto till bygdegärdsfonden. ken lörllyktigades. Kanske gjorde kriget och kristiden sitt till.
Behovet av en tvättanläggning var emellertid inte där-

med ur världen. Snarare växte det sig väl starkare är frän ar.

^ och ungefär pa denna punkt var det som kommunen grep in.
och det är väl inte lör mycket sagt. om man nämner kommunal-

. nämndsordlöranden Karl Olovvsson säsom den brinnande
anden och pådrivande kraften lör att fä det hela till stand.

Sedan blev det en särskild styrelse som fick sig arbetsutlörandet
anlönrott. lörst med apotekare Nils Malmqvist och senare ing.
Elias V. Johansson som primus motor.

Bygget påbörjades i ljol och har alltsa tagit ett och ett

halvt är. ljtifran ser byggnaden ganska oansenlig ut. och man

kan inte tänka sig. att den kan rymma sa mycket. Den är belä-

gen strax österorn mejeriet vid nedre Risseläsvägen med Holm-
parken som närmaste granne. Den ligger ocksa endast ett par
hundra meter fran folkskolan och realskolan och sålunda
mycket lämpligt. Kostnaderna beräknas sammanlagt till över

en halv miljon.
Tvättstugan beräknas kunna ta hand om 400 kg tvätt

50 är fyllerden 23 dee. fru Anna Viola Rosen. lödd Johansson. Pa dag' Den uu' sïm raslsmus mt www' ar ”lön P" kg
_ . kl ä mede. ä kall besö he - ä -

maka ttllf. järnvägstjänstemannen lljalmar Rosen. Lov-berga. m u:;|:: ih 5“ 6:'":_\k:f::“shusmM:r?a sßizslfmïr
F R '. älödd'/\lnäs.k 'llLö~berga -'d 'tt ' . , _

ocshmriuri I7 är' varit post::tilt|1nslö:estandtt\r«'e :ch °m wamn' *kg M'1.r“mm.°dMmdkmupmfl'
ptmv-att vid jamv-am dar ida kommunala tim har rm ""° ""'“"'° '>“"'3°°"'““""“' "“d'“'°'“'"g°“°*°“'
R . ds' .N dcím .I SM" dam ho _' lcd* rymmer en bastuavdelning och tva karbad lör herrar och en

°§Ûnm 0 I fÜ$§c gl Ü f Û an
motikywruttmmigeæhurmrmnactt-amiuminimum. ::';'n':::“'jfu'““'|':)|a°f“':cf'°å:'“|°rdcb°“|É:l'::";:s':f¿f¿c°”*"inm'

också kan tas i bruk.

Öhnsftl. skola. idag h_t'.vI|:gu

SllÖlllSb0lQ, Strömsund ¥
”gg” amanda; jul kl. il-OI Popular: IIOIIIII :Uh
unuuatuaupu.-a'apaq;ut.taeqz=a«.u: :ns-ot
Lollo ghnla kompani med Stol Alu-le. Stelaa Dahlén.

llarrlet Phlllplne. Iya Blverby.

80 .VYGAARD8 Rl'.-l|l"|'|=.'1'1'
Nyäraalton kl. 21.15-02 NYARSKAIISEVAL- Se tratnrnaade annonser -

Födelsedagar
50 är fyller den 23 dec. kontorist Per OlofOllander. Strömsund.

0"f'"d°f- 5°'"_5" 'ud 5 5"°""5“"'d- af °"' '“Y°k°' k“""l8 °°h Sn-ónmmdv Tran- och Badinråuninx,/rån l952.
anbud b°km""B5man ål "cm "“°" hcmonm- .mm nu år t'r.'rIr.vIarl.v- och industrilokal
S0 är fyllerden 25 dec. fröken Elisabet Wiik. Grelsgärd. llon är |:o|°. Now" passa"
lödd i Alavattnet och korn till Strömsund l920.

Födde
NM.. En son
Smeden Ingemar Fjällgren. Strömsund. har avlidit 88 är gam- - -

mal. Han var lödd i Backe. där han också verkat under större Ohann:-_°_,:?:::: Sam"
delen av sitt liv. De senaste aren har han vistats hos sina bam Slmmsum den 15 det N52
i Strömsund.
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<4» Julhasar #-
ANNANDAG JUI. kl 21.00--0l00

T-e nunnan antar
Kjell Sjlllaldn Irrlrlv frin Sløåholrlt

tnandh Iaaananllylatitåatiagalrvallaananduaonrnnalaa.
höll-DAGEN den 21 daeanber kl. 21.00-01.00 .
Musik: Kjell Dahlgren; vllklnh arkulu I

laultntottostso/in un acnvtlulc I
Invluluu Il 1

Godlul

Födelsedagar
50 ar fyllde den IS dec. diversehandl. Gottfrid Sundkvist i
Havsnas. Jubilaren tillhör en kind och lalrik havsnlssllkl.
l-lans håg stod tidigt till affarslivet. och han har upparbetat
sin handelsrörelse på ett eller ortens förhållanden synnerli- "
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gen gott satt. Alltid vanlig och Iörekommande mot sina kun- r Thu" Thgglggn
der har Sundkvist också vunnit stora personliga sympatier. aa n :annan sa. u
llan är l'.n. ledamot i kyfkoradet.

II.

Gollfrid Sllmrisl

Vde 30 l2 l952
Chauör Val fred Nilsson. Tullingsas och kontorsbitrldet frö-
ken Marianne Sjögren. Strömsund. vigdes i lördags i Uppsala
domkyrka av kyrkoadjunkt Eyvind Sjöholm. Uppsala.
Byggnadsarb. Karl- Erland Wikström och kontorsbitrldet frö-
ken Mabel Frestadius. bada Tullingsås. vigdes i lördags i

Ströms kornministergard. Vigseln lörrittades av komminister
Lars Lövsund.
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anstllldes som lärare vid llenningkllens mindre folkskola un-
der vårterminen. Till biträde på folkskolexpeditionen utsågs
bland sex sökande Hadar Dahllösv.
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Ur ”Puttes” album
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Provinsiallà'kama i' Ström under 1800-talet

l december l864 beslutar Kungl. Majzt. att norra .lämland skall Ett gissel för befolkningen. och en vanlig anledning till
fö del av den utökning av läkarkåren. som så väl behövs i sjukresor-na. var de ständigt återkommande utbrotten av dif-
norra Sverige. Ett nytt provinsialläkardistrikt inrättas för ieri. som slog till utan förskoriing.
socknama l-larrinierdal. Ström. Alanäsoch Frostviken. Det fast- Den Jl mars l868 kallas Strandberg till Alanäs socken.
slås också. att stationeringsorten skall vara kyrkbyn i Ströms dllt- diftefi brutit ut. I-lan beskrivet- sjttltdotttsllget, som han
öödllell- finner det. I Ringvattnet har hustrun till arbetaren Lagerkvist

Den sista maj l866 förordnas .lohan Ludvig Christian dött. 29årgamrnal. liksomen fyraårig son till l-linrik Hinriks-
Strandberg som extra läkare i distriktet. Att tjänsten ej blev som | byn finns yttet-tipte fy., §jtt|;d°tmt,||_ ugnen ßmetedt
ordinarie berodde på att Strandberg inte hade svensk rapporter om två dödsfall, som elta lta intflllïat 4 - 6 t-eeltdf
läkarlegitimation. eftersom han studerat iutlandet. Åretdllrpå. tidigare. Det ena i Lillviken och det andra i Siljeasen. l båda
i oktober I867. fick Strandberg dock tjänsten som ordinarie. fallen ltandlade det om bet-tt i fyt-aißaldet-tt,

Tre veckor efter utnämningen IS66 finns Strandberg i Stor sjuklighet rådde vid tillfället i de nämnda byarna
Strömsund och gör de första anteckningama i den koriæpl- liksom i l-lavsnäs. Kikhostan var allmän i trakten och
bok. som varit min huvudsakliga källa för denna uppsats. utom led manga av bttist- och ntagbesvär. Det beskrivna läget

var pä intet sätt ovanligt. Märkligare kan den fortsatta redo-
visningen av sjukresan tyckas.

Strandberg undersöker en del personer i Lillviken och
finner en kvinna smittad av gonorré. l~lon remitteras till
Östersunds sjukhus. Han undersöker också en dräng. som
besökt honom tidigare. Han hade dä " vari: beliäfiad med
i-enerisk sjukdom men var nu i det närmaste återställd.

Sa till smittkällan. Drängen uppgav. att han smittats av
den nyssnämnda kvinnan. l-lon. i sin tur. påstod. att hon blivit
smittad av en värmlänning under ett besök i Tåsjö.

Ibland kunde det vardagliga arbetet med patientbesök
på mottagningen. med sjukresor.med rapportskrivning och
visitationer avbrytas för mer udda uppgifter.

Den20juli l88l gerioinförpiovinsialläkarenenrättsme-
dicinsk besiktning av liket efter arbetaren 0. Wennerström.
Platsen är Ströms sockenstuga och som vittnen fungerar kyr-

om jzifttu iatum'/:uu t' smutt. /fatt mao-tu/et. under kohetde 0. N. waeettius. studerande E. A. Selöefx nell löfte
senare år rekttirsboslad och sknlknnlor hadlmde Z- Åsllmd- Blkßmlldc V" l 307159' llldc-

Natten till den 24 juni hade Wennersuöm kommit i slagsmål

i=tutt iarttttiii iuoo iuttjug ruttttit i4 itiiutte. tuttt tjiittst- och hl u ßu llen Slas mot huvudet- Tre duser senure lnuuß
gott i ditttiittet itutuue eiiet iitttgte petiudet. Fem iutt tttiteutt hen till Slrörn- oeh då kan hun så Silllv- Den 4 juli klesur hun
itututtttgttt ttuttuttiet. tttedutt tietutiet itiit-it ittutz - stf. otstfttttd- över -svåflslleler ull öwnu munnen och över de Mm luufnt*
bet; litet- sttttmetttttt tt-eget, i .tt-yst sett ae medlet lott Et-tt;,,°tt anfall. som börjat visa sig. Natten till den 9.de tillkalla läkaren.
uttt dett .tuttt .ttattttude ittttett. iteiu tuit- tt. rttitt is septetttitet oeh då befinner el: Wenneßuörn i Mr luunißulllnlns-
1393 titt t deæmtm |905_ Wennerström avled den I4 juli klockan 05.00. Samma

i<uueeptbeitett.sottteuitittuituuite.sittivutt.uttteuitiudd- deaflunellllehunnefienövvensflv-°ehden20=elßhun
bok för minnesanteckningar. rapporter. skrivelser etc.. visar UPP ml' °Nll|lÜ°ll-
upp ett iueiut rtttt ttuvetttitet mo tiii juttuuti im. dt ittgtt Läkaren noterar- nu Wennerström hade en än eller en
anteckningar gjorts. Troligen saknades läkare under den pe- llïllßl Wi' SÜ' PÛ VÜISUI Sia" IV llllßlll- | WW" IV Sim
t-leden, syntes en sjuklig förändring av hjässbenet. Det fanns inga

Vad berättar den då om läkarens arbete och om ÖVÜSI- ßfbl°lllÖ8Il- $Yll|l8l Slllkß mlålllßif- 50"' Wild'
iivdtetittgeiset-tta i ttuttuiattttiuttd itit tttetiitt ioottsedutt? törklara dödsfallet. Dtirßnvsltitar läkaren '°--- rxervndn dne*

Tjänsten bestod av flera delat-_ lgtlm-ett td; et-mt petlett. rdn att pd vetenskapliga grunder antaga. alt den sjukdom
ter i sin praktik. Dessutom kunde han anmanas att göra sjuk- S00" "03 Ü?'lllff$"'Ü"l IÜWSÜ* 44740" f-W"“'W'lP- lflllll-ll
te_e0t-_daal|m-lig; ejttltddtt-Lefell dett epidemlee uwttttdtg Of. var orsak till lwmiersirönis död... ". I-lan menar också. att
ta.st skedde dessa resor på anmaning av församlingsprästen Nßlkmlx fflmkllllß IV 59' VÜÛ- 50"' da' “de hide lll'
eller kommunalnämndsordlöranden i de olika socknarna. Silli ml' lllllll Ü" dßll 24 llllli-

Läkaren skulle också. för statens räkning. göra två TVÅ Oßll Gll |ll|V lllillld Sßllllf- 400 7 0|ll0b=l'- Sllßl' Cll
tttttitetstesot tttiigett tiii Ftustviitett ueitdittgesutttisita iterttiit- ny fluelnedlelnelß besilunlns lv luuwen eller eröeleren E-
ningen tillfälle att träffa en läkare. Ämbetsresorna finns före- Efllßßll “'50 T°"§Ü*°f- §°m dö" 49" 24 *WWW Cfl *ll
skrivna från början av l870-talet. misshandel. som han utsattes för två veckor tidigare.
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Det var provinsiallåkaren Lauritz Smitt som utförde de Resan jörrwirades afsndslorm och lillföljdderafndslan
obduktioner. som jag refererar. Han korn till Ström i slutet av ofarbam vägar: Uli Lillviken måste jag qvarligga i I4 lim-
novemberl880ochblevkvarpåtjlnstenitreochetthalvtår. Rapponenundertecknadesden22ja-
Utifrån koneeptbokens noteringar framstår han som en ener- nuari.
gisk och noggrann utövare av sitt yrke. Av årsberåttelsen för Två dagar senare utför Smitt en obduktion på ett bam
l880fårviredapåatthanharvisshjålpisittarbete.inteminst somdöttpåtredjedygnet eller födelsen.Bametlöddesden
avattdetfinnsettapotekmedutbildadapotekareiStröm.l l6novernberl883ochsyntesfriskt.mennattenmotdenl8:de
varjesockenavdistriktet linnsocksåenexamineradbarnmor- blevbarnetoroligt "db'ogsnredtrIdrer... Nugermodemden
ska liksorn utsedda vaecinatörer. Smin nåmner Iven. att det lilla en knappnålshuvudstor dos kvicksilver. Senare. under
finns många kvacksalvare inom distriktet. en grupp som kan- dagens lopp. fick barnet ue droppar brannvin uppblandat med
ske mer får ses som motståndare ån medhjllpare. björngalla. Dlrtill kom en flugstor dosis av svavelblomma och

Låt mig avsluta min uppsats med att återge delar av slutligen en bit vitlök. Allt gavs tillsammans med bröstmjölk.
Smittsanteckrtingarförårl884.Dert$jantnrigörhanensjuk- lngetslgsornattbabynhadehaflkrlkningarellerdiarre.Den
resa till Strand. dårtio personerlrdrabbadeav scharlakansfe- lilla avlider natten till den I9 november.
ber. Den l4:de i satnrna måmd begerhan sig till Alanås socken. Låkarens utlåtande år kortfattat. Han skriver. att barnet
kallad av kommunalnlmndens ordförande. Också hlr lidit av en katarr i tarrnkanalen. vilket varit orsak till bamets
grasserade scharlakansfebern. både i Havsnås och på död. l fortsåttningen konstaterar han an de af ntodren
Lillholmen. l Alanis var flera bam sjuka i utslag. som liknade gira nredikanrenlerna enlig! nrirlßrmenande ej böm anses-
mlssling. men dessutom hade de också halsfluss. l Harrsjön såsom orsak lill barnets död
förekom l l fall av kikhosta. men tack och lov anmåldes inga .lag överlåter till dig som låsare. att utifrån de fakta jag
fall av dieri i socknen underdenna resa. Smitt besöker flerta- förrnedlat. skapa dig en bild av hur livet kunde te sig lör de
let byar runt Alanås och skriver på slutet av sin redovisning som boddeoch verkade i Ström rnedomnejd under l800-talets

senare del.

Artikelnlrh|mtadurOPiaugusti I949

Historien om en by - Gubbhögen
Gubbhögen tillhördebyarinomAlanlssoclten.somlrav hadetvåbamilivet.ensonochendotter.EllerPcr.lakobssons
ytßredatttrnlndeflestaartdrabyarinornkornmtrrtaurtertkan dödblevdetlnkanochden9-årigesonenMickel.föddl762.
likavll år l950 fira sitt 200årsjubileum. Påbötjandet torde ha som skulle försörja sig på nybygget. Om sonen Mickel Pers-
skett omkring I746. då Nils Jakobsson från Siljeåsen. född son beråttas. an han till skillnad från sin fader skulle ha ågt
l706iGårdeiStrötn.fickintetimåborIttattbebygganybygget oerhördakroppskrafler.ochblevhanretad.lördubbladeskraf-
på södra sidan om sjön Flåsjön mittemot Siljeåsen. Faststal- tema. Då modern var havande med honom. blev hon skramd
lande av åborålten skedde l750. då man erhöll l2 frihersår. aven björn. Då björnen icke hann upp henne. rev han lösett
vilketden28aug. l760ökadesrned l0år. Nilslakobsson över- stycke trådrot och kastade den. så att den trlffade kvinnan i
lltsedermeranybyggetpåsinyngrebroderPerlakobsson. ryggen.Dåpojkenföddes.hadehanendelavryggenhårbe-
föddl720iGårdeiStröm.Derasföråldrar.lakobNilssonoch vaxtüetiomdenaochsinaoerhördakraflerkalladeshanlör
hanshustruSaraPersdotterfrånHavsnls flyttadefrånGårde "Björn-Mickel”.HangiesigmedLuciaMansdotterånHavs-
till Siljeåsen. troligenår l725. nås och avled l829 eer ett strlvsamt liv. i det att han från

l lörsamlingsboken från Ströms församling. dit byama splda år röjt skog och odlat jord. För denna sin gårning skulle
inom nuvarande Alanls församling då hörde. finnes anteck- han ha erhållit pris från det då nybildade Hushållningsslllska-
nat.attnybyggetpåsödrasidanFlåsjönbenåmnesSörbyoch peti.llmtlandslln.Hanhadeenstorkreatursbeslttningoch
lvennågongångHögenellerSöderhögen.Förstl77lbenlm- flera hlstar.Makamahadefyrabam:dottemMargret.lödd
nesnybyggetGubbhögen.Vaddetranamnhåtstammarfi~ånlr l78S.gil\i.llrvsand.ochsonenMatts.lödd l78'I.somfick
ej fullt klarlagt. Slgnen berlttar. att nere på Nåset. dar första lusten att förkovra sitt vetande och genomgick trivialskolan
bebyggelsen fanns. fanns en sten. som från sjösidan liknade på Frösön. Han antog namnet Höglund och blev sedennera
engubbe.Mennågonstenidenformationenlinnsejnu. lörordnadsomlapplånunanochsom vieellnsrnanunderlåns-

Nybyggetskatteladessamtidigtsom Siljeåsenden 7 sept. mannen Nilsson i Hammerdal. Han bosatte sig i Siljeåsen och
l789. Siljeåsen torde ha varit påbörjat c:a l00 år före bodde dår under hela sin livstid. Åttlingar efter honom finns
skattelåggningen. Av denna anledning var den odlade area- annu kvar dår. Vidare var det Mickel. född l79l. och Petnts.
len betydligt större dlr ln nybygget på södra sidan sjön. Det född I789. vanligen kallad "Petter i Högen". som övertog
ansågsdårförlåmpligt.attGubbhögen anladessomtorpun- lödernegården.
der Siljeåsen. Tvisten belades av lantmltaren så. att Om denne Petter i Högen eller Petter Mickelsson kan
Gubbhögen fick sin mantal. men Siljeåsen fick en betydande berlttas att han med tiden blev en mycket skicklig djurlåkare.
skogsareal på norra sidan samt aven en skogsareal. som Hans verksamhetsfllt stråckte sig lnda upp mot Åsele.
grånsadetillütbbhögensgrånsorrtrådeivåster. LyckseleocliUmeå.Vidareberlttasornhonom.atthanhösten

Ovannåmnde Per Jakobsson. som övertog nybygget l8l2.således23årpmmal.blevavsin faderslndtillSjougden.
Gubbhögen. varenligt försarnlingsboken i Ströms församling löratt i slllskap med Anders Nilsson i Harrsjön undersöka hur
mycket sjukligavsigochavled l77l endast5l årgarnrnal. Han det stod till med nybyggaren Pehrlonsson-Åhrberg och hans
blev likvål stamfader för dem. som lnnu bebor byn. Makama familj. vilka samma år slagit sig ner som nybyggare vid sjön
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Sjougden. ungefilrdär byn lnviken nu är belägen. De färdades son eller dotter. Visserligen finns inflyttade från andra orter.

på skidor från sjön Harrsjön till Sjougden och upptäckte där men det mest vanliga är. att de övertagit hemmanet som arv.

det som sedermera kom att kallas “Sjougdadramat". då en hel Men det är inte bara hemmanen. som har gått i arv sedan

familj om två vuxna och tre bam utplånades. ° den första nybyggaren. utan även styrkan.
På de första etthundra åren synes ingen nämnvärd ut- Författaren Gustaf Hedenvind-Eriksson som kan räknas

veckling av Gubbhögen ha lörekommit.År |850 började ernel- i fjärde led från "Björn-Mickel'° vari sin ungdom Jämtlands. ja
lertid en rätt hastig utveckling. vilket berodde på att den del på kanske Sveriges starkaste man. Han kunde med blotta hän-

den sida om sjön Flåsjön. som tillhörde Siljeåsen. började be- dema göra en hästsko S-formig.
byggas av dem. som utflyttade från Siljeåsen till denna sida på Säkert minns mången äldre person i Strömsund Frans

sjön. Uppodlingen av jord skedde på båda sidor om de upp- Mickel Nordéen. då han i unga årsom diversehandlare kunde

dragna gränserna och bildade en gemensam by. bära ett fotogenfat med olja. som vägde över 200 kilo.
Sedan dess har byggnadsverksamheten och upp- Genom en ständig postförväxling med två andra orter

odlingen av jord varit ganska livlig. För närvarande kan räk- ändrades för något år sedan poststationens namn från
nas upp till ett 50-tal bostadshus och över l00 hektar odlad Gubbhögen till l-lögbynäs. l-lögbynäs poststation ärden mest

jord. Byn synes ännu vara stadd på utveckling. då det varje år anlitade poststationen inom kommunen med undantag av Lid-
kornmer upp något nytt bostadshus. l år uppföres ett bostads- sjöberg och utväxlar post till hela övre delen av Alanäs socken.

hus av betongsten. inom industrin och hantverket kan man Kommunikationerna är fullgoda. De ombesörjas av postver-

säga. att det är rätt livligt. Det finnes en rätt stor snickerifabrik ket med dagliga förbindelser i vardera riktningen. Tre dagar i

och inte mindre än två sågar med hyvleri. veckan finns det fyra bussförbindelser med Strömsund för-
l det kommunala har Gubbhögens befolkning varit utorn den bil. som transporterar mjölk från dessa trakter ner till

mycket aktiv. vilket kan räknas ända från l8S0-talet. På l890- mejeriet i Strömsund.

talet var såväl kommunalnämndens som kornmunalstämmans
ordförande samt nämndeman och fjärdingsman förlagda hit.
vilka uppdrag innehades av bröderna Frans Mikael och Per

Mickelsson. Den förstnämnde flyttade sedermera till Ström-
sund som köptnan och antog namnet Nordeen. I samband ~

meddettakannämnasattmeddennuvarandenärnrtdemannen
har nämndemannauppdraget inom kommunen varit i samma
släktinombyniöverfiår.

Såsomiandrabyarharhemmanengåttiarvfrånfartill

' Merom ”Siotrgladn|urat”rtrlrart|lra fbakur ”iortgdtl
n.vbn:v"- wnnlßrwßr 60-'-råvvbnlßråfiv tft- am aubuwm. /930-min

!tktszr.Andstssszn

Intresseför arbetarrörelsen i Ström redan vid sekelskiftet

lnuesse för arbetanörelsen tycks ha funnits bland många i förespråkare för arbetarrörelsen i norra Jämtland. Arbetarrö-

Suömsbygden redan omkring sekelskiftet. men att i dag ge relsen kom till norralämtland från Ångermanland. Det är väl

någon klar bild av rörelsen från den tiden ställer sig mycket också därför. som första organisationen bildades i Vågdalen.
svårt. De som tagit vid. där pionjärerna slutat. har inte varit så En bland förgrundsgurerna. som har gjort ett uppoff-
aktsamma om rörelsens handlingar till eftervärlden som de randearbete inom arbetarrörelsen i Ström. var PerAbrahams-
borde. son. Strömsund. Han var född i Hösjöberg. l unga år kom han

I-lär och var hittar man dock någon kantstött protokolls- ut i förvärvsarbete och arbetade först som stabbläggare vid
bok eller några gulnade årsberättelser. En och annan pionjär de ångerrnanländska sågverken. Sedan kom han på jämvägs-
träffar man ännu på i livet. Och dessa gamla har mycket att bygge i Norrbotten. där han arbetade på riksgränsbanan i

berätta från den tid. då arbetarrörelsen var ung. många år. Först vid sekelskifiet kom hatt tillbaka till Ström-

Vemsom varitdenegentliga eldsjälen från bötjanärockså sund. l-lan hade då fått lära en hel del om socialismen av de

svårtattfånågonklarheti.Rirstsedandennuvarandearbetar- hårdamännenmeddebredbrättadehattama.
kornmunenbildadesvilketskedde l9l'I.fårmanentydligbild Strörnsundvarpådentidenetträtt°'sntåborgerligt"sam-
av rörelsens kamp i Strömsund och bygden däromkring. hälle. och Abramsson gick snan nog i dessa kretsar under

Den första arbetarkommunen i Ström rycks ha bildats i namnet ”Strömsundssocialisten". antagligen inte ett positivt
Vågdalen. Det finns visserligen inte några skriftliga handlingar orndörne. Detta avskräckte dock ingalunda honom från att med

bevarade. men många vågdalsbor kan intyga. att det fanns en entusiasm fortsätta sitt arbete för arbetarnas bästa.

arbetarkornntttrt i Vågdalen före l9l0. NiLsGrönlund. Vågdalen. Enligt en gammal protokollsbok. som finns i behåll. bil-
nuvarande kornmunalfullmäktigeordföranden i Ström. varord- dades Strömsunds arbetarkommun den 2 juni l9|7 efter ett

förande i den några år. Man vet inte med bestämdhet. närden föredrag av redaktör Gotthard Böhmer. Första styrelsen be-

bildades. men det lär ha skett l909. initiativtagare var Nils stod av Emil Löf. ordförande. Nickolaus Rost. sekreterare och

Grönlunds far. Anton Grönlund. som på sin tid varen god Per Abrahamsson. kassör. Mötet beslöt även om anslutning
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till Brantingska partiet. och att möten skulle hållas andra sön- arbetarkommunen I947 fyllde 30år hade den lll) medlemmar.

dagen i varje månad. Denna siffra har sedan dess ökat till I69. vilket tyder på att

Partiets tidningsorgan vid den tiden inom länet var Nya människorna ansluter sig mera till rörelsen nu än förr. Partiet

Jämtland. Vid första mötet beslöts även. att en kommitté skulle har även hävdat sig bra i kommunala institutioner. och det har

tillsättas för att samla prenumeranter pä tidningen. Första alltsedan l930haft majoriterikommunalfullmäktige.
gången arbetarna i Norra Jämtland var med och diskuterade I943 blev det återigen byte på ordförandeposten.
kandidatlistan till landstingsmannavalet tycks ha varit på ett Schöqvist flyttade då från Strömsund.Till ordförande eller
arbetarkommunrnöte i Strömsundden l0mars l9l8. Dävarande honom valdes redaktörPaul När denne i sin tur flyt-
sekreteraren i partidistriktet. Karl Schill. var även närvarande lade l944. efterträddes han av Viktor Andersson. som sedan

vid mötet. Vid ett senare tillfälle. då listan skulle fastställas. dess beklätt ordförandeposten. utom I947. då John Anders-
beslöts det att posttjänsteman J. Brune skulle stå som första son var arbetarkommunens ordförande.
namn på listan för norra dontsagan. I augusti I944 bildades även en kvinnoklubb i Ström-

Nykterhetsfrågan synes ha legat Strömsunds första sund efter ett föredrag av Inez Wikström. Söderhamn. Men

socialdernokrater varmt om hjärtat. Sålunda förekommer föl- Suömsunds arbetarkvinnor tycks inte ännu ha vaknat till po-

jande paragraf i protokollet den l2 maj l9l8: ”Medlemmarna litiskt intresse. varför klubben för närvarande är nedlagd.

uppmanades att infinna sig vid nästa kornmunalstämma. då Förutorn Strömsund finnsdet även tre arbetarkommuner
Östersunds Utskänknings AB begärt rättigheter att inom sam- till i Ströms socken. nämligen i Ulriksfors. Lövberga och Svan-

hället utskänka spirituosa. Arbetarkornmunen beslöt att sam- ingen. l Ulriksfors bildades arbetarkommunen den l-l juni l925.
arbeta med ortens nykterhetsfolk och rösta bort deras anhål- Den har för närvarande en god tillslutning av medlemmar. l så

lan". Det hör även till historien. att man lyckades med detta gott som varje by finns det även ungdomsklubbar. som tar
vid den kornmunalstämma som följde. partiets intresse till vara. l norra Jämtland kan man faktiskt

Införande av kommunalfullmäktige satte liv och rörelse säga. att det är genom ungdomsklubbarna det socialdemokra-
i arbetarkommunerts verksamhet. Nya medlemmar strömmade tiska partiet är representerat.
in i organisationen. mötena var välbesökta. och diskussio- Det finns även gott om fackliga organisationeri norra

nens vågor gick höga. Nu gällde det att sätta in så många Jämtland. Det vari Ulriksfors som den första fackföreningen
förtroendemän som möjligt iden nya institutionen. l-lrr Gösta bildades. och detta skedde den IS maj I9 I 5. Första fackfören-
Lind och J. Brune fick i uppdrag att skriva tidningsartiklar och ingen varen L.S.-avdelning. men en tid därefter bildades även
valtala. en avdelning av Grov- och Fabriks. Den senare ombildades

Enligt årsberättelsen för l92l hade arbetarkommunen l920 till en avdelning av Pappersindttstriarbetareförbundet.

då 24rrtedlermtu:VtdnanicipalfttllmlI:tigevaletsanuria8'l|ade Rlrstomkring l920-taletbörjadeskogs-ochflottningarbetama
partiet placerat två av sina kandidater i det dåvarande små- att organisera sig fackligt. Det var L. S.-avdelningar som på

borgarsamhället Strörnsund. vilket på den tiden ansågs vara den tiden bildades i skogarna. Dessa upphörde så småningom.
en stor framgång. l kornmunalfullmäktige hade partiet åtta le- därför att skogsarbetarna alltmer började att övergå till avdel-
damöter och i kommunalnämnden. valnämnden. pensions- ningar av Skog- och Flottning.
nämnden och biblioteksstyrelsen en ledamot i vardera nämn-
den samt i tarteringsnlmnden tre.

Socialdemokraterna fick majoritet l930. Den äldsta I

protokollsboken slutar den I4 juni l932. och sedan finns un-
der en lång följd av år endast enstaka protokoll bevarade. Av
ett protokoll av den 27 december l930 framgår. att partiet fick
majoritet detta år i Ströms kommunalfullmäktige.

När socialdemokratema vid kommunalfullmäktigevalet
l930 fick I7 ledarnöterav 30. erövrade de även majoriteten i
nämnder och styrelser och därtill även de ledande postema.
Detta var naturligtvis impopulärt bland de borgerliga.

lett nummer av Länstidningen av den 3 januari l93S
ñnnsen lång artikel införd. som speglar stämningen inom korn- 5,",-;Uf pe, ¿¿,m;,a,,,_,_,,,,,

munalfullmäktige vid 4-årsperiodens slut.
Skaneunderlaget har sjunkit med omkring 40 procent

från år l929 till l933. Kommunens ekonomi var synnerligen
bekymrnersam. med värtlarpå ll2.0tl)kronorförfa|lna. därav
80111) kronor till Väg- och vatten.

Vid årsmötet l942 avsade sig Emil Löf. Näsviken.
ordförandeskapet efter att ha suttit utan avbrott sedan
arberarkommunensbildandeelleri 25år. böfvaldesdäreflertill
arbetarkommunens hedersordförande.

Efler Löfblev Länstidningens dåvarande lokalredaktör i
Strörnstt|\d.l.znnanSchöqvist.or'dför'artde. Mångaavdegamla
kämparna började nu att dra sig tillbaka. Men de hade också
fån glädja sig ät många framgångar.

Eng; mm gm; ggn hugg m«||¿mm¿m¿.-, mm 5k.|_ Ng; Wrrnr Andersson Nils Grönlund
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Verksamhetsberättelse 2002

Metlellàlet Den 6 juni avslutades skolans karnevalståg på vår gård.
Medlemsantaletharminskatnågot.Detkanberopåattmånga därlšonsummarknadenbjödpåförtäring.
medlemmar. sorn är utflyttade. inte längre är kvari livet ellerav Den 8 juni hyrde LO-facket hembygdsgårdens område
andra skäl har lämnat vår förening. hela dagen.

Midsommaraftonen skötte Strömslaget som vanligt om
àrötndnlten att det blev ett uevligt firande med lekar runt en särskilt vacker

Årsboken2(l)3harsornalltidhämtatteatochbildfråntidnings- stång.somidennaovanligt tidigasommarhadeklättsmed
sidor i LT och ÖP. Den har nu nått fram till I949-l950 och enbart färgsprakande lupiner.
berättaromFolkhemmetfråndennatid.Enboksoma|labörse Midsornmardagen yttade kyrkan ut sinhögmässatill
och läsa! hembygdsgårdens tun. där solen lyste över grönska och

blomster och Vattudalens vattenspegel.
Bylder Slöjdmässan öppnade den 24 juni och hölls öppen sex

Ttmring av nya stenkistor för MIS Svaningens båtbrygga har veckor. Mycket folk sökte sig hit. och de kunde samtidigt gå
påbörjats underåret och förväntas bli färdig våren ZN3. runt i gårdens stugor och muséer. som redan var öppna för

Göm Taraldsson har skänkt granar. som förvandlats till allmänheten.
gärdsgånhstöransornskabli ny "garnmelhaga“runthembygcb- Den26 juni vardetpremiärför'°SuömskväIl".ettförsök
gårdens domäner. attåterupplivadessaomtyckta kvällarfrån förr. Z-arrangernang

Lars 1'heodors stuga har fraktats till hembygdsgården. och llembygdsföreningen samarbetar.
liksom en bryggstuga från l-lavsnäs. Den I juli var det dags för ”Berättarveckans" besök på

Tre av gårdens utställningsbodar har målats våren 21112. Ströms Hembygdsgård. med Elise Backlund och Bel Canto-
I den s.k. Curlingstugan. även kallad “Tant Annys hus". kvartetten.

som numera ägs av vår förening. är renovering så smått på- Vattudalsveckan inleddesdett I7 juli dåen konstutställ-
bötjad. Denna stuga skall stå kvar på sin plats intill tennis- ning invigdes. Man kunde beskåda konstverk av ett tiotal av
planen och förväntas bli en lokal. där förskole- och lågstadie- kommunens bästa utövare. Mycket omtyckt blev Kalle I-lurings
elever kan samlas till "tidsresor'°. “vrilar". gedigna konstverk i trä.

Den I7 juli var det åter ”Strömskväll” med underhåll-
Samlltçr ning och dans.

Ströms Hembygdsförening vill tacka så hjärtligt för alla gåvor Den I8 juli bjöds lunchunderhållning med "l'järnmyr-
av föremål. fotonochskril'ter.somävendcttaverksamhetsår bergam'°Karll.PetterssonochsammadagvardetDanAn-
inkommit.Somnågraexernpel kannärramäldresjukhuslöremål dersson- och Allan Edvall- kväll. med Anders l-leden och Bo
frånLartdaingetocltÖstersundsEpidemisjukhus.enurmakar- Kronlund.BamensDagden l9julivarviktfördeyngsta.Bam
bänk med verktyg från Engströtns Un! Guld. en gåva av Mar- från Täsan gjorde en mycket bra teaterföreställning från sce-

git Engström. Strörnsund. samt en apoteksdisk från gamla apo- nen i "minipistvakt". Det tävlades i kokosbollätande. det var
teket i Strömsund. skänkt av Margit Johansson. Bredkälen. godis- och fruktregn. en trollkarl uppträdde m.m.

Arbetet med att katalogiseraoch registrera vår förenings “Kraftdag vid Vattudalen” har den 20 juli kallats. Ett
samlingar fortsätter som förut. kraftprov visades dagens publik. Drygt 'IN personer löste in

sig på ”l-lempan'° att där beskåda Jämtlands starkaste karlar
Åralnötet M2 och samtidigt ta en titt på utställning av amerikanska bilaroch

Aßmuewtsanztmmptmnanusaimnmnu- mmyuu.
lemmarkornmit. Ellersedvanliga förhandlingar bjöds på kaffe MIS Svaningen förhandsvisades den 2l juli och gick
och smörgås. Då bjöds även på underhållning. Programledaren sju provturer på Vattudalen. De som var klädda i sekelskiftes-
hade kopplat nya grepp. så det blev något annorlunda ton- kläder fick åka gratis på böljan blå. och det bjöds på förtäring
gångar. än vad som varit vanligt vid föreningens samman- och underhållning ombord.
komster. Gruppen Terra Pin Poets gav nyheteri sång och mu- Under Vattudalsveckan var det många dagar servering
sik. Föreningens förtjänstdiplom tilldelades denna gång Mary av kesfil och stutar i Storstugan.
Nilsson. Gertrud Sundin och Lars Edin. Torsdag den 25 juli var det viskväll med Torild Gustav-

I detta sammanhang kan nämnas att l-leimbygdas sen och Bjørnar l-loland.
förtjänstdiplom i år har tilldelats Sten Sundquist och Rolf Den 27 juli ekade vovvamas skall utöver bygd och sjö.
Waldemarsson. när det hölls utställning av älghundar på Hembygdsgården.

Den l augusti var det ”Vis-stuga°° med Ingrid Jonsson
Ilelliryívlellllvkr' och Gunvor Göransson.

Vecka nioviktlörskapandeav snöskulpturerpåhembygds- Hembygdsgårdensdagl'tradesden4augustimed”Rida.
gårdensturt.därbam i olikaåldrarktadkom gurer. som häm- rida. ranka" i Sockenstugan. hantverksförevisning. underhåll-
tats ur Astrid Lindgrens sagoskatt. ning. kolbullar. keslil och tunnbröd.
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30 augusti-l september hölls en "Finnmarkskurs" om skolbarn och ledare.
de finnar. som invandrade till vara bygder pà lbtltl-talet. Kur- Som alltid har l-lembygdsgarden varit en omtyckt plats
sen leddes av Sten Sundquist. för privata anangemang av olika slag.

Kvällen den 30 augusti bjöd Ströms hembygdsförening Gardens bakstuga blir mer och mer använd. L'nder no-
till avslutningsfest för alla ideellt arbetande under året. F.tt 70- vember och december månader 20tl2. bakades det här så gott
tal hade mott upp att frossa på rostbiff med potatissallad. kaffe som varje dag. Många betalar gärna en slant lïir att få hyra
och kaka. samt lyssna till musik av Jack Runes och sjunga med denna omtyckta stuga lïir att tillverka sitt tunnbrod.
i allsång av hjärtans lust. En aktivitet kan man väl även kalla ".\liniatyr Strom-

sund". som finns inne på Tekniska .\luseet och som säkert
Ötflpnrrinennng både mar och intresserar besökare en lang stund. Allan lo-

Fem tisdagskvällar har även sommaren 2002 inbjudit till de hansson från Lilvberga har tillverkat och skänkt denna modell
populära "stugmötena" vid Storstugans brasa. där kyrka och av Strümsunds samhälle. ett konstverk och en attraktion.
frisamfund gett sitt budskap i ord och ton. lnnan året 2002 är helt slut. vaknar Hembygdsgården till

Café Tomten har arrenderats av Theresa Gustafsson och livlig aktivitet på julskyltsöndagen lïirsta advent. Som vanligt
Yvonne Karlsson. som haft serveringen öppen under juni. juli hade Strömslaget och l-lembygdsforeningen skapat gammal-
och augusti. dags stämning vid sprakande brasor i de timrade stugoma.

Två auktioner har hållits på gården under sommaren. Med häst och släde åkte hamen runt på tunet. och det fanns
l0- I-l juli var Dundermarknaden lïlrlagd till Hembygdsgården. tomtenissar litet var stans.
och under var och host har "Hempan“ varit en tummelplats för

Aktiviteter pd Hembygdsgården

Hembygdsdag med skilmtlek Tekniska magasinet med del ar Ixllmulursamlirtgert

Midsommar på Itentb_vgd.i_gtlrden med "SIriim_sIu_t:eI" Sven Sik.tlrt'in| tmderlnlller i Slurslugtm
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Styrelse och kommittéer
man och mt amma to ms zoo:

ORDKRANDE BYGGNADSKOMMITTÉ SKRIFl'l(OMMflTÉ BYOMBUD
Svante Persson

VICECRDF.
Sten Sundquist

KASSOR
Urban Olofsson

Tommy Jonasson. sk Sten Sundquist. sk Bonäset: Birger Edlesvvärd

Christer Birgersson Hedvig Eriksson Bnedkälen: Margit Johansson
Klas Tamldsson Kun Ericsson Gärdnlls: Gertrud Blomberg

Ame Rosenberg l-lillsand: Kun Sandberg
LO'lTERll(OMMlTl'E Lövberga: Ebba Bjurström
Rolf Waldemarsson. sk TlLLSYNSKOMMITl'É Renån: Maj-Lis Zakrisson
lnga-Britt Olofsson Berit Waldemarsson. sk Risselas: Vakant

Gertrud Sundin Astrid Sundquist Starnsele: Mana Bergström
SEKRETHIARE Strand: Gertrud Sundin
Lars Edin

LEDAMOTER

PROGRAMKOMMITTÉ V Södra Olin: Inger Svanberg
Rolf \\/aldemarsson. sk Styrelsen Tullingsas: Helvig Nlslund
l-lans-Erik Dahlgren Yagdalen: Ulla Johnson

RolfWaldemarsson Gunvor Göransson RB/ISGIHI Alghallen: Inger Welurnstein
Sven Ivar Lindfors Ingrid Jonsson Egon Forsberg. sk Äspnlts: Monica Espvall
RolfSandemo
Anders Andrée

Jörgen Olofsson Bruno Svensson Ohn: Bo Danielsson
Öjarn: Gösta Karlsson

Birger Edelswärd ERSÄTTARE

ERSÄTTARE
Anne Dahlgren
Ingrid Jonsson
Claes Lindblom
Anette Runsten
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Kun Ericsson

I-lEDERSl)AMOT
Gunnar Granström

Borrgångna medarbetare

Gusrar "Pulre" Lundholm Snlt-ei!! Göm"-ß
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Ekonomisk redovisning

Resttltaträkniltg 2002 Balansräkning 2002-12-3!

Intlltter Tillgångar
Strömsboken 97.7l3.lD Qlminggigngg
Övrig lbrsäljning 537822 Kassa. bank. postgiro l<X).97-l.-lll

Lotterier 32.960!!! Gantlirts fond l5.2I0.94
Slöjdmässa 5276411) Upplupna lönebidrag -l0.8$4.lX)

Medlemsavgifter 2985011) Boklager 20.(lD.(D
Temaseckor 26.(l)4.l!) Samlingar 25.lIll.lI)
Hyresintakter 6I .72 I ID Summa omslttningstillgangar 292.039.-12

Minnesfond l2. l70.N Anllggninggillgng
Gåvor 8.3Ü.lIl Fastigheterna 2:24. 2:32 l60.5(l).(D
Kommunala bidrag 5.lIlJ.(D Nya bakstugan 68.l79.(I)
Summa rürelseintlkter 346.940.00 Bustuga 52.0l-MI)
Bidrag till arbetskraft 705.$79.00 Fastighet 3:3 SJ Magasin 48.(ll).(D
Ränteintlkter :_l_.(l)4,93 Inventarier 73.8(D.(Il

I.0$3.524. I 5 Avskrivning inventarier - -l0.000.00
Svaningen 8.(XD.(Il

Ktllhr Svaningens bevarande I999 l7.708.lX)

Strñmsboken tryckning 69.Ül.N Svaningens bevarande Zllll 73.245.lD

Lønerier. varor 4.997!!! Svaningens bevarande Zllll - 47.837.lD

Temaveckor 25.994!!! Svaningens bevarande 2lXl2 l89J7750
Elavgifter. olja $9.l&.lI) BM 2l8 Baklastare 40.(lD.(X)

Förbrukmmtrl. -inventarier 7915711) Avskrivning baklastare - 20.0lI).00
Kontor. tele. reklam 5618811) Kiosker 74.3 I-l.(Il
Försakringspremier 696611) Avskrivning kiosker - 74.3!-lll)
Föreningsavgifter 4.404.(D Summa anllggningstillgangar 622.986.50

Rep. och underhåll 63.l66t.50 Summa tillgångar 9l5.0ß.92
Övriga lokalkostnader 6.8l0.N
Traktorkostnader l329.lll Skulderocbeget ltapltal
Främmande tjänster övrigt I7A6lm Skum
Övriga kostnader l6.l74.(D Leverantörsskulder 69.&)| .CD

Summa rürelsekostnader 4! l.539.50 Personal skatter I |.232.(Il
Löner och personalkostnader 5 l9.053.(X) Upplupna arbetsgivaravgifter 6.-l72.(D
Rlntekostnader 499.38 lnterimsskulder -l5504.(D
Avskrivningar l00.0ll).00 Summa skulder |33.lD9.(D

Summa kostnader 1.03 I .09l.(l) Eggjgpigl
Am; muta: ¿2._-13.3] Ingram npiut t/| vsvsmrs

i.os:ts24.|s Am; muita 2143221

Smßsllvilll 7&lL6-92
Summa skulder och eget kapital 9l5.0ß.92
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STRÖMS HEMBYGDSFÖRENING
som bildades år l906. är en av länets äldsta sammanslutningar lör främjande av kultur
och hembygdsvård. Föreningen arbetade till en början utan fast förankring till en hem-

bygdsgård. men l932 flyttades Ströms sockenskrivarstuga till Gärde och utgjorde i 25 år

en naturlig samlingsplats. Sedan l957 har hembygdsgården sin placering på Aspudden
vid Strömssundet. där en ansenlig samling äldre byggnader sammanlörts.
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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 på olika sätt stödjer
hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och föremål från en gången tid: kan-

ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-

hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdslöneningens arbete och dess målsättning
att hjälpa strömsboma att förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_vgd.sj/b'rening.'

STRÖMS HEMBYGDSI-'OND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän

eller aníörvant gått bort. Fondens avkastning går till vård av hembygdslöneningens bygg-
nader. Kontakta oss för upplysningar om Ströms Hembygdsförening och Ströms
Hembygdslörenings Hembygdsfond!&üm 

I-lanbyglsghden IIIIJ
mas srnöstsuwo
Telefon 0670-6l 12 32. Postgiro 2 43 30-3

Ht Brolins Oflsel ÅR. Stockholm Iíllï



Målningar av Yngve Gamlin

.Vlinen

__,_~ ._ .-~ ..~.<.,..
_ .

Teatcrdekoratlon till ”Längtan och lyckan” I969

Teaterdckoratlon till ”.\lyrorna"
på Alléteatcrn. Stockholm. l952
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Hembygdsgården från sjösidan sommaren 2003

Vy över samhället sommaren 2002


