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.\lodin. (iull Enksson. llarry Ramberg t lärare!
Nedre Raden fn, Lennart .\lattsson. Örjan Wikander.
Sn Göransson. .-\nna-.\lär1a .\l|kaeIsson. Göran
I-Ispmark. Karl-Gerhard Wikander. Margareta .\lika-
elsson. (iumlla líhrs.
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Drömmen som blev verklighet

Ãntligenstárdendär! BronöverStrñrmsundet. Bronsommansálänge drömt
om och så länge väntat på. Att den lilla. itiga färjan skulle ersättas av en bro
var sedan länge en självklarhet. och redan på l930-talet var broagan syn-
nerligen aktuell. Det då amlagda brolörslaget stupade emellertid på

Flottningslöreningens orimliga krav på ett alltförbrett och kostnadskrävande

brospann. Lika bra det. sade nog många på den högtidliga och festpräglade
bminvigningsdagen. fórdå skulle vi idag bara ha en smal och trång

ungelärsom Hammerdalsbron! I stället denna breda och imponerande sned-

kabelbro. som i trakpolitisk betydelse för norra .lärntland kan jämföras med

järnvägens hitkomst I9 I 2. Men visst vardet många näsviksbor. som senare

med viss saknad tänkte på den varma iärjhytten. när de huttrande i kall-
blåsten vandrade över bron.
Den stadiga bron. en bro i tiden och för amtiden. ger nu ytterligare skjuts åt

den smått fantastiska utvecklingsperiod várbygd och am allt municipal-
samhället just benner sig i. Här byggs aärs- och bostadsfastigheter och
egnahemsvillorsom aldrig förr. vi har lätt en storoch n folkskola. posthus.
lör'samlingshern. och man harpåbörjat upplöraen storslagen kommunal- och

teaterbyggnad. Och vi hoppas och tror på en lärdomens högborg i Ström-
sund. Ett latin- och realgymnasium!
I Ulriksfors övertar Fångvårdsstyrelsen Väveriets lokaler. och i Folkets Hus-

byggrraden etablerar sig AB Uka-plast. Ja. det händer något här och var. I

sanning en strålande utveckling som en av våra lokala tidningsredaktörer ut-
trycker det.
På det kulturella och idrottsliga planet fär vi uppleva både väntade och över-
raskande händelseroch begivenheter. och i Vágdalen vilarden kunnige. upp-
skattade och nyss avgàngne kornmurralrllmäktigeordlöranden ut eller väl-
förrättar värv.

I årets Strömsbok. den 3 I :a i serien. kan våra manga läsare - gamla såväl

somnya-tadelavdeviktigastetilldragelsemai Alanäsoch Strömåren l955
och I 956.

Arne Rosenberg 
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Folkrnängdsuppgllter I955

Eg1|gngdj§gm_ vid l955 års bgan 6.722. därav 3.475 män  m§ vid l955 års början I672. 902 män och

och 3.247 kvinnor. Födda 46 gossar. 52 flickor. inflyttade 353. 770 kvinnor. Födda l5 gossar. l0 flickor. inflyttade 90. därav 40

därav I67 män och i86 kvinnor. Utllyttade 425. därav I97 män män och 50 kvinnor. Utyttade IS I . därav 75 män och 76 kvin-
och 228 kvinnor. Döda 73. därav 35 mänoch 38 kvinnor. Folk- nor. Döda 30. därav 20 män och l0 kvinnor. Folkmängd vid
mängd vid ärets slut 6.694. därav 3.475 män och 3.2 I9 kvin- årets slut l606. därav 862 män och 7-I4 kvinnor. Minskning 66.

nor.. Minskning 28. ingångna äktenskap 34. Äldsta invånare lngangna äktenskap 9. Äldsta invanare f.d. hcmmansägare

änkefrti Brita Kristina Karlström f. Olofsson. född 9 I2 I860. Frans Mikael Norden. Ilögbynäs. född 29 8 I862.

Ströms skogsarbetare bildar storavdelning 3 I l95S Strömsund 3 poäng rikare. Seger med 6-3 I Kramfors
Ombuden för Skogs- och llottningsavdelningama inom IFK Strömsund överraskade positivt i sin första utflykt i div.

Strömsundskretsen var på söndagen samlade i Strömsund lör lll-serien i ishockey. Det började lyckat i Kramfors på nyårs-

att diskutera frågan om bildande av en storavdelning. Denna dagen, där llatagrabbama lyckades ro hem segem med 6-3.

fraga har länge varit uppe till behandling inom kretsen. och i Den vinsten var kanske sa smart väntad. men att det skulle ga

gär beslöt kretsmötet enhälligt att uttala sig för en storav- så bra i Sundsvall. hade strömsundsspelarrta knappast själva

delningsbildning. Ångermanlands distrikt representerades av räknat med. Där blev resultatet 2-2. och det var inte utan att

Karl Jönsson. Rossön. som inforrneradc om hur man skulle ga gästerna där låg näm-rare till en seger än hemmalaget.

till väga vid övergång fran smaavdelningar till en större enhet.

s.k. storavdelning. Enligt den nya organisationsfomien skall
de nuvarande avdelningarna bestå och äga samma beslutan- Can ng-nar
derätt som tidigare. Men namnet ändras till sektioner och re- iillånskas i-åmi.-r mh ha-Imnm

presenteras med ombud vid avdelningsmötena. Sn-din - Alanis
Uppböndssystemet läggs om på så sätt. att det sköts av stor- ÖSTRA HAVSNÄS
avdelningen genom en anställd person. som även bevakar Strandh, Kai-I med familj Ai-ljung, Arvidmed familj
mtdlcmmaflltls Intressen \ad del gillcl' a\1ill$f|'åg0f. Svensson, Mafia øch Mor Lindberg, Ebbe med lästrriö

Olson. Per med familj Strandh. Artur med familj
Lindberg. Folke med familj Berglin. lšrik och .\lärta

STRO.\lSll0RG Lundegren. Stigmed familj Kun och Kätty
Siändagen den 3ll oeli llilllll Arljung. Sixten med familj Vikström. Greta med familj

den 4Il kl. l9.30 Lindberg. Jonas med familj Lindberg. Linnea och Sigvard

Slaven
Med Daniel Gelin.

Värsäsongens största franska succé FOLKAN ULR|KS|:0RS

_' å::fg“;'j'l|¿ R'_ txwsriarasgeiiauzziiiimfi-ivasstss

Don CamIlIosÅterkomst
med Fernandel. Cino Cevi.
fortsättning på världssuccen mh

onsdagen den 5 I kl l9.30 och Vu son

torsdagen den I kl I8 och Zl Haßnâs zojmuañ |955

B*"'"""à'°" ' Anne Marie och Frans Palmqvist
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!\'ybrandchel'lSIrömstind -l I l955
Till ny brandclief i Strömsund har brandstyrelsen utsett rör-
lâggare Giistaf Persson. Strömsund. och till vice brandchef
Oskar Wallin. Strömsund.

Oskar llirllin

Bvgdegarden
Lördagen den 8 jan. ld. 20.30

l\'A.\' TH EL.\lE:s
K\' INTETT

med bombnedslaget
.vista ön

Dans och iinderhallnlng

Den obligatoriska sj iiklörslltrlngen trlder I kr-all

Sltolfest Mlanlaet 8 |955
Barnen i folkskolan i .Alanäset med folkskollärare Bert Eriks-
son hade häromdagen ordnat en trevlig fest i Alanâseis Fol-
kets hus. där bade unga och gamla från bygden hade samlats.

Födelaedapr
9! ar fyller pa tisdag änkefru Karin Degerman. lödd .\latts-
son. maka till framlidne angbatsbelälliavaren lohan Degerman.
Strömsund. llon är född i Tásjö.

lilrlksforssegerl hemmamatch mot Hammerdal
\'l|:de lilriksfors vann i gar ston över llamrrierdal i Jämtlandsserien i
I Ströms prästgård har vigts ingenjör Karl Enar Elofsson. Våg- ishockey. llemmalaget var klan överlägset i första och tredje
dalen och fröken Rut Eriksson. Bredkälen. Vigsellörrättare var perioden medan den andra var rätt jämn. Segem slöt med de
kyrkoherde Gunnar Berg. klara siffrorna 7-0t3-0. 0-0. 4-0). Matchen som gick i åtskilliga

kallgrader. men pä bra is. urartade i sista perioden till rena
ràkurret. Bäst i Ulriksfors var i anfallen Perra Persson och Rolf
Karlsson samt av backama. Lars l.-Idin. Även Sevenn Svens-
son i malet gjorde gott ifran sig. Hammerdal ställde dock upp
utan Lasse Lundkvist och Bo Dahlén. För malen svarade Perra

Persson med -l. J.l-L. Eriksson 2 och Rolf Karlsson I. Domare
var Rune Norrman. Tullingsas.

Jlmtlandsserlen:
Tullingsäs - IFK
Ulriksfors-Hammerdal
IFK 6600 -ll-6 II
Tullingsas 5212 l5-24 5

Ulrilcsfors -ll l2 ll-IS 3

Q1
II

CG

Karl Enar Elofsson med makan Ru! Hnlmfhl 5 0 Ü 5 330 Ü

vu; isism-i mms pasrisi- “'f'“"'°"""S"°"“f"'°
Fran hemmansägaren Vilhelm Nâsströms gård i Alanäset “a"b°'35lf“°k°" ' S"°mS""dâ'd°' '"l'$' fam ' dchafda'

gama Det ar I-l wigre seniorer och äldre juniorer som tranariakttog man på söndagen en varg ute på I-'låsjön cirka l00 ' - m
maa mn |and_ Du mr W wma pcßoncn som såg ¿cn_ backhoppning under instruktor Ragnvald Enksson. .ter-

Länsskogvaktare Allan Jonsson. Alanäset. som sett spåren slmd'
intygar pà LT:s förfrågan. att det inte gäma kan ha varit nagot
annat djur än en varg. De tre. som sag vargen. var-av den ene Dödsfall
var Hilding Holmgren. liknade den vid en scliäferhund. Den Lantbrukaren Karl Eriksson. Strömsund. har avlidit i en ålder
stod stilla en längre stund. Men sa var det tva hundar ute pa av S4 ar. Han var född i Risselas. där han ännu bodde och hade
garden som varsnade det ovanliga djuret och stack i väg eller sitt lantbriik. som han skötte på ett föredömligt sätt. För lant-
det. Vargen kom fran norra sidan av Flasjön och fortsatte se- brukets löreningsrörelse var han livligt intresserad och ned-
dan hundarna skrämt den. ut till enholmesom heter llarliolmen. lade inom denna ett gediget arbete. Han tillhörde pa sin tid
Vargen har tydligen löljt eller den renhjord. som för närva- SLLI. RLF och BF och var också ordförande inom ströms-
rande befinner sig norr om Fläsjön. undsavdelningen av Bondelörbundet en tid.
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Stipendier tlll folkskollärare Strömsund-Alfredshem 0-3

Skolöverstyrelsen har tilldelat 34 folkskollärare stipendier va- Söndagens ishockeymateh mellan hemmapuckama och
rierande mellan l.l75 och 750 kr för spräkstudier i England i Alfredshem. blev inte den spännande uppgörelse man väntat

sommar. Till stipendiatema hör bl.a. Ame Rosenberg. Ström- sig ty därtill var strömsundsgrabbama alldeles lör långsamma

sund. och humörlösa. Resultatet av matchen. som gick pä bra is i
cirka I8 graders kyla. slutade 0-3. (0-2 0-l 0-0).

_! Folkskolestyrelsea l Ström
beslöt vid sin senaste sammanträde att till ordinarie folkskol-
lärare vid Ãspnäs skola välja folkskollärare Harry Hamberg.

Födelsedagar
75 är fyller pä tisdag förre länsskogvaktaren Per Jacobsson.

lPip-Jakob) Näsviken. Strömsuttd. Han är bördig frän Hammer-
dal och den l januari l907. vid ännu inte fyllda 27 ar. tillträdde
han befattningen som länsskogvaktare i norra Jämtland. Den
I juli l945 efter mer än 38 ärs tjänst avgick han med pension
från befanningen och kunde dra sig tillbaka i lörvissningen
att ha väl fyllt sin plikt och i medvetande om att hans pionjär-

-*”“' "““""""“8 orhoio i oo oohijamisho ohogomo v-of iomhii iof ooh siomo
uppskattning. vilket också har visats honom vid flera tillfällen.

vit* Han inträdde i styrelsen för Jämtlands läns skogsvärdförbund
| 5"-5m,um|_ 5 hmm rama; hem \-584,, ;m|°n¿,¿,,|1°n redan vid dess bildande är I9l I och var förbundets vice ord-

ihgohjor Aiioh iohohssoh. Moimo. ooh iotognfohpoohof Roi ßninds wlan månen år- Msn det är inte lm sllnssn win
Lohohoim. oohof im jafhivohoioio aoho Lohohoim ooh hohs ßnsnl lnnnbswns intressen- Under en läns lölid av ln lw
man ß¿,;| 5\,s,°|,_ 5"-5m,um|_ vi8,¿||5n-man W- ky,-go. han varit ledamot av Ströms kommunalnämrid och kommunal-

herde Gunnar Berg. Efter vigseln gav bnidens föräldrar mid- flllllllillllß flm' lllållß WWW llållllllkl °C_ll $lYf'°|$'- | |Yl'|*°'
.jag ßf en 304,1 swe,-_ fullmäktige innehade han ledamotskapet till utgången av fjol-

äret. I kyrkorädet är han fortfarande med.

llöll under nsnnndnssllslssn llßnlöls med and lillßlnlnins- shtiihsohosjohiofomo gioh i gaf v-som i DM gohom oh pa

Du klldf “NCM lll ßfllllßl Wld' im han ÜVÜ8 VCW- Tullingsäs isbana besegra hemmalaget. Resultatet blev 6-2

wnll- Kßsnnlnslnlninssn W l2-300 ln- villlsl lnnsbnf sn ii- i. i- i . 4-oi im sifomsoho. ars: i hommoiogoi vor iaruiom
8°f| Ülllllß ffill ßlßåldf Ü- Ti" $lYN|$@ “UG Nlllllßl mv Gustav Nilsson. Örjan Häggström och Reidar Svensson. l
Svensson- F°ll== Snñmbsfs Gents Oficbn- Anden Rhodin sifoihsoho var hoohoh Niis tant Eriksson som A- hoojoh Niro

°°|lGÖfIll Gflllll- Mårten - Anders Eriksson - Esten Pettersson bäst. Mälgörare
var lör Strömsund F.sten Pettersson 3. Nils Mär1e¿in2 och An-
ders Eriksson l. För Tullingsäs Käre Nyman och 'an Hägg-

Fßlwhalf mom. an oomoi-o itooo Moioooof.roiiihgsas.
SÅ0 är fyller pä fredag byggriadssniekare Anders Vgtander.

näs.HanärlöddiStrandmenkomsombamtill .

visifohoofarihiohmshioiwo oiohohoiisioig ooh U"'°“'_""""""*""""'"'*"-'.“" _ .“is hm“_“hn_ En av-delning av Unga ömar har bildats i Ilögbynäs vid
Gubbhögens SDUl(:s ärsmöte. Tre ledare anmälde sig. nämli-
gen Lillian Stenberg. Jane Nyman och Karl Erik Nyman. Till

0.”. 'M “ss styrelse i ungdomsklubben valdes Stig Lindberg ordförande
Himmdisenkommhbüsßmcicm Hi8s¿'mü°m_i¿ RolfBerglund.viceordföraride.HarrySundk\ist.kassör.Lillian
md ö _ .ohnmnda H hade rd. Stenberg. sekreterare och Ragnhild Sundkvist. vice sekrete-

“;;°'o':n“f“°" | I än sal; 'ffdä? P' mo Tiii siooioiooofo v-oioos icon tant Nyihoh ooh roohhg io-
“8 I 5" °'°' P' i 3 “J "' '“' duo sv-oh siroog Nojooirommiheh hooiarov Mm ahh soho-

..;"ï'ï'.°."..'i.'f.“ W- R°'f°=n'-nl Sn ln-“nn °=*= lm ~nn-n-
trafik eller 3.000 kilos tyngd. Nämnda bil med last vägde 8.000
kilo. Sedan polismyridighetema ingripit fick bilen först efter Födelledapr
flera timmars väntan passera över sundet. Men lasten. som 50 är fyller pa fredag försäljaren Gunnar Ersson. Strömsund.
bl.a. bestod av flera levande djur. transporterades över pä an- l-lan är född i Strömsund. där han förblivit. Han började helt

nat sätt. Det hör nämligen till saken. att färjan i Ohnsundet ung i sin faders aär. och sedan har han huvudsakligen ägnat

upphört att gä sedan det blev allför ston ishinder och man sig ät affärsyrket. En tid drev han även hembagerirörelse i

genom uppvattning lätt till en tillräckligt stark väg över isen. Strömsund. De senaste ären har han helt ägnat sig ät lörsälj-
Den fär dock inte färdas med tyngre fordon än 3 ton. ningsyrket.
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Av-deliilng 81 Rlngvattnet Dödsfall
av Skogs- och flottning har hafl årsmöte. Av verksamhetsbc- Förre lantbnikaren Jonas Lindgren. Ohn. Strömsund. har avli-
rättelsen framgår att medlemsantalet ökat meden medlem till dit i en ålder av 8-l år. l yngre år var han ofla spelman på

25 under årct.Storavdelningsbildningen diskuterades ingående danser.

men något beslut i frågan kommer inte att fattas förrän distrikts- I llavsnäs har fni liva Berglund. maka till lantbr. Johan Berg-
ordfóranden besökt avdelningen. Till styrelse valdes J. l-1. lund avlidit i en ålder av nära S5 år. Fru Berglund var bördig
Broström. ordförande. Viktor Östman. sekreterare. Georg Näs- från llav-snäs och dotter till den vida omkring kände skomaka-
ström. kassör och (iunnar Andersson. vice ordförande. Till ren link .\'ilsson-l-ldman.
revisor valdes Gunnar Jönsson och Amandus Lundgren.

Jokkmokks-Jocke på Tullingsås-besök
Födelsedagar Jokkmokks-Jocke. den välkände målaren-sångaren från Öster-

50 år fyller på lördag posttjänsteman l-.rik Jönsson. Ström- sund. besökte ålderdomshemmet i Tullingsås. på lördags-

sund. Han är född i Strömsund. där han förblivit. Vid postver- eflenniddagen. I en dryg timme underhöll han pensionärerna

ket anställdes han som helt ung som brevbärare och denna med sin trevliga och omfattande repertoar till eget gitarr- och

tjänst har han hafl i nära 33 år. Han är känd som en synnerli- dragspelsackompanjemang. Pensionärer och personal upp-

gen plikttrogen person. llans största intresse utom arbetet är skattade storligen underhållningen.Hemmets älchsta. 9-I-åriga

att fä vistas ute i naturen och helst vara sysselsatt med fiske. Britta Karlström. som fick en privat serenad på sängkanten.
blev så glad och upplivad av besöket att hon prompt ville ge

sångaren två kronor i honorar. Men Jokkmokks-Jocke år en
Avdelnlng 76 l Strömsund smula originell såtillvida. att han aldrig tar emot betalning för

av tßlßsif- °=h Ißlvfvnmmßfbdet har han årsmöte- Till uu ujuugu pa stacuiom.-hem och sjukhus. vad tum ijauur pa

$lY"°|$° “'55 Hldïclellls- °fdßW“d°-Ü"$m'wik$"Öm- övriga engagemang använder han i stället till att finansiera
sekreterare. Olle Olsson. kassör. Kurt Karlström. Alvar sim upp"-5¿,mj,-n ßj» ga"-,|a och sjujm och har han penga,

I-öisßbßfs RUM Msßw °=h Erik Blmqst- Till f°~'ß°- vuu aut ueius handa uu tum bjuauf neta sju pubiit pa tum
NT 05585 RISFW 300550" “Ü -M0' Swdbcf- med dopp. Men så är han också omtyckt och efterlängtad vart

han kommer. Om några veckor har Jocke lovat återkomma och

nu SC C" llppllidlld På Pcålißhßmml I S|fÖmSUDd.

Vid Penninglotteriets senaste dragning utföll en l0.000 kronor-
vinst på en lott. som ägdes av fem personer i Järvsand. Lotten
har sålts hos Holger Näslunds pappershandel i Hav-snäs.

Födelsedagar 22 I l955
50 år fyllerpå måndag lärarinnan fm Lilly Persson. född Olofs-
son. maka till hemmansägare Hugo Persson. Ringvattnet. Hon
är född i Kärmäset. l925 avlade hon lärarinneexamen vid semi-

nariet i Östersund. Sedan dess har hon tjänstgjort vid ett fler-
tal skolor i Ströms och före detta Alanäs skoldistrikt. Längsta
tjänstgöringen har hon vid skolan i Ringvattnet. där hon varit
i 20 år. Sedan hösten l953 har hon tjänstgjort som lärarinna i

Bredkälen. Hon är synnerligen intresserad av sitt yrke vilket
har gjort henne omtyckt både av överordnade och befolk-
ningen för övrigt i sin bygd.

ÖlitisSLKF-avdelning
har hållit årsmöte. Styrelsen som omvaldes har löljande utse-

ende: ordförande Birgit Löfvander. Anna Andersson. Anna
M. Eriksson. Amanda Göhle. Kerstin Nordlund och Maria
Rosenberg.

Jnlcltmoklas-Jtx'ke'

Ulrlltsfors vann överTullingsås
l Jämtlandsserien i ishockey möttes igår Ulriksfors och I-'ödelsedapr
Tullingsås på Ulriksfors isbana. Hemmalaget vann med 7-3 ßår fyllerden28 ds.f. lantbr. PerEriksson. Bredkälen. Ström.

(3-2. 2-0. 2-l ). Ulriksfors hade sina bästa i mv Severin Svens- Han är född i Bredkâlen. där han nedlagt ett idogt arbete på att

son. backen Lars Edin samt kedjespelaren UlfMårtensson och bygga upp den gård. som är hans och som han gjort till en

"Petra" Persson. Bäst i Tullingsås var backen Engelbrekt mönstergård.

Edelsvärd samt kedjespelarna Ake Holmberg och Tage Sflår fyllerdcn3l ds. lantbr. Perïaraldsson. Risselås. Ström.

Waldemarsson. llan är född i Risselås. där han alltjämt har sitt jordbruk.

IO



rOjam har fru Anna Göransson avlidit r en ålder av endast 42 mgm. R¿s|un¿ och Mupma Eriksson

"Oil M Vulll llw I ojlffla l|0|l gl Sls “Kd lllllbf.
Nils Göransson och skötte trots sjukdom och besvär hemrnet

med stor ltirlek Och slticklighel. nühüpf 2:2 |955
Lllllbf. NllS .l0lI8ll WCSIITIIII. MUIÛSGH. SUÜIII. lill' Ivlldll I 60 50 är fyu, den 4 dsut FOR: Lindberg. os", Havgñs Lind_

Ûld' IV hill 74 Ål”. "lll VII' lIÖl'dl8 MI! Hélßüm l Ållßßfllllll- berg har “mil upp i Ha\.snås_ där han hade sin bam&ms_
land. men kom l9l3 till Muråsen. där han övertog ett krono- Mm N 5mm¿su¿¿m_

torp.

1'BV-||retnlärpå|aad|bygdenlStrömsat|d lGärdnäsharfruKarin0lol'sson avliditienålderav 87 år. Hon

På fredagen startade Tjänstemännens bildningsverksamhet varbördig från Vallen i Strömsund och korn som ung till Gärd-

sitt arbete även på den jämtländska landsbygden genom att näs. där hon gie sig med framlidne Jöns OlofOlofsson.

öppna en kurs i Strömsund. Kursen omfattar två avdelningar.
en i dubbel bokföring och en hobbykurs i nätbindning.

Strlltr|sSLKI-'-avd.
har hållit årsmöte. Till styrelse valdes ordf. Freja Taraldsson.

Kom-m¿“|¿|“.ø...|.m|s“.5m,..| v. ordf. Emma Jönsson. sekr. Ebba Risselbom. kassör. lnez

Sugmmm mwc nu fu", 8¿ in 5, m bgvah 558," om en Eriksson och Ebba Risselbom. Byombud: Gertnid Anders-

gymnasium. sedan detta föreslagits av gymnasieutredningen. 5°"- omwd Ü" dl“"““$“i'“'“"' '"3'b°'3 H°|“"°"-
och Ströms kommunalfiillmäktige tillsatte vid sitt sammanträde

på söndagen också en kommitté lör att bevaka kommunens
intressen. Ledamöter av denna blev rektor Max Andersson. F“°|"d'Ü"
amanie stig uterum: iamgsmm sign-aa rama. Mau 5” lf fvllsfds 5 W- WWW- H='ßG°f=“ß°"- Åßviß- H'
sckismmm “mines a omg: nu mir. i iumitmtuimmige Göß Iillhöfs MM ävißlüt- W lmiß W
Nns Grñnhmd i V.8¿¿|m och \._ “dt P" J°hm“°n_ llllllßkl illll lill lfp-làl. KIDSKC dell! l MQOD mån llillgßl'

SLALOMBYXOR .....

PYJAMAS .............. _.

SPORTSIUORTOR R ......._.

FUCK- och DAMJACKOR
DAMKAPPOR ............ ..

DAMKLÅNNINGAR
BLUSAR .........................

POJKKOSTYMER "

FLICKDRÅKTER .... ._

gsrsgssgæs

1*|,||.',|m||.',.g Lördagenden5ochmåndagenden7februari AWf RF-Ål-|5ER^RV|
5'|'|10M5UN|) KOS'lYMERochULSTRAR

an-uaimrtar-mesta;
har på sitt årsmöte valt till styrelse Anders Lindholm. Havs-

rtås. ordf.. l~ljalmar0ttosson. Frans Palmqvist. OlofPalmqvist
och Salomon Norberg. samtliga Havsnäs. Revisorer Astor NIII
Näsmark och Esbjörn Näslund. En 60110!

_ _ _ STRÖMSUNDS SKRÃDDERI & HERRKLÃDER

Rhtlltlrslivertsteamarkmlrakalöatrlddadefteråtta gwmmmsßggw | |'e|,f_ |955

dygllslölavltl

sammanmedhansrntresselörgamlasakensomhangärna
samlar. Han besitter också den äkta humor. som hör jämtarna
till. och hans ordförråd. när det gäller den jämtska dialekten. är

STRÖMSUND synnerligen rikt.
FYIÜIVUVPÛ 'Ûf 39150500 94 år fyller den 6 ds en av skogens gamla trotjänare Salomon

Andreas Sandberg i Draganås. Han är bördig från vilhelmina-

HERRKOSTYMER -------- in 75:- inmnmenuom ßfenvo-aiuseaniaii Fndsufgsmmtwm
DIÅÛÛNÅLKÛSTYMER ” |252' i Hillsand. Så småningom gille han sig till Draganäs och har

SKWN-'ÅCKÛR ----- -- °° 652' sedan dess hall sin vistelse där. Skogs- och llottningsarbetet

SPÛKÜÅCKÛR ---- -- : 32' har vid sidan av jordbruket varit hans näring. och han åtnjuter
nu en gratikation av Holmens bruk lör sin mångåriga tjänst.

Dlldal
Fru Lisa Wiltsltñm. f. Strömberg. malm lill Daniel Wikström.
Ojam. har avlidit i en ålder av 48 år. Fm Wikström var född i

Ojam. där hon alltid bott.

Strömsund

till kraftigt aedsatta priser.-Passatlllfället!

Telefon IJ!

Alsle och Sven .Ioassoa
f. Wikström



Födelsedagar Födelsedagar
ßår fyllerden 8 ds f. skogsarb. Per Erik Persson. Storön. Han 93 är fyller den IS ds f. skogsarb. och kreatursltandl. Johan
är född i Kalvltögen men flyttade för länge sedan till Ström. Johansson. Strömsund. bördig från Norge. I yngre år syss-
där hans huvudsakliga sysselsättning varit skogsarbete. lade han med kreatursaflärer. köpte upp djur i Norge och sålde
Sflår fyllerden l3ds lantbr. Bernt Sundeman.Alanäs. llanär i 5.-cr-i3a_ Då han övergav sina djuraflärer. slog han sig på

ter familjegården.

Dödsfall
Dlltlsfsl rerratrrrr av voartrarrrrr vitrrarrr sjr>g,rrrrr.srrrsrrrs-rrrrrt av-radar.
En av Ströms sockens äldsta innevånare f'. skogsfaktom Karl ytor; nr ß i Hösbynis och ymgk i ung; gr- |i|| §rr5m,un¿_
Hellström har avlidit. l-lan var född i Skede församling. Små- tror, sme sig md |mrb|-_ John $j5gm1 och mhm, b°¿¿c 5

land- l864- l mm åfsrßomsislt han militirskola i Stockholm vasrarrrarrrr. efter matens arsa nynarrr fru sjagrrrr rm srram-
och senare statens skogsskola. l897 fick han anställning i ,._m¿_ 45,- hon mar um gr urår-M, ,¿mmcß|;cyr-|;cr_
Hwerö revir. Medelpad och senare hos Wifsttmrfs bolag. Pensionärer: Israel Nilsson. ålderdomsliemmer. Hav-snäs. har
Även i det norska bolaget Norrvik var han anställd en tid. Till m-lidir 73 år-_

Strömsund kom han I9 I4. och där har han han olika skogliga
görornål.
F. lantbr. Carl Valfrid Edelsvärd haravlidit i sin hem i Bredkälen. DM-skräll av ll-'K Östersund
ieft ålder IV till! 68 år. Hatt hade boll iVet1|jeött lill N45. då han De ncdçrlaggrippade óstersundarm aktadc inte för rov att ge
köpte ett jordbnrk och flyttade till Tullingsås. De senaste åren div. lll-gänget från Strömsund respass ur tumeringen. Och
50640 llßll i Bledliletl det mycket välförtjänt. Segersifïrorna 5-4 var snarare i under-

kant med tanke på en del missade fasta målchanser vid flata-
Sum kassen. Strömsund hade tydligen sin svarta dag. ty sä geist-

löst har vi inte sett gänget tidigare. ”Jösse” Jönsson dock
""'“"“"'*" '“°'f""""""""""""' . sarrrrrmrrr prrsrrrrirrarratrassmorrrrrrarrr rararrrsa "matris"Måttd.dea I4 febr. kl. l8 r kyrkan. Kvällskursen. Läsning ' F “ds . _. A W

2 rrrsrisri veckan. rtarrrmarran rev-.rr 'rr _ r<arrr.rrr- 5°°'°'."° '“' .°'“ '“ '9.“'° '“*"' ““ '“°.““' "'° “"P' 85'
rare: Komminister Lövsund. Eller skolomas slut. dels ma".' B°k°dJa"' wm rakush som Mum :mk hmm in A'
sommargruppen i Strömsund. Läsning varje dag omkr. Bamuym'
I mån. Konf.-lärare: kyrkoherde Berg. dels i Gärdnäs.
läsning varje dag omkr. l mån. lšonf.-lärare: Kyrkoadj. vw'
wirrrrrrg. In _ _ . .

gen_|ör Stig Lennart Moberg och fröken Anna Mana Espling.
Strömsund den S febr. l955 _ _. _ .

rr-«»-G-mm rmrrvsme-'vs-*WW-~*"
Lantbr. Valter Ulander och vårdbitr. Elin Lind. båda från
Tullinßsås. vigdes i söndags av kornminister Lars Lövsund.

Vlgde 82 l955
I Ströms prästgård har vigsel ägt rum i lördags mellan svetsa-
rrrr rsrrrr Ljungberg och ser»-rrnsrrr fram sar Beryl Parma. Flltlelsedsasr IS? l°55
båda från Bredgård. av kyrkoherde Gunnar Berg 50 år fyller den l7 ds fru Hildur Hemmingsson. maka till

diligensförare Erik Hemmingsson. Strömsund. Fnr Hemminp-
son är född iGällivare men flyttade som bam med sina föräld-
rar till Stömsund.

Hlrlh __ .

En son
Marlan och Sigvard Nilsson

född Axelsson
Strömsunds BB den 28 jan. l955.

Strömsbor~g.Strörnsund
DANSlörr|agenden l2 februari kl. 2l.lS

Musik: Fldostfïd. Leif'Bohlins) - Ostersundskap. pa modet

Alanäsväatral!LF-avdelning
~

har hållit årsstämma och till styrelse valt Ture Svensson.
Högbynäs. ordf.. Per R. Danielsson och Olov Alex Näström.

t

Ringvattnet. Georg Eriksson och Jöns Ossian Jönsson. ”W” r

Häsbynäs R¿\.is°m.¿ Um Mickdssøn och Sven svensson .llakarna Hildur och Erik Hemmingsson

l2



Klar lilrlksfors-segerl piickartiasJDM-lliial Yrlieakolaiis väv-kurs l l~lögby1täs

Som väntat blev det Ulriksfors jämtlandsserieelva som lade hade i söndags utställning av vävda alster. Ett l00-tal besökte

beslag pä årets JDM-tecken i ishockey vid gårdagens final- utställningen. Fabrikör Arnold Nyman framförde ett tack till
match pä Fyrvallarinken med rättvis 4-I seger. efter period- kursdeltagarna och vävlärarinnan fröken Lena Rydström samt

silïromat l-0). (2-0l.t l-I ). Deprydliga nordjämtama var över- överlämnade till henne en gav-a som minne frän vävkursen i
lägsna iallt. framlör allt i skoitsiyrkan. Redan i inledningspe- l-lögbynäs.
noden syntes det. att bostonpuckama skulle lä det svettigt.
och gästemas I-0 ledning var mer än vällörtjänt. Mälpucken
vispades in i I-lze minuten av Karl-Erik Mårtensson. Boston DÖÜSÜÜ |7 2 |955
inledde starkt i andra perioden. men dä Jan Magnusson var FN KÜSÜN B- F°ßb°fB-503105" lmbf- Nils F°ßb°fB- RW'
utvisad. passade llasse Svensson på att göra 2-0. l period. landet. har avlidit nästan 80årgammal. llon var född i Ojam.

slutet slog sedan "Perra“ Persson himself in trean eller 451' ll°" Gm* 558- "mfl" mkma W¿° Ü" R°0Û|Nld°l °°ll
scinisbsi i bnsinniafss-sn-i. i sinipsnna-ns iszs nnntn iycins- öv=°s ett mindre ifdbwk- wm fw bwkß av en ww-
des så Bengt Magnusson peta in pucken i ulriksforskassen.
men Rolf Karlsson klippte av all vidare diskussion genom att sñmhm swömwm
sla in fyran. Ville Lindell finaldömde och ett fätal ishockey- “bjuda am mmm-olosmra al' (klass i tävlingen
frälsta hade v ägat sig ut i polarkylan. -WSS FOTO.. som äga, mm i sambam md DANSEN

lördagdcn I9 febr. kl. 2l.l5
Musik: BORJE LARSSONS. Nästa lördag gammal dans

Nu hinner Ni förbereda Er lör vårens stora marknad.

Wterlitärtjäiist bllr bloekadförklarad
Häromdagen kom meddelande om att denna skulle lörklaras i
blockad av veterinärlörbundet. Beslutet anses dock inte komma
att lä sädana konsekvenser. att distriktet skulle bli helt utan
vetetrinär. Det nns gott om veterinärer. och även om ingen
anmäler sig som sökande till den ordinarie tjänsten. torde den
komma att upprätthällas pa vakans.

WW mdr"-' l"'K“' '*"~“°"- <".“/f T""'*'-“""- W'-'°' snvea-n scisnun sjaain. Aisnss. im sv-min i en sida ns- se ar.
St'e'n.&von. Rolf ('urI.t.vnn. Pvrm H'r.v.vnn och Kur/-Ifril' Den bongänsnc vu, ßdd i ^|anâs_ L-Idel. mánga Ü. ubcmdc

'"Ü"'*"'~'~""' han huvudsakligen at Kramfors AB. De senaste tio åren har
Främre mden: Rune Persson. Lars Edin. Severin Swn.v.mn. han 3;-bem M din km\.“ksb).gg¿.n_ Sema i |;°|.,§m°_

Ulf .llárlvnvsrin och Jun-Erik Eriksson.

ST|lÖ.\lSl,'ND |.'5a|”¿¥r
BLEISAR. nylon och sidenrtps. ...................... ._ l l:50 15 ir fyu. den 23 ds hmbt Edvam winmam Hr wi||_

sT^°R°cK'“_" °“'3'd° °°" '“ó'“""d° '''' " UI' man flyttade l896 med sin mor och syster från Västra Fägel-
âttséç-Iïrnhuåzon.................................... ._ nå bam tm ojam där han wdm som 'mäns man så $må_

. ........................................ .. . _ mnsøm ägna sig å' sk°gs_ och dikningmrbcm 'QIO köpte

STÛCKHOLMS-"'^G^5'N" han en wrp. som han sedan issiiati nn ioss. Ds-ssiannnsn
°""'“'°"""I"' ° T""°" ' man inn nnciit-nia mi itispi sin nns-annas jnnibniitsrnsiig-

het. Vid sidan av jordbruket har han ägnat sig ät hästavel. som
Strömsunds W han bedrivit ända till lör nägra år sedan.

hade pä tisdagen en trevlig löreläsning. dä fru Ester Bolinder.
maka till den kände forskningsresanden. professor Gustaf
Bolinder. föreläste över ämnet ”Naturfolkens kvinnor som jag gfgmmudhu
kim' d°m“- FN B°lißd°f bßfäßdß °=h vid bild" N* sn gymnasium inn bit v-entiigim i snatnsnnn. i-:n snniig ni-
ffi 49 Sïllfllllßl lN|llk\'l“"°f'lß VNÖ “ll 49 SWY' redning anser av flera skäl orten som passande. Fullmäktige
'35 ^lk'- Blldlmlcmlfl “lf 'ih ßllßslldc 50"' ÜNÜWS* har snabbt nappat pä betet och tillsatt en kommitté lör att
hällarens framställning. En stor publik hade mött upp. “man $|u¿,m mgjtigjmcml

l.-In sak maste man emellertid redan från början göra klan lör
sm" uguhl. ,y”|s".¿mmM sig. och det är. att det inte baragäller upplörandct av
Den ¿J-"pa snön ¿ skogarna nmàs inom sm-ms socken är gymnasiebyggnad och allt vad därtill hör för undervisning-

snoisnitei i.s innmijnpi nen nm - innan»-ii rnnn sigsnmiii °“§ *'“'"- 0"' 4" ““ 'Y°'“'* så 5' d°' lm W *ld“" “ 4'-"
mm ñwm mark | om hm, man ck sim anna sm ston stora problemet. Den andra gäller bostadsmöjligheter lörden

älgllockar pä mellan 9 och 6 djur dra ut pä isen utan att låta sig '"ök°d° lâmmmmlm “ih "Iöj"_5h°'°' Ü" im°k°'d°'i"3 al'
“öns av närheten Ü" människoboningu elever frän annan ort. Det ar val kant fran annat hall.
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Polls och inllltlr l Sydafrika lnleder tvängslörflyttnliig av Handelsllnje l Strömsund tlllstyrlies
lnalles 70.000 negrer fran Johannesburg En tväärig handelslinje skall. enligt ett av skolöverstyrelsen

tillstyrkt förslag. successivt upprättas vid samrealskolan i Ström
från I juli. Förslaget har tidigare behandlats av kommunalfull-

N)'Imålllt|ll$lI'| 8lll1ltllSll'ñm mäktige i Strömsund. som även anslagit medel till
En smäindustri om också ännu av det blygsammare forrnatet. detsamma.Overstyrelsen finner det styrkt. att en dylik linje
Slßßdß På ffvåßgt i SIIÖMSUIIÖ- D01 ål' CI) \'0f|$l8t| för fmm- skulle fä en viktig uppgill att fylla vid skolan. Preliminärt har
ställning av madrasser och täcken. Fabrikörens namn är Olle l4 lärjungar i klass 2:4 anmält sig för läsåret l955-56 till den
Andersson och lokal har han till en början fatt i Valle Jonssons aktuella linjen,
fastighet vid Myrgatan. Vad som kanske intresserar mest är
att han även tillverkar tagelmadrasser och stoppar om dylika.
voijo ioiiioiiv. os: du gaiiof iioom-ni ooh omaioaosiri. sr na- |W"*"°"°*"°'N*f|G"W'°8*9' Fitßlêf
go, som S|,5m$u,,¿_ ksom “flm ,,°,,|a,,¿s°m_.,_ hmsa, md l strålande väder och under god publiktillslutning avgjordes

tillfredställelse. och man hoppas att detta nya experiment skall G"bbh53°“5 5"'“f'd'$'"|“$'i'|'“5 Pä $'"dP' “d_T°"“dd°“-
slå väl ut. Arrangemangen gick perfekt med snabba tidsangivelser. och

utmärkte speakem Ture Samuelsson höll publiken väl ajour
med vad som hände.
Resultat:
Seniorer. 20 km: l)Bemt Wikström. Rossön. l.l5.33 2)Ak-
set sia|.0SK. |.i1.o3 3iBoijowit<suom.Hammoiuo|. i.i1.io
5) Tage Olsson. Gubbhögen. I. l9.l8 6) Hakan Strand. Harr-
sjoo. |.2o.3| nosen Eriksson. o=o. |.2i.os io) i<.A. Jonsson.

Harrsjön. l.23.30.
Jullotta I0 km: l)PerHögstiñm. Hammerdal. 39.502)Viktor
Sjödin. Backe. 39.54 3) Harry Strand. Hammerdal. 39.57 4) Erik
Jonsson. Harrsjön. 4l.l7.
Yngre juniorer. 5 lim: l)A. Sjödin. Backe. 24.l6 2) Bertil
Lind. Norräker. 24.20 3) Göran Magnusson. Backe. 24.33 9)
Sten Allan Eriksson. Harrsjön. 26. l9 l0) Even Karlsson.
Lövberga. 26.45.
Damer. 5 kni: l)Agda Olsson. Hammerdal. 28.48 2) Stina
Olofsson. Backe. 29.59 3) lnga-Britt Pettersson. Gubbhögen.

lfi' lagen från kyrkmmer med Si-vnlegánlcn I lälle -,7 - n 3 1 bum "I 7 ¿ G H, 1 S -

Jonssons fa.srigI|i'Il i bakgmmlen å:_355|)8Gu"bn“ lö ° Gu ' ”J , md'

|:u,|,,¿|.p, Födelsedagar l 3 l955

so si- ryiiofooo zo os iiooiiaiioßiiao oiioo iogsioo. uti-itorofs. 85 lr fyller den 2 mm f- lwlbf- Erik 1°h==ß=s°n-1äf\'§=n<l-
Han 5,- 55,-gig f,-3,, Norgm men kom fó, ¿|5|¿g||gg, ¿,-scan |i|| 80 är fyller den 9 ds lantbr. Elias Jonsson. Ringvattnet. Hr
5,-c,-igc_ dm- han 15,5; |,°¿dc 5 |_¿,¿,j5_ För Msn gr sagan ny-1. Jorisson är född i Ringvattnet. där han drivit sitt lantbruk vid

iooo tion im stram ooii bor oo i uiriiofois. Sidan av arbete i Sims"-
50 är fyllerden 5 ds fru Tora Isaksson. f. Johansson. maka till
lantbr. Per Isaksson. Havsnäs. Hon är född och uppväxt i Havs-

Dödsfall näs. där makama brukar hennes löräldragard pä Kalkberget.
Lantbr. Erik Johan Luridin. Gärde. haravlidit 75 år gammal. Han Hemmet har varit liennes stora intresse. och garden har varit
var född i Näsåker och kom till Strömsund för cirka 30 är se- och är ett kärt mäl för turister. som lätt ett synnerligen gon
dan. De senaste 25 aren hade han hall jordbruk i Gärde. mottagande. och detta har gjon att Havsnäs blivit ett efterfrå-

gat turistrnäl.

Lördaglo febr. Kl. 2 I . I 5 GA!\l.\lAL DANS -
Musik: Wessens HÖGBYNAS

_ - -, - Torsdagendenl0inarsld.20.00
Nästa manad. En in i tassen festlig MASKERAD L M ”N SOLSDAN, mn lik inn.

Buss avgår frän Havsnäs kl. l9.00
Alanäs kl. l9.30.rtiaoinaqsf

oz if ryiiof tion 21 os r. iomof. Pai Paissoo. ojom. ur Paisson °:.¿'."*">"':|" g'¿f
har hela sitt liv bott pä dernegârden. där han är född. Längre  | l'8 5
tillbaka i tiden ägnade han sig ät hästhandel. och lör man den Lmkm kl' |9'l 5

tiden pa tal. har han många glada och roliga minnen att be- FM rr ' 7;mß
rätta. l-lan har ett gott minne. och även om aldem tagit ut sin 1. I IW "'°'m'ü,u
rätt. följer han ännu med vad som händer och sker i tiden. nu
I-'l



Strörns kommanaktämnd
beslöt vid sammanträde på fredagen att godkänna ett förslag
till ritning av kommunalhus. som kommer att uppföras i anslut-

ning till ett teaterhus vid Storgatan i Strömsund. Arkitekten är

densamme som uppgjort ritningama för det kända Vällingby
utanför Stockholm och förslaget ansågs av nämnden vara syn-
nerligen v-älplanerat.

Kommanalfltllmäktlge l Ström
Till ny ledamot av Ströms kommunalfullmäktige ellerjärnvägs-
tjänsternan Erik Hurtig. Strörnsund. som avflyttat. har vid sam-

manräkning inför länsstyrelsen utsetts butiksföreståndare
Gösta Hansson. Tullingsås.

Mlrakelräddnlng lïorsfjärden
Sigvard Norlen från Tåsjö och hans kamrat Karl Erik Rislund.
Espnäs. var vid ll-tiden på fredagen nära an mista livet på

Torsfjärden. då de med sin traktor körde genom isen och på ett
ögonblick sjönk ner i djupet. som på platsen är l6.$ m. Endast

det förhållandet att rufïen på traktorn slets av mot iskanlen. då

den sjönk ner. gjorde att männen kom ut ur hytten och kunde
ta sig upp till ytan. lnnan dess hann emellertid båda komma
under själva isen. men då de hade sinnesnärvaro nog att be-

döma situationen och båda var simkunniga. lyckades de ta sig
upp ur vaken. Traktom höll på att släpa fram timmer. och det
var på sätt och vis det efterföljande timmerlasset. som genom
sin tyngd tryckte på så. att traktorrufïen revs av mot iskanten.
och de åkartde därvid kunde komma ut. Båda har förklarat. att
hade så ej skett. hade de inte haft en chans att klara sig med

livet i behåll.

Födelsedagar
S0 år fyllerden l2 ds källarmästare Folke Hopstadius. Ström-
sund. Han var född iTorvalla men begav sig i unga år över till
Amerika. l tre år arbetade han på olika platser i Kanada och i

ytterligare tre år arbetade han sedan inom olika yrken i USA.
När han l930 återkom till Sverige hade han först militärtjänsten
kvar att fullgöra. men redan l933 finner man honom som vål-
beställd handlande i Storuman. Därvarhan verksam i 8år. men
flyttade då till Östersund. l942 kom han till Strömsund som

ägare till Grand hotell. vilket under hans ledning gjorts till ett

av de bästa hotellen på den norrländska landsbygden.

Över I mllj. kr. för total elektrlflerlng av Ström
l.270.650:- kronor kommerdet med nuvarande priseratt kosta

för elektrifiering av de byar inom Ströms storkommun. som

ännu inte blivit elektri fierade. enligt en i dagarna uppgjord
öv-erslagsberäkning utförd av en för ändamålet tillsatt kom-
mitte. Av sifïran räknar man med att staten skall bidraga med
l88. l00 kr.. rnedan abonnenterna själva skulle stå för l2$.400
kr.. varefter det skulle återstå 902. I S0 kr. an täcka på annat sätt.

Alanäskretaen av Svenska Röda korset
har hall årsmöte. En 30-tal medlemmar deltog. Medlemsanta-
let låg vid årsskiftet på 200-strecket. En husmoderssemester

på 50 kr har utdelats. och julblommor till sjuka och gamla hade

sänts till Havsnäs ålderdomshem och Ströms sjukstuga. I den

nya styrelsen invaldes Elin Halsius. Alanäs. Rut Johansson.

Alanäs. lnga Surtdeman. d:o. A. Mårtensson. d:o. Anna Suöm-
gren. Nyhamn. Lilly Näslund. Havsnäs. Birger Källberg. dzo.

Aina Persson. Lidsjöberg. Britta Mikaelsson. I-larrsjön.
Linnea Ahlkvist. I-lögbynäs. Karin Höglund. Siljåsen.

Alkolrolfrl pmpllaltll l Ström och Föllinge
Som ett led i propagandan för användandet av alkoholfria
drycker hade på tisdagskvällen en sammankotnst ordnats på

godtemplarlokalen i Strömsund i vilken samtliga kvinno-
organisationer inom samhället inbjudits att delta. Ströms
bilkårister hade ordnat med en trevlig alkoholfri bar. där de
närvarande fick smaka på olika drycker. De hade också dukat
ett trevligt bord som de tänkt sig det vid en mindre ungdoms-
bjudning. Arrangör för det hela var norra distriktet av lOGT:s
kvinnoråd.

Ströms follrpartlavdelnlng IZ 3 l955
har haft årsrnöte. Till styrelse valdes J. Sixten Näsström. Georg

WÖrjebo. Nils Andersson. Nils 'ilhelmsson. Ebba Larsson.

Holger Näslund. Erik Hemmingsson och Börje Sandström.

STRÖ.\fSK)RG
Glenn Miller-filmen

MOONUGHT SI-IRIZNADE

- hela raden rytmiska och melodiska paradnummer
i en välgjord. välljudande fullträfï i färg -

lördag 730. söndag 6 och 9 em.
samt på grund av publiktillströmningen

måndag 7.30.

Modellyg-DM gårl Strömsund
Strömsund anordnar nästa söndag årets distriktsmästerskap i

modellflyg. Tävlingarna kommer troligen att hållas på
Vattudalens is. Förra gången Strömsund arrangerade DM var
l952. Man kommerden här gången att tävla i hela sju klasser.

Utom de tre internationella klassema för segelmodeller. gummi-
motorrnodeller och dieselmotormodeller ska man göra upp om
DM-tecken i segelmodeller med en vingyta under l5 kv-dm.

ochgummimotortnodellermedenvingytaunder l7kvdm. Dess-

Gmnd ”UM” I. S"_¿m_un¿ utom ingår också en nybörjarklass samt för första gången i

Jämtland en helikopterklass.

IS



Alaaåsets plats l solen Ströms bantverkslörenlng
De senaste årens utveckling inom Alanäs kommun har kommit höll på lördagen årsmöte under god tillslutning. Styrelsen fick
att gynna Gubbhögen eller som dess postala namn numera är. följande sammansättning: Gösta Thulin. ordf.. Edvard Berg-
Högbyrtäs. Och Alanäset har förlorat en god del av sin plats i dahl. vice ordf.. Gustaf Bergvall. sekr.. Karl Emst Edström.
solen. sedan kommunens förvaltning inte längre är koncentre- vice sekr.. Gustaf Persson. kassör. Svea Mårtensson. Edvard
rad dit utan till Strömsund. Bergdahl samt Jonas Ollander. klubbmästare.
Alanäs bygger emellertid vidare. En lömämlig samlingslokal
är kanske det mest betydelsefulla tillskottet. men även bo-
stadsbyggandet är i gäng. Och är det flera som vill slå sig ner ”Mån
på den Vackra hnhñn i Håsjön' dârdcn vin kyrkan |yse|.s°m F. lllllbf. |$8k Elllßllllél l HÖQÜYIÜS bil' Iïlldll l Cll

en ryfbait om bygd och sjö. sa rim du arta.-fi majiigim im älfl? ft* 72 Ü- HP” W Wdtß ff” "°8bY“ä= °°"_'>'-9- °“ W
nina ßmnmnnn nhm, nn nnsnnn sin nn_ initiativtagama till den kooperativa affären där. En tid tillhörde
på häsßkjußnmns ud. då 8âs|8i\.“.i var i sång' då Hugo l'l8|'l0Ck$Åk0IIll1llll'll|llÜmlldCll l Ålllll. BOCRCI' \°8l'll8l'lSS10|'I

sam.-man och tums imsim Mia ngmric. aa rim Aiwass: *""°“°- °°" 'W M* “W *fm '°PP '“""'*' ml' *"°P °"
stor betydelse. Nu står siallama tomma. gästgiveriet är ned- “W '"â'f3d_$“"“'° 5"" bl" umf ”"5""°"'
han och nfnnsnnnnn æsgniæn nn. Mnnåm ßnn_ Men nnnn l övre Lillviken. lantbr. Enk Johan Eriksson. avlidit. Han
ink, sen nn nnnnn en un och fn sin en konn kan-e eng, en bn rar född l876 i Lillviken och känd som synnerligen skicklig
mat på Karl Tures pensionat. kafé och maiservering i väg-
$u|“_ Lantbr. Nils Hennk Enksson. Ulnksfors. har avlidit i sitt 74:e

levnadsår. Han hade tidigare hall anställning vid Ulriksfors
sulifabrik.

MASKERAD I BLIXTLJUS
å Strönisborg. Strömsund

lördagen den I9 man klockan 2l.00
50:- kr. till bästa kvinnliga dräkt
och 50:- kr. till bästa manliga.

S I-'otoaferl
Var med och tävla om den bästa .\Iaskeradbllden.

Bclörias med 25:- kr.

Födelsedagar 23 3 l955
85 år fyllerden 25 mars fru Maria Jonsson. änka eller lantbr.
Jonas Jonsson. Näxåsen.

Under andra i~¿irIdsIiri'gcI var det bemannad i-à'gspà'rr i-id
vågskålcl í.4lanà'.i. .llililärvrna bodde pá Karl- Tures

"""~"""“' mwmmwagapanmuaguømsvsiæuoim
rådbnsrätttlllenniånadsflagelseovlllkorllgtlörvlgr-an
attlnstållaslgtlllclvllförsvarsövnlag.

Födelsedagar l2 3 l955
50 år fyller den l5 ds fru Frida Göransson. maka till lantbr.
Jonas Göransson. Bonäsei.
ao av ryiimuii ions rm icfisrim Liiimia. anus en.-f ismu. I-“PilNI' lßlëlfëß WININW
Pa |_i|nnnd“_ Si|j¿scn_ El! Gvellltltlll gylltllastttlll l Sllñmslllld klllllltfll llggl t kv!!-

teret Järpen och Duvan om det gär som den tillsatta gym-
nasiekommittén och municipalnämnden vill. Vid ett gemen-

maa. samt sammanträde pä onsdagen beslöts nämligen att ingå till

i suømsuiia im from Lala Aimee av-iiiiii im sider av -rs af :'y""i°i"°'"'"'mi'f ïgmrim rn'8'' ' ggnadsnämnden u gärder

E.°.::;:'.°:.::.°°...%“:.:..:';';.'“::f...;."**;*';'r~°.. ......_ ..... ... f~--«M- ---- -=--- .-«-=~Mwww--
man i orm du tm swing gm.-n Ärtcf .im ßfriam °'“'“°" .”'“ Ü b°“.”°' 'fd Mmm' "““ ?°'“ -”““°7"'' ' gen lämpligt. då det ligger i omedelbar anslutning till övnga

skolor med de fördelar detta innebär för lärare och dispone-
ring av gemensarnma lokaler.

Ströms frlvllllp belsutbllrlnlng
har hall årsmöte. Verksamheten har i huvudsak bestått av pi-
stolskytte och sju märken i olika valörer har erösrats. Styrel- Nytt släktnamn
sen består av Gunnar Schöön. ordf.. Edvard Bergdahl. Jöns Kungl. Statistiska Centralbyrån har för byggnadssnick. Olof
Erik Jönsson. GustafNilsson och Bror Eriksson. Z. Olofsson med familj i Strömsund. godkänt namnet Ogcnnrd.
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Strömsunds Rotary-klubb 28 3 I'-ISS Födelsedagar
firade på lördagen Rotary lntemationals 50-årsjubileum med 50år fyllerden I april tvillingsyskoncn. lärannnan Anna-Bntta
en festlighet på Grand Hotell i Strömsund. Östersunds Rotary- Håkansson. lödd Hallström. maka till kantor Nils llåkansson.
klubb var representerad genom målarmästare Olle Björk och Tullingsås. och reparatör Sven llallström. Strömsund. De är

liräckcklubbengenomrektor Carl llögmark. I-lögtidstalet.som födda i Öhn. Fm Håkansson har efter sin lärarinneeiiamen
var författat av kyrkoherde (iunnar Berg. vilken var förhindrad tjänstgjort på flera platser inom Ströms skoldistrikt. bl.a.
närvara. löredrogs av postmästare Linus Hansson. och red. Lílriksfors. Stamsele och nu senast i Strömsund. llr. Hallström
(iösta Stenstraitd lämnade i versifierad form de tankar. som är har sedan åtskilliga år tillbaka en reparationsverkstad i Ström-
normgivande för Rotarys verksamhet. Presidenten. aflärschef sund. llans stora hobby är fiolspelning och han har vid skilda
Hjalmar Österberg. hyllade i särskilt tal klubbens lörstc presi- tilllällen glatt många med sin musik.
dent. ing. Ame Jakobsson. lilriksfors. såsom klubbens initia-
tivtagare och säkra stöd i arbetet. Telegram avsändes till kon-
ungen. från vilken även svarstelegram anlände. Klubben be-
slöt överlämna en sparbanksbok till en flicka. som föddes i
Strömsund samtidigt som klubben lirade sitt jubileum.

. 7

.íï
Tn .tImm.sunrlslaruri

(irvra .\'âr.sjö. Ilarald Larsmn. .-Inna-Brma Ilalcansson

Dr! i-ar Gunilla Örji-Im. som r-I: gåvan frán Rotary. Här år
hun I_t-rlllgvn pa våg ul I türlrlrn.

Ströms kyrkofullmäktige
hade på söndagen sammanträde. Föredragningslistan upptog
fyra ärenden. Ritningama lör en skogskyrkogärd godkändes.
Området. som ligger söder om den nuvarande begravnings-
platsen i riktning mot samhället. inköptes lör ett 20-tal år se-

dan just med tanke på en utvidgning. Området är l I .000 kvm.
bevuset med barrskog. och avsikten är att bibehålla skogs-

b°~*W|¿'l U" -*il -*mf lm- 3" “mmm W lmläll 3* 0" klß' Srnïnis spt-lmanslag pa .-lspiulrlvn. Srrñmsunrl
k)1'lf°Sá|'Ü- N °m"M°' lmmmff 3" “mas Pm* ßfql 2 kl-*llšmwf Sven Hallström år nr 4 fran iiünsrr-r
och ti0l umgravar. Hela projektet kostnadsberäknas till 2 l9.000
kr.

Ulrlksfors stänger portarna Bl 3 N55
Lyckad debutlör"Flatas"lnomltttaalm Det var sista arbetsdagen vid ljlriksforsvävenet på torsda-

Skolungdomen i Strömsund hade på söndagen simtävlingar. gen. Än återstår visserligen en del jobb i samband med av-

Det var lörsta gången som simtävlingar inomhtis anordnades vecklingen. men arbetama gick runt och plockade ihop. sedan

i Strömsund. men skall man döma av det intresse som såväl de maskiriema tystnat eflerden sjuånga industnepoken i Ulnksfors
tävlande som åskådare visade. så var det inte sista gången. teittilhistoria. "Det känns ganska bitter1". så uppfattar en av

Ungdomarna visade goda anlag. och en hel del goda tider fabrikens äldsta arbetare. Anders Svensson. situationen.
nåddes med tanke på att inomhussimning âr en relativt ny °'\'i var ju så glada när fabriken kom hit". säger han. "och det
sport i Strömsund. Tävlingama leddes av gymnastikdirektör var en ren fröjd att vara med och bygga upp den från början.
Inger Pihl. som även demonstrerade olika simsätt. Den mest Det var liv och lust överallt och glädjen att se allt detta stor-
spännande grenen var lagkapp. Folkskolan tog ledningen re- slagna växa fram var stor och gemensam. Så v ar det lör sju år
dan på första sträckan och ökade ledningen så. att då två sedan. när vi började. Nu går vi och plockar ihop. och de
sträckor återstod skilde omkring tio meter. Realskolan kriappade många stora och små maskinerna står nakna i sina långa rader

in. och på sista metem lyckades dess slutman pressa sig en ialla avdelningar. Själv kommer jag väl att få stanna kvar en

handbredd löie och vinna en populär seger under publikens tid. hur länge är inte gott att veta. men så särskilt många blir
vilda jubel. det inte som lår göra
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Begravning Begravalngar
I Sttñttts atavknnclliofdfistßs I Söttdsß f- Iantbmkarcn Olov t simma kyrka jmunsies t samlag; 3-ange ctayae iotums-

Olwßn- Oim- som avlidit i ett ålder av him 9! år- em. rosiemm titt tambf. mer atom och tum matta Game.
Sedan den vita kistan burits in i kyrkan av fyra unga pojkar.

t<u|.|.aattGs i.AN'ranui<sMAsi<im-:R
ttms t|At<ANssoN “""'“"""

ström I,-mswikcn lörråttade kyrkoherde Gunnar Berg jordlistningen.

Latitbrttkstnasltlaer visas hos Dttitsfal
altnldetttal Anders Rosenberg. Lantbr. .lohan Olofsson. Kârmåset. har avlidit i en ålder av 75

Strö|nsllt'l.TeI.266.aoml\ea år. I-lan var lödd i Kirmiset på det hemman han odlat och
tipptagerordet: skön under sitt liv.

50 år fyllcrdett I3 ds folkskollåratc Nils Håltarmon. Tullingsås.

s'°“"'“”°T°H.°-° In n' Han år lödd i Dals-Ed och genomgick Verkmistare-och- teknikerskolan i Sala l924. I-Ian genomgick seminariet i
Nykarleby i Finland och avlade orgartistexamcn i Kalmar och

meitim mtiotelesnsiioimo aitttima vtzdatm mig and-ms 'fm ~f°“°°k°"'-"'°°“""°-"'fid°""i"'i°'iL"'°"'Ü""“f'jâ"s"ska G ' Ü" '_ musimmj ' g1ot1iUllarediHalland.tLinsell och korn l950tilITulltngsås.

l-lerlitz och hans maka. lödd Andersson. Klintehamn.

Vlgde
Linjearb. Rune Magnusson och fröken Viola Ingegerd Sund-

STRÖMSBORG qvist. båda från Strömsund. vigdes i Ströms komministergåtd
Strömsund t påsk på påskaltonen av komminister Lars Lövsund.

summan;
mums

Llll-AraeSöderberpork. I
Bo Nytnu, .uk FÖÜÉÖIQI'

¿““¿¿'¿.: sp¿|-“,||k|m.“ 80 år fyller den I4 ds lantbr. Gustaf Johansson. Vågdalen.
Innan han slog sig ner på sitt lantbrtik t Vågdalen. hade han
bla. arbetat på malmlilten i Göllivareoch senare i mångaarlör

Nyttmepeakn
iiotms ctctmisiia aimetmtag.

Y'<'*°“'8°'“_"°8'“*=“'$"P'ß*Y'*"°8*'?f'°ß“Q*“8°_“ so tf rytm am ts av um-mm otur Mtcttetsam. simm-
i bruk ett nytt violett anteperidittm. Pl |-ibm" sund. l~lan år bördig från Öhn. dir han till en början hjilpte till
'$'°°'<l'°"“<_>°l"=°“'P°“°"'“' '°*'_"'=°'““"l“““_'“f'“^""°° m sam tu.-megamm. tosz net. tum mttmia tama om
U” °4°'4“="5'=="°'“- ^'“$lf°“4'°' 5' =_Y'“_'°f"8°" “°'=_°'$ tmtbmv-ungm meiim smimsumt och otm. samtidigt som
0Cll Sllllkflllll ltlß med Gl! Sttltstfll KOB I mtlltll Sllltl Knät han skön: en CH fmkm._ Ar |g49 dmgs *um |¿mbm\.b¿ngs_

fem sår. linje in. och hr Mickelsson. som redan tidigare haft en

brevbåringslinje inom Strömsund. korn då i poaverkets tjänst.
lörst som extra och sedan som ordinarie btevbårare.

Storbrltaaaleaspremllr|nlalsterWlaatoaChrehlIlavgår
eltereamerlaßll-årlgpolltlaltltarrllrtnedböjdpankt ”¿r|.y"“¿m|5¿“_“km¿suæ Ragnvald Löfström.Stiöm-
""""""""""""'“"'*"° sma.tifLormømmamigrmnsuømsmamma«wßm

lört\~åårsedanltanåterbosattesigdår.ellet'atthaitkoiiditione-
rat ett tiotal år hos Mahler 8: Söner i Hoting och i fem årstid

natural . _

_ ._ _ tmuom ac om mitt af msnttatmsma-
tomgmastsmomnumiottv-nummmmatmtittmtt»io- mm &“' °' S'°'fñ*:nsu”d“Ãn¿';"fr¿n har

mtmmwtimttmitmm-sv af. itmwtaaatoamms. _ !'5""9“"“* - ““*9°'“°“
han vant intresserad av nykterhetsrörelsen och vant verksam

inom IOGT. l~lan har även varit aktiv i Östersunds missions-
Em ßßlmlillg.

En pojke
tujsa om att aefgsimm

simmstmassjutsmgas east 3 toss. °°'."""
I Risselås. Strömsund. har ånkefru Mina Pettersson avlidit i

enålderav85år.TidigareboddchoniStrand.mendetår
Dödsfal åtskilliga år sedan hon flyttade till Strömsund. Till yrket var
F. låltjlganen Per Back. Bålbâcken. Vågdalen. har avlidit i en hon sömmerska och en mycket skicklig sådan. Trots sitt lyte.
ålderav 90år. I-lan var löddi Karlskop men kom till Jämtland hon vardövstum sedan tre årsålder. klarade hon sig hela livet
som liten pojke. Då Back gille sig l897.bosattehansigi Våg- genom sitt vakna och intelligenta sått och sin förmåga att

dalen. satta sig över svårighetema.



Födelsedagar lb -l l955
50 år fyller på tisdag landstingsman P.M. Jönsson. Tullingsås.
Jubilaren är född i Hallviken men kom redan vid två års ålder
till Tullingsås.Tidigt kom han ut i förvärvsarbete. bl.a. AK-
arbete. Till sist blev han byggnadsarbetare.

Twi bilder ur I?.ll. Jönssuns arbetsliv under tidig! I930-Iul.

Pá den öm- bilden :ur man en paus i arbete: med
lrâlmlspnidukliun i llulli-ilcen. Jubilaren längs! lill höger:

Den nedre bilden visar lmnnm i miuen av arberskammler
rid en i~ägb_i~gge i.-ilt'-regi.

Hans intesse väcktes tidigt lör arbetarrörelsen. Så fon det
bildades en socialdemokratisk ungdomsklubb i hans by. blev
han styrelsemedlem i den. llan anslöt sig även i ortens skogs-
och llottningsavdelning. där han verkade som kassör i ett IO-

tal år. innan han övergick till byggnadsarbetainas faeklören
ing i Strömsund. l950 blev han kassör i Vattudalens fackliga
centralorganisation. Sedan han lämnat den socialdemokratiska

egnaliemskommitten. Sin största insats i kommunen harlöns-
son gjort inom byggnadsverksamheten. Han har sålunda varit
ordförande och verkställande ledamot i byggnadskommitté-
erna lör de två senast uppförda stillelsehusen. det s.k. post-
huset och kommunens nya ålderdomshem i Tullingsås. samt
är lör närvarande med i byggnadskommitteerna lör den nya
folkskolan i Strömsund och kommunens blivande kommunal-
hus. När man ser på jubilarens stora arbetsuppgifter. är det
inga överond om man säger. att han iir en av Ströms kommuns
mest anlitade personer i kommunala värv.

Dödsfall
l Alanis har 62-årige skogsarb. Nikanor Nyman avlidit. Mest
har han varit i tjänst hos Kramfors AB som en skicklig och
duktig skogsarbetare.

ULRIKSI-'ORS

I-'OLKAN
Dans lördagen den lö
.\luslk: Börje Larsson

Födelsedagar
50 år fyller på söndag lantbrukare Valdemar Ollander. Bred-
gård. llan är lödd i Bredgård. och där bmkar han numera
lädernegården. och där har han uppfört nya abyggnader.
dan han övertog den.

Tofsmes kickar l Glrdnösbyn
Det hör till ovanligheten i denna landsända att vid denna åts-
tid trälïa på en tofsmes. som häckar. När Samuel Sandberg.

Gärdnäsbyn. häromdagen var sysselsatt med timmerhuggning
nordöst om (iärdnäsbyn. träffade han nämligen på en tofsmes
i ett rede i en gran. där fågeln låg och ruvade.

Strömsjublleuinsskytte
Strömsunds sestioåriga skyttegille celebrerade högtidsdagen
med att under gårdagen anordna en jubileumsskjutning i

Strand. till vilken .sky1tar från Jämtland och Viïstemorrlands
län inbjudits.\'ädn:t vardet mest idealiska. varlörtillfredställelsen
var stor bland de 330 deltagande skyttarna.

' .viraumiasm i io. ajaft. is ss if. zi vvairit-mar wiusifam.
Strömsund 33. 3) Hj. Hellman. Storlinnforsen 33. 4) Erik

ungdomsrörelsen. blev han medlem i Strömsunds arbetarkom- M““'°ls$°"' 'Ãsmâs 32'
mun. där han varit aktiv styrelsemedlem sedan l9-lb. I947 kom
han med i styrelsen lör panidistriktet. en uppgift han fortfa-
rande innehar. Jönssons stora .sarnhällsintresse har gjort att
hans person tagits i livligt anspråk inom det kommunala arbe-
tet. Han blev ledamot av kommunalfullmäktige l9-43 och i

kommttnalnämnden ett år l landstinget invaldes han
l95 l. Han är ordförande i bostadsnämnden. valnämnden. le-
damot av direktionen lör Ströms sjukvärdsinrättningar. kom-
munens valuiskoit. vaitenverksstyrelsen och lokalstyrelsen
lör samrealskolan. llan har ocksa varit ordlörande i fattigvårds-
styrelsen. ledamot av hiandstyrelsen. hälsovåndsnämnden. och

Veteranltlasaen: l IG. Karlström. ÖSG 26:

Högre klaaaett: l) Rune Gahlin. Gärdniis 30 tr.: 2) Per Olof
~ om » -Lindgren. -9.

“ads
l Strörns kyrka vigdes på söndagen målarrnästare John Wester-

lund. Ulriksfors och fröken Margit Maria Göransson. Öhn.
Olliciant var kyrkoherde Gunnar Berg.
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Dödsfal Cemeatvaralabrlken l Strömsund
Skogsfaktor Per Albin Grundström. Lidsjöberg. avled hastigt Regeringen har beviljat fabrikör Måns Zakrisson i Snörrrsund.

på söndagen i en ålder av nära S8 år. l928 anställdes han vid som driver cernentvanrfabrikation där. statlig lånegaranti lör
Ströms Trävaru AB. som numera äges av Holmens Bntks- & lån på 45.000 kr. avsett lör maskinanskalïning till grustag. Hr
Fabriks AB. De lörsta åren hade han sitt hemvist i Frostviken. Zakrisson räknarmed att kunna nyanställa omkring fyra man i
men stationer-ades sedan som skogsfaktor i Lidsjöberg. sin för-else,

Lantbrukare Per Eriksson i Bredkälen har avlidit i en ålder av
8$år. I-lanvarlöddißredkälenochvarmångaårverksampå Fuàah'
ungar a strömma. uns han aspie sin mmm i amrurm. 75 Û' fY"°' P* '“*“"'8 “8°“"°'“!"' *W "““°““°"- Å'8'
'|k h.nun*rånns| huubcu '|| mäns' -" llll|Cll.SlIÜlIl.|'llßllIßllll11lf'ÅllFlykliC\CillIVlflI"°' °" '"""'°" °"' bmniA|g|a||=nseumungau.seumrug=humstm

gård' postväskanibynochimångaårharhanhallhandomvakten

vi mms;-rt med a um ram røiustoranspcutam sm """*"°'“°' i Å'8""'°“-
wsa=gam.osargmms|.mnwßauaLtngams«omæh 5"'fY"°'P*'“*'**'8'“"88""!8“"*'*"“ 5"* E"'*“°"-
mg rottsuorummm i Lura rm oem i. mwrmm V*8*"'°"- "NWWWW' 51“'=“°"-
l927.Treårsenareblev hanöverlärarei Umeå och utnämndes

senare till folkskolernspektör. S' i |

rtorrm.cu.u:r
rznugmaenraaraerr 21/arøss V""'°'l"""'°"'°""”^"5
Den nya srarrruibyggmd. som rarmrmrs stam-atafcning upp- B°“'*"“'- * '°'- 29

mn a srfamsumrmamu rrermgißabmu. osmarwsuøm- ""'“°*“'* “"°"“ Fm”-
sund lätt ett kontrollslakteri. som står på toppen av rnoderni-
tet. Byggnden är upplörd av sten och betong i två våningar Födelsedagar

med källarvåning. och kostnaderna går till nännare 900.000 50 år fyllerpå torsdag lagerehel'Sigfrid Larsson. Strömsund.

kronor. Bottenvåningen rymmer sarntliga lokaler som är av- Han har en längre tid varit anställd vid Ströms konsurnentlör-
sedda lör slaktning. lagring. kylning. infrysning. styckning ening. Han har varit ombud lör Folket-Samarbete och ordlö-
m.m. I samma plan linns även en större ladugård. som ligger i rande i handelsarbetarnas facklörening i Strötnsund. Stort in-
anslutning tilldenstora slakthallen. Detäräven väl rustat med tresse lör fiske har han länge hall. och när han lär tid över
alla moderna tekniska hjälpmedel lör att underlätta arbetet i ägnar han sig fortfarande åt denna hobby.

olika tempon från det djuret slaktas. tills det är styckat eller
fårdigt lör infrysning eller rökning. Från det djuren ärdödade.

...""..-.'°'°....°' 2..°.",........""""..°....''?.Z'&ï2."'..li.'ï',.'f W-»ß M- rf --'*w~*=-ß-'!=='ff= M'°-“=f “-
psalm med rarmrorium iafmmm". egen tetermmi *1°f'""- F"°°“""°" °°" W" BW" ~"'*°"“°“- "'"“1°"-
linns det naturligtvis. men det saknas inte heller högtalaran- _
läggning. som gör det möjligt lör personalen att tala med var-
andra utan att behöva springa rnellan lokalerna. Området lör VIII!

l Strötns kyrka vigdes på söndagen strickaren Anders Gustav
uppsarnlingavslaktdjurtillslakterietiStrömsundärlörnärva- oshrwom om och Mk” M.j_Bñ“ B“B|m¿_ dom' Ii"
:nhde kommunerna Ström. Frostviken ochen del av Föllinge Émggnin | hkob Baghmd och mm I Km”

Förnärvarattdelrarslakterietl8rnänocltfy|akvtrutot'attställda. 8 '
Föreståndare vid slakteriet är Karl Svalstcdt.

Dödsfal
Lägenhetsägaren .löns Viktor Wikström. Gärde. Strömsund.

haravlidit nära 70 årgammal. Han var lödd i I-lavsnäs.

Ilegravalagar
I Alanäs kyrka jordlistes på söndagen änkel'ru Hanna Morin.
Havsnäs. Kyrkoherde Talis Halsius lörrittade jordlöstningen.

På Frälsningsarmén l Strömsund
går den stora värfesten av stapeln på torsdag med kalfeser-
vering. konditori och °°åror". Major Allstig från Östersund

deltar med musik. och strängmusiken medverkar också.

5/0/Wflfl I $"'öM-WIN! 9! år fyller på måndag Valborg Jakobsdotter. Spjutviken
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Ström-Alanis lionirdslörenlng
och hushallningsgille har hall arssammanträde i Strömsund. I STRÖMSUN D
styrelsen lör hovvardsföreningen nyvaldes (iunnar Brorsson. li' “fu-“ÖTE Û SAC-'\B|0GR^n':N
areelitalen een olle Lindgren. Olin. öv-rige l styrelsen ar lans ßöndlil den I ml kl l6-00
.Atv-else. Aimmiei. efelamee. llmla leiiessen. stram»-uml. TI' I* *JWWIN
selireieme een i-:flit llemmmgssen. Tuillngsas. Till siyielsel «\N0RE«\S“0R\l0*Hl-Twllm
hushallningsgillet valdes Gunnar Brorsson. Bredkälen. ordlö- -'\"'“Ü"|*'W WÜJÜÜ” lm llfll" 55533
rande. 0. .-\ndersson. Strömsund. vice ordförande. Signe Nils- SWÜNWÜÛ "Ü-'lfmml
son. Tullingsas. Birgit Löfvander. Öhn och Jonas Hägglund
Jarvsand. Man beslöt art under sommaren ordna en utflykts-
tesa till Nygarden t Ottsjö.

Yalhorgstnlssoafton smäller det!
Slsongppremlär kl 2l.00 I

Ströinsseger l Skatisiiäset
stmiiaseis .sllyiielafenlng imae l söndags- inbjudit till latt- Åb:f.';fkT|'_'.:u""ug“_.°

“'.°“°' "°' “" 72 *'“*““" '“°'“ *'°"°g M" °“ '°'“" Em' Meddelande: uisii~ael=iila.Tavlbiler\-la Farjsiailei
::':|:'": Banan el. uppvärmd.

FJ: I l(iösta Palmkvist. Strömsund. 26 träff. 2! ßorje Molin.
Tasjö. 25. 3 l Valdemar Wikström. Strömsund. 24 .-ll Einar Blue.
Tasja. 21 si Anselm saeililli. suamm 22. oi Helge iaaeewa Slim -Ilmlld hälsade lim med sinwll vid
5|,5m,u|,¿_ 33_ 9, kaj; Mau*-,n_ 5|,5m§u|,d_ |9_ Våren hälsades tradltionsenligt välkommen till norra Jämtland

med otaliga majbrasor. vársanger. tal och fyrverkerier. Trots
det tidigare kyliga varvädret blev dock vädret pa valborgs-

M-nhwprßnu 2' 4 N55 mässoaftonen relativt hyggligt. I Strömsund inleddes

im till smeise vall .visum ialtlllaeili. enllamiee. Petrus “""°'ß§'“5“°"“"°°' *°'“ “B "'"'“" 'W *WS °°" “" lf*
weseaalil.'.»\lrfea smiemen. lljalmsr Lasenbeig eeli inge '°'B°' fmß' '*>“““'- M” 4'-'“ *'°_“' "'°“'¥'~"°'°“ *°'“ 'W
Sm¿cmm_ bnikar samlas hade reducerat betydligt. Det var dock nagra

l00-tal människor som sökte sig ut för att hälsa varen och

glädjas åt den första vårkvällen. De fick först lyssna till
kyrkokörens sang under ledning av musikdirektör Rune Jans-

son. Vanalet hölls av distriktsöverlärare Stig Lander som även

utbringade ett leve för varen. Avslutningsvis sjöngs Du gamla
Du fria. varpå det följde ett leve för fosterlandel.

llklanhet
hade man också ett festligt valborgsmässofirande. Alanäs
kytkokör under ledning av folkskollärare Bemt Eriksson in-
ledde med några vàrsanger. Talet till våren hölls av kyrko-
herde Talis llalsius. som även ulbringade ett leve för varen.

I I-löiynls
samlades man kring en stor majbrasa. där man även avfyrade
ett vackert fyrverkeri

Inga och .-llfre-el Sumle-man i .vin maltluindsfahrik Kurrrltl i'

.-llanås. [ru Inga med en exemplar ai- det effler/rágaile' 5053 lill" J SIVÖWSIIIIÜ
_.,¿/man/~,,|,1.-1 i sin Im,|¿_ l Strömsund hölls i ar första maj-firandet ute pa torget. där

närrnare 300 personer hade samlats. da arbetarkommunens ord-

förande riksdagsman Sigfrid Jonsson hälsade välkommen.
Hu* Talare var sekreterare Anders Vormdahl. Trondheim. som åhör-

Fn des med ston intresse. då han visade sig vara en god talare.

Ulla-larm eeii Tage .viliseeen
lllzi liiišaä en °:l19:;li*:;'*“W":'fd'f;'§°“ "'05 3::

_ . a ravr ~nets 'r . anmi avenom
S"°““““"* B” °°“ 28 ^"“' "'55 iijaip ev-eiielm rånet faeltie sin lmleffeil. under men vafitie-

krigets svara ar. l Norge sade talaren . är vi också vana vid att

när ett första majdemonstrationstag går fram kantas alltid vä-

FÖÜÉQGÜIRCT garna av stora folkmassor. Men i Norge är vi också vana vid

59 Û' l-)'"°f På öß hcmmsâß -Åbfhßm -'\bNlNm$~ att människoma star på vägkanterna. men här i Sverige sitter
son. Järvsand. llan är född i Tasjö. men när han var fem ar man i bilar, Sedan talaren taekats med livliga applåder. före-
gammal flyttade föräldrarna till Järilvattnet. där de köpte ett drog riksdagsman Jonsson första maj-uttalandet. Både före
jordbruk. l92-l flyttade familjen till Kalkberget. .\'ärjubilaren och eller mötet lörçlmm musik, Till bmdei-gkapspaniei-tia i

gillt Sig. ltöplc han Cll jurdbfttl I Jåtïàatld Otlt flyllßtlt (lll. undçrutveçklgde länder upptngs en kollckt sam gav |2$ kr_

Zl



Födelsedagar
50 år fyller på onsdag skogsarbetare llugo Mårtensson.
Strand. llan är född i Tåsjön men har sedan l925 vant bosatt i

Strand. Många olika sysslor har han ägnat sig åt.Bl.a. arbe-

tade han hos bönder och en tid var han anställd i affär innan
han började arbeta i skogen.

Strömsunds SDUK 2 5 I955
hade på torsdagskvällen ett givande möte t hotell (iillet. lin ny

medlem anslöt sig. lin hel del aktuella frågor diskuterades.

Bl.a. beslöt man om anslutning till ABF och till att föra klub-
bens talan valdes Karl-.-\sel Söderström. lšfler mötet följde ett

uppskattat karusellprogram.

Karl-.-l.\'i'l Sórli'rsIrr'i'nt

Bfttmttlttanr
I Alanäs kyrka jordlästes på söndagen föne homeopaten Mi-
kael Jönsson. Strand. Jordfästningen fönättades av kyrko-
herde Talis Halsius som även sjöng begravningsmässan.

I-lerden l Alaniset
Det var en fullsatt kyrka på söndagen i Alanåset då kyrko-
herde Talis l-lalius av biskop Gunnar llultgren installerades i

sitt ämbete. Vädret var i gråaste laget. men den vackert be-

lägna kyrkan hade ändå inte svårt att samla folk denna dag. I

god tid före kyrkringningen kom bussar och personbilar från
alla håll i socknen. Sockenboma ville tydligen vara med så

mangrant som möjligt vid installationen av sin nye herde.
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I-listar genom I-'låsjöns ls

Tvà hästar gick på måndagen genom isen på l-'låsjön. Pa hem-

väg från timmerköming följdes två slädar åt mot Alanis. när

isen plötsligt brast under den ena hästen. Med hjälp av den

andra försökte man dra upp den ur vaken. men då brast isen

även under den andra hästen. Folk observerade händelsen

och hjälp tillkallades och efter en stund lyckades man få bada

djuren på det torra igen. Genom vattensänkningen var det så

grunt på ett ställe. där isen brast. att hästama nådde botten

utan att komma under vaittiet och på sa satt avlópte händel-

sen utan förluster.

Födelsedagar
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Karl Palmqvist. llavs-
näs. Han är född på den gård som han brukar i llav snäs. llan
är känd som en arbetsam och duktig jordbrukare. l yngre år

deltog han aktivt som skidåkare och placerade sig många

gånger bland de första på prislistan.

Lysiilngar
l Ströms kyrka för ingenjör ()lofViktor Björk. lilriksfors. och

affärsbiträdet .\läret Roos. Strömsund. Vigsel sker 25 S.

EI-'S ltiorn Ström på kretsrnöte
l söndags var El-'S misstonsfolk inom Ström samlade till krets-

möte i Bredkälens missionshus. Av årsberättelsen framgick
att arbete har bedrivits på ett tjugotal platser. l styrelsen om-
valdes Albin Svensson. llillsand. Hans Strömberg. RA.
Eriksson. Bredkålen. Olov Månsson. Tullingsås. Sara Jons-

son. Kårrnåset. Sara Texharnmar. Tåxan. Natanael Svensson

och Gunnar Grahn. Strömsund.

Srrörlsbo lörblttnde still för llskllasltor
Ett enkelt. men dock praktiskt flasltställ har Enar Mårtensson.

Södra Kårrnäset. lyckats konstruera till glädje för alla
låskedryckslörsäljare. som vill ha dryckerna synliga och trev-
ligt uppställda i sina arer. Vanliga liskedryckslådor. eller
backar. som de i dagligt tal kallas. år inte så trevliga och tar
också stort utrymme i en butiks- eller serveringslokal. Därför
bör detta flasltståll ha en uppgift att fylla. Flaskstållet liknaren
låda som är uppdelad i fack. Botten är av masonit och det

övriga materialet av tunna bräder. På baksidan finns ett stöd

som är fastsatt på ställets baksida med gångjäm som man

fäller åt sidan för att stället skall stå var man än ställer det. Det

finns ingen nsk för att flaskorna skall falla ur facken. Inte heller

rinner innehållet ur den om en kapsyl skulle råka på att vara

gles. trots att flaskoma intar en liggande ställning. .\lårten.s-

son har redan sökt patent på sin uppfinning och även tillver-
kat några ställ. som redan funnit belåtna köpare. llan ämnar gå

in för tre storlekar som rymmer vardera 49. 96- och l 50 flaskor.

Det sniakar ändå karl.
sa ickan soni kysste tuppen



Dödsfall -t 5 N55
Pa älderdomshemtnet t lulltngsas har lïtrre llotlntngslönnan
Per Slatttas Sjögren fran \'agdaIen at ltdtt ten alder ax nära 83

ar. Per .\latttas sar \ tda kand | Nord-Jämtland. I snart sagt alla
t arten fran Letptks attnet t norr och äs en de norska syoama ull
Sandslan t söder hade han \ ant med och ottat och han \ ar en

erkänt dukttg flotlare. Ilan sar en man som for tïtga sarltgt
fram med sug .sgält eller med andra. hans ord sar musttga och

ss a\ elosande och hans repltk kunde \ara hade gttg och fnsk.
.\|en under denna )ta dolde sug en annan Per .\latnas Sjo-

gren: en man med ett synnerltgen skarpt och klan tntcllekt och
framför allt en naturälskare som lä. llans kunskaper om djur-
nket kunde de flesta asundas honom. .\langa har täl ännu t

färskt mmne hans djurgard hemma | \'agda|en. där han tog sug

an as hundar jagade radgur och ck dem att tm as sa att de

t.o.m. lïtrokade sug t tängenskap. Stn ststa hrodsktta offrade
han lïtr dens skull. när del ett slag \ ar som knappast med den

satan Faglarnas fl) kt noterade han arltgen synncrltgen nog-
gram.

Per .llullms S/ñgrerr mn/ tum rm//ur

Internationella
\Il.l.-\Rl-ISS(1lRl-IIBI-'.R

I-lhtetrkus

STRÖ.\lSl'.\'D
IDROTISPI_-\\'l-IN

Prennär mand. IS maj kl 8

ttt)t_\t|!\Rt<t-:x.s*t1tO.\t$t^.\'t)
Presenterar

sommmsst'(°<'EPR<x;tu.\|

\:s^|'t1'mt.ssrt:u;\.st|tx~x>sts|.-ttutuxzas
otuetxttute

ttosstt ('.st.tsrRó.\tsQ\'t.\11."rr
tt.-ss-s mttss - \\~t:sst=:.\'s

tsnuasttamnstagm - atzsxs' uzvros

Ss irds jittetlsoll med radlobllhana. karttseller och

llllepntttag

.Iult
6 J().\'.\'\'('A.\lBl-Zl.l.S

orkester

9 I-'arnlljeksill nted(;l'NN.\R
<;tuttssTRO.\ts
Populära karusellprogram

l0 BIÉRTII. S\'l>Il)l\Sork.

23-2-t .-\\\'ABl-Il.l.-l.l>Zl-I
med .-\rne Söderlunds orkester

26 ll()l.l..-\NDS Sl'IX'I'l'ITI^
.\led Joe “iller

Augusti
J mssa stf: nu

lllldlng Pettersson och Oskar Ilaglund

6 TORE .Il'IDl*IRB\'Sork.

7 Bl.-\('K B0'IT().\I ST().\lPl>IRS

tungdomens speetella dmelandbandl

I 4 SSODD.-\S

September
3-I llöstfest med

E.\lll. l\\'Rl.\'(;Sorkester
ll-' Kamraterna

Ssalan kommer till Sordjitntland
Trots att sädret | Norra Jämtland kännetecknas as \ar\tnler
ännu har ända sxalan börjat usa stg. Iläromdagen sag Rudolf
Norrman. Yagdalen. det tïtrsta exemplaret as tar kärkomna
sommarlïtgel Ås en t Bonäset har man sett tre stalor. omtalar
\'tlhelm lzrtksson klan anser allmant att det är ox anlagt udtgt
om man tar t hctraktande den sena \ aren.

Nytt stoppstllle lntlll Strñntsund
Fran ltdtahellsändrtngen den It) ;um tar kommer Sjös tk. som
ltgger mellan Strömsund och L'lnksfors. att fungera som stopp-
ställe. där rñlsbussar kommer att göra uppehall lör at sngnmg.

Rälshussama kommer äs en att stanna för pasngntng. men da

maste vederbörande resenärer först sätta sug t törbtndelse med

tagklareraren t lilnksfors.
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Strörnsaadsltornmaaahreköperfatla Spelmäaoehrödafaaorhylalnglörfledenvlnd IS/Sl95$
Kommunalarbetamas avdelning 563 i Strömsund beslöt vid Spelrnän och röda fanor hyllade Gustav Hedenvind-Eriksson
årsmöte i söndags att köpa en fana under innevarande är. vid festligheterna pä Skansens höglotl pä tisdagen pä skal-

Mötet som hölls i pensionärshemmets samlingssal. var syn- dens 75-ärsdag. Mer än ISO personer hade mött upp i ett

nerligen välbesökt. bl.a. av medlemmar frän Hammerdal och pampigt fantäg frän Djurgärdsslätten till högloltet där den

närbelägrla byar samt ordförande i avdelning 7l i Östersund. vördade diktargestalten skulle firas. Pä förmiddagen hade re-

Gunnar Högberg. och avdelning 272 i Strömsund. Karl Ham- dan ett stort antal representanter för tidskrifter och förlag.
mar. Sedan ordföranden fnt Gunhild Carlsson hälsat välkom- författare och andra personliga vänner till Hedenvind upp-

men och öppnat mötet valdes Hilding Amundsson att leda vaktat. Pa högloet tog genast Bertil Lötberg till orda och

lörhandlingama. Bland de viktigaste besluten som fattades. talade varmt om skalden pa ungdomens vägrlar. Hedenvind
kan nämnas inköp av en farla till avdelningen. och styrelsen fick en replik i minialyrav Kalle Hovbergmonumentet ilärpcn.
fick i uppdrag att verkställa dena under innevarande verksam- Jämtland. det landskap. därde bada levat och verkat. Kl l9.00
hetsär. hade man samlats till festtaget från Djurgärdsslälten och pa

högloflet fortsatte hyllningama för Hederlvind i ett tva timrnar
langt festprogram. Docent Örjan Lindberger påpekade i ett

'|1|;|an|vg | |-||||g.||_ I-';|||||_| ß|-20,000 lg- minnestal. att Gustav Hedenvirld-Eriksson börjat sitt förfat-

titeg star glaljen ringt i inte lies rerniljen Anders t-teniilis.-.enl tankat» redan i tenaren- Den nya Cannen Kernin Meyerltade
l-lilleenit. Feniiljen lm nsniligen blivit zs.soo kroner rilwe. översen den aydlindalra revenearen een sjöns ßr lrvallen
Hugfgdgm tippade i ßfn veckan ån; rader-gel; avgg; mßll helnordiskt med Peterson-Berger och Grieg som hyllning till
en med tolv nan. utdelningen blir 25.500 tunnor. men ev detta skalden- Eller en trwlisnins av Åke Nygren sjöns en lönin-
gars.loolen>nnfbnnislon rnniiljen tafssleileebelallezoaoo rande barnlrör ar Unsa Omar- aelr deraa aina slelr direld till
k|-0|-mf, Dgn p|-gliminlra utlninsgn av gig; grns-lagt-| blgvç ÅllÖt'II"ll8S lljifllll. AV tlikllfktllleßtl' hldt bl.I. lätt Ffldtßfd
tolv nan 2s.soo tunnor. elve ntn sao lnenofeeli tio ntn 69 ton- mört vw. oeb nen bidrog till nderhallnlnsen med en sprit-
non Ps sitrenips gav fyni nan l.ooo lnnnnfeeli ne frn 22 leo- rande velalra Mrßilrinalas var det sen enl aelr linlllindalra
nor. lätar hade naturligtvis företräde. när Erik Osts garvade spel-

märl dä och dä avbröt de mänga högtirktalen till kvällens he-

dersgäst. Ännu en minnesgäva ck Hedenvind motta. Korn-
muniltationsminister Sven Anderson överlämnade en skulp-w tur av August Palm. Det ñnns en parallell mellan den förste

För “nam Bo NYGAARDS agitatorn och den förste arbetarskalden Gustav Hedenvind-
Erikssotl.menadehan. Frän LO ckhansedanmottaenmag-

'""'l'°l"""" °"'*”"' nili blonisieniyttning. Albin Lina uelieite pr l.o=s vagnen

_ _ _ Rörd tackade I-ledenvind för alla hyllningar. och eller en an-

T”“""”* "'l“*"°'- T-'-E en-tngenite ang lninae nesteni i evensli nrbeinntilnning din
sig tillbaka.

Födelsedagar "' * ""
75 är fyller pä lördag förra hushällerskan Mätta Svensson

. _ . ' Förlltlralötelströmsuad
Öhn.Honärföddl0hndärhonalltldvantbosatt. s.mIa|*°hmßd|dmß'mi“8iSu_6msundh.dep.Kñ“i_

viken. snoni. lien ar man i rtsjb inen lw seden lange wii ,:“"_',":,f°n"'c“d°d"°ñemnn¿; uw|m"'°f8' om den hanåïfinje

'“'"'*“l""'“V“'”'“"°'-'“““""'“"°'5“"°“'°""°““"°"“' vitiel=etan.MenenneLnissen.ine<lvertoileinenntnglillpie-
Slnhei M h Ilwäce b'-I. hl lidviß $k°'  .v lamt Avg' hr.
3"' feservering förekom. Till ny ordförande valdes Åke Carlsson

och övriga styrelseledarnöterblev lätarirlrlarl fru Brita Svanheim

och fruTora Holm. Ellermötet spelade löräldraroch lärareen
fotbollsmatch pä Tingvalla där lärama vann med 4 -2.Vld tlaget l Strömsund

Haatrarnlaabaadel
En person frän Näsviken varätalad föralt ha missharldlat dels
sin hustru och dels en pensionär. Han ck 40 dagsböter ä 2 kr Ströms folltskolestyrelse
samt skall till pensionären betala l IJ kr. därav 75 kr för sveda beslöt vid sammanträde pä söndagen att hos skolöverstyrel-
och värk. En person frän Havsnäs fick 75 dagsböterä 2 kr för sen ompröva lokalbehovet vid Havsnäs skola. Till ordinarie
hol mot polisrnän. för resandeav livsfarligt vapen och för främ- folkskollärare vid Bredkälens folkskola valdes Anders Wiik
jande av flykt. Två poliser hade i fjol rest till Havsnäs för att och till Ojarns folkskola Per Wiik. Ttll icke ordinarie smäskol-
hämla en person lör blodprovstagrling. och mannen började lärartjänst vid Strömsunds folkskola förordnades Brita Carls-
sä smäningom bråka. Dä ingrep den tilltalade och llotade poli- son och vid Ulriksfors smäskola Birgit Haraldsson. Lärar-
sema med ett stort jämrör. Han giorde gällande vid rätten. an innorrla Hedvig Eriksson och Märta Jonsson förordnades vid
det hela var ett ”skämt” frän hans sida. Detta trodde dock Henningskälens respektive Harrsjöns skolor för tjänst även

rätten inte pä. nästa läsär.
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Ströms hemvira harjabllerat Lysaliigar
Ströms hemvåm radepå lördagskvållen sin IS- åriga tillvaro lStröniskyrkainåleriarbetaienJohnWikströrn och ökermnna
med en sammankomst i l-lemvårtisgården i Strömsund. Marta Åslund båda Alavattnetz för flottningsarbetaren Tage

Hemvinismånnen liade mött upp talrikt från hela hemvims- Halén. Magnesro. Helgum och fröken Asta Johnsson.
området. De grånade hemvåtnsgubbarna. veteranerna. lick Vågdalen.Vigsel sker i Ramsele prästgård den 2 juli av kyrko-
motta Iörtjånstplakett i guld. Eller middagen följde utdelning herde Sven Kruse.
av lörtjånsttecken. Hemvåmschefen Norrman inledde med an

lörst tacka bokliandlaren Ulrik Ring. Strömsund. som nu lam-
nar sin mångåriga uppgiñ som stålllöretrådande hemvims-
chef. för dennes uppoffiandc arbete som hemvårnsman. l~lr

Ring fick även motta veteranmårket. förtjånstplakett i guld.
och en vacker blombuketi. Vcteranmårket utdelades även till
Nils Holm. Svaiiingen. Anders Svensson. Lövberga. Etik Lars-
son. Jårvsand och B. Bergvall. Strömsund. Förtjånstplakett i
silver fick Bror Eriksson. Strömsund. Gunnar Hörnfeldt.
Lövberga. Mikael Larsson. Svaningen. Frans Wahlström.
Alanåset. och Erik Alvebo. Alavattnet. l0-årsmårket utdelas
till 29 liernvârnsman och S-årsmñrkei fick 23 hcmvåmsmån.
riii sist grriuirrsrirs srromr irrrm-am rr arriiarmir i srramr -4-W "*"' TW ”“'*"'
Iottakår ii Stina Olofsson. som örerlimnade två bordsllaggor
med hemvårnets emblem samt ett stor bukett rosor. su-gmund, ^B|:_.“|¿|n|||'

hade i söndags årsmöte. Sedan de stadgecnliga frågoriia var
genomgångna diskuterade man avdelningens arbete inlör kom-

WN rrwiririrarr. Msn irrsiai iri.r.rrrr§rsirrrirr>rrrrririrrrrrir~»ririrrirrgrrr
I åll' av når! åt' fm Llsa Persson. Slfñmsttlltl. avlt- i ogusum ßr an gsmdkomnn en ßrc|§snings$cñc_ Vida"
dll. H00 VII' född l FIDSIVIKCII 0C|'l Ülklßßl' Sk0|\"8kl|'lIâ$l8|'C diskmadc man av smdiearbdd i de nârbæ

Vamid hmm- SWWWM- "°" W°“ hmm” |“'i“"' mm ligna orterna. Till styrelse valdes Sigfrid Jonsson. ordförande.
5"” “mm f"""j°|“"“°“ “" h°“ h-ii|P“'“ °°h °"“Y°|“' Gösta llansson. kassör. Bror Båckman. studicledare. LM.

Anderaon. Adela Thorn och Ivar Nyström. Revisorer blev Olle
Ogenrud och Nils Holm.

Födelaedapr
75 år fyllerpå torsdag förre liemmansågaren Nils Göransson.
Strömsund. Han ir lödd i Ojam. men korn redan vid l0 års

åldermedlöråldtamatillkenålandeadårhanblevbosantill ll I 'I ' . .
'929 ü han n I li" B E Hm har även nä' bosmi S/0 år fylleš'::"fi'edag småbruksågarcn Hilding Gustavsson.

åtta år i Hallviltett. varifrån han flyttade l945 till Strömsund. 8

WN Unni-:N - sritöiwsuun
Arbetaren Karl Olsson. Vågdaleti. har avlidit på ålderdoms-
irrmmrr i nriiirigsrs i rrr starr av rim so tr. rirrr var iisriri i "°v°°“°°*“1'-°°-°_'-0' G^MM^'- ”WS
V¿8d¿|e“_ (ur han när buga fa' kr mc$u_ SIIIÛ: BERTIL NILSSONS ltvlell

rm /iugrrra aim. mir. riii msimnsmrr P. M. aiirr. srrarrr- H-041%' WW1'-0"'-'° MODE” NNS
sm inr rviiriir i rn tirirr av 14 tr. rim var iisriri ivtgririrrr. "NW RUDÅS°f*ß'*f 'WG'°'°f "=f”°I
Sedan hon gihe sig har hon varit bosatt i Strömsund.

Strömsunds gymaastlklönealag

En kurs i brand- och sjtikvårdstjinst för civillörsvarets |“'";:||81l 0132:25

brandmanskapharpågåttunderdengångnaveekaniStröm- b°d'_ 'f _ 9'""”' "M" _'
- - samhetsåret. Antalet kvinnliga övningsbesök har uppgått tillsund under lediiing av brandchefen l~l_|. har '_ med

it iiartrs stirrar med i sura _ 5°°° '““"'8' °“ "“"“'°""°
um" ms u på gm M 'su mms” kommunalt anslag och lottlörsåljning. Till styrelse onivaldes

folkskolllrarinnan Anna Persson. kassör Sten Erik Rosenberg.

aflirschef Ivar Flatbacke. överlararc Stig Lander och slöjdlâ-
Ãltteaaltapaberyg 24/5 I955 rare Ture Rehn samt nyvaldes gymnastikdirektör Inger Pihl.
I Alanås lör jordbruksarbetaren Gösta l-lopstadius. Siljeåsen. Eller årsmötet höll Strömsunds kvinnliga elitavdelning en sytt-

till åktenskap med fröken lmia Svensson. Norråker. Vigsel i nerligen uppskanad uppvisriing under gymnastikdirektör Pihls

Tåsjö kyrka skerden 25 juni N55. ledning.
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Mags]ukdotalStrötnsund -

en bosvariig rmgsjoittiom im pa sista riderr iuijat i stram- i 01"'
sund. och den antas ha orsakats av vattnet. som för
Strörnsunds vidkommande tas ur Vattudalen. Ett prov. som
insändes till Statens bakteriologiska anstalt för en tid sedan.

befanns innehålla kolibakterier och förklarades sälunda
hälsofarligi. Ett prov pa vattnet. som togs fem dagar senare
var dock helt fritt frän bakterier. Man fortsätter att insända
prov och avvaktar hur dessa skall utfalla.

svnnlnnnnunnndnnnnnn fnmllannmna 3|,5 N55 Fm: Emma Karlsson. Anna Olofsson. Lennart Johansson.

en som eitonomibyggmti im.-italiano: bi... tvi bosatte- B'""""4 Gö'°"==°"- °°8"'“'J°'“"'“°"- P" 0'*~“”'
itgooiv.-rer. imo vid stunden ps amma; pinga mf mi °°"J°'""' 0'°f”°"
ßflllldtll l Slllllllßl. Ålll |ÖSÖl'C ßl' flllllljßll. SOIIIDOÖÜCÛ sv.brbyør|°]u.-'nmßociklmmmkvnr
huset. gick förlorat. Det betecknas som tur. att gärdens man- Du ir en nnnnnin vn, |955_ nnnnnnnn ninnn fann, snnn

B*'<'*'>Y88““' °°" '°<'“8'W- *°'“ "S8" °i"“' '° '“°'°' M" oeivis im: ps sgom iojsm. ooii tirivom ettor viigoo att iw
4°" '!'“'"'° °Y88'“4°“- '=“"4° "W”- °°“_*'f“'"'= bY88"" varsoien imo iiomii smarta. Mon var-ooir sommrngiam im
4"' 'Ji'“<'° N* *°'“ WW °°" °'=°“°"“bY88""| P* 4"' kommit. svaioms iwimuio myr. ooit svepte rm ps join or-
S.k. QÅSIQÛVIIQÅIÜCII l Svilllllßl. l"|0llIlCllS BIIIRS 0Cl'l Flbflkå la. nyvnkn. innekæn Da .rm “sn w *mn by i saa-“_

^B 53" 3¿'d°"° "mm """d°"“ W Pm" wammï' Men fagrast ärden pä sommaren. innan snön hunnit försvinna
Byßßflldl \'ll' 8\' llmm' llppföl lag' OCII VII Cll IV P. iunoppnrnn i och “Nunn har en mc ovnnsi

dsm' D" 'W '°"°"'°""$ um 3¿"3°" f"ß'd°“ W"|°"“ läge. De flesta ligger nämligen pä näs. som sticker ut i
vllbclllltlt. l till av byggllßdl llll'yIl'ldCS Cll Glllllllß- Enn!! vnd som b“inß_ ur i den sjön nnns “kn

'§8°“"_°' P* '>°"°'“'*'““8_°“ °°" °“ “*""“§'*8°"'*' P* md- matiga itoimor. iuivou ooii ovommmitsr som mo dagar.
ra väningen. l bottenvåningen fanris dessutom härbre._bak- och nn 'n sin nnm än men bn, 5, nnnnß ß, nn n.¿m|¿nn_

nim. vagribod och vedbod. Dessutom fanns det stora vinds- Mnnnn nn,“bn knn sin nånn men nn nm fnmnnnn 5,." nns

WW"'“°"° för att hälla riktningen - och i de flesta fall har resenärema

ändä kommit äter till utgängspunkten. Pingsthelgen var strä-

lande. och solen gjorde sitt för att jaga i fatt en normal ärstid.
Dödsfal Isenpäsjön lägkvar.menivikenvid.lonasGöranssonsgärd
Den kändekornmunalmaririen. hemmansägare Nils Svetisson. höll nägra handfasta karlar pä att basta en stor flottarbät till
Strand. avled pä pingstlördagen eller en tids sjukdom. l-lan rätta vid landsvägen. Värfloden höjer nämligen sjön dit. Och
varlöddl887iStrand.därhanlörblevbosatt.Svenssonkom blandmannarriasomvarifartensägsJonasGöransson.Karl
småningom med i det kommunala arbetet. Sedan läng tid hade Tallbom och Viktor Göransson. Den gladlynte Viktor är ägare

liantillliört kornmurialfullrriäktige.ochikorrirnunaltiämtidetivar till den äldsta gärden i byn. Pä hans mark stär nämligen den

han vice ordförande. l familjebidragsnärnnden var han ordlö- minnessten som restes sommaren l948. Dä firade Ojarn ISO-

raride. och tidigare hade han varit ordförande i fattigvärds- ärsjubileum. En del tror att den äräldre. men handlingar frän
styrelsen. l sin politiska verksamliet represetiterade han boridc- tidigare är finns inte i behäll. Sä mycket folk som det var här
förbundet. och han var ordförande i Ströms lokalavdelning. den helgen l948 blir det väl aldrig mer. tror Birger Göranssori.
Jordbrukets ekonomiska löreningsrörclse ägriade han mycket Han kommer in pä framticbtriöjlighetetna förbyn. Dem ser han

arbete. Till i väras hade han tillhört styrelsen för Jämtlands lite dysten pä. Folk mäste ha arbete. och de flesta yngre vistas

slakterilörening och länets mejcriförening. lnnari mejeriet i huvuddelen av äret pä andra orter. Och en del gärdar stär nu
Ström gick upp i mejerilöreningen var Svensson disponent obcbodda. Det har ocksä talats om sjöreglering. med vad en

där. Skogsägarlöreningen hade han också arbetat för. och i sädan kan innebära lördem som liarjordbruk. En mycket stilig
mängaärvarhanortsombudförAdalamasskogsägarföreriing. byggriad har man i byn: den nya skolan. Men som mänga

Svensson tillhörde även styrelsen för Folkbankens kontor i andra byar. ser man med bekymmer pä lärarbytena. Det läsär

Strömsund och styrelsen för sjukkassari i Ström. I ätskilliga är som nu pägär har man bytt folkskollärare fem gänget. med vad

var han även nämndeman. och tidigare hade han tillhört bar- detta kan innebära för bartiens uridervisriing. Föreningslivet
navärdsnämnden. är livligt pä sitt sätt. En ovanligt stor religiositet har länge
Nils Svenssori var intresserad av sin hembygd. och sedan funnits. Tvä bönlius är i bruk. Missionsförbundama har sitt
nägra är hade han varit ordförande i Ströms hembygdsföre- intill äldsta garden. och längre väst i byn stär Filadelfiß brand-
ning. Aven i den sysslan hade han lagt ried ett uppofïrande gula byggriad. Endast arbetarrörelsen harhafl politiska orga-
arbete och varen av ivrama föran föreningen skulle fä tomten nisationer. Tidigare hade man en mycket livaktig ungdorns-
vid Aspudden. Fä senare tid hade han arbetat för att lä en av klubb. vars medletnmar byggde liöjesplatsen Ringparken till
socknens äldsta gärdar flyttad frän Vedjeön till Aspudden. ISO-ätsjubileet. Nu är klubben nedlagd. och man har arbetar-
Till sin läggriing var Svensson humoristisk och sällskaplig. kommun i stället. I den är den unge och etiergiske Sigvard
och hans trevliga beniötaride av rnedmänniskoma gjorde ho- Märtensson ordförande. De 3l kilornetema till kornmuncent-
nomuppskattadiallaläger.Närmastsötjandeärmakaochtre ratStrömsundärinte längrenägotavständsomavskräcker.
bam. Antalet motorfordon i Ojarri harökat. Förr fanns endast Elof
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Sjöbergs komhtnerade buss och lasthtl samt handlaren llans Vigda
Strömbergs personhrl. Nu har manga l1er.skall'at htlar. .\langa l Ströms prästgård ngdes pa ptngstaflon .skogsarhetaren

as rmànarna. som nu täser upp och hämtar ttdntngar och .-\nders Jakobsson och fröken .-\tna .\l:'tr1en.sson. bada fràn
annan post hos .\lana Olsson. har knappast hön talas om den Klö\ sand. Ström. ()lTtctant \ar kyrkoherde (iunnar Berg.

ud när ftamltdne Olof .-\ndree \ ar lanthres bärare och har post

fran llenmngskälen. Kontakten med ytten-ärlden gtck den
sträckan. ulls man ek s äg t hönan as N30-talet. Sedan har de F6d'k'd'”"
som kommrt ull Üjam lätt största känntngen med h_\ n \ ta Pal 75 Û' f>^"°' W fwdaß 5"k°f'“ "°"3“ "¿"!=“"Ö"'- 'Na 3“"“-“°“-
p¿|w_g¿,.¿m p¿,|w,n 5, Mn, 5|¿_,|c med Mm ¿,.n¿, 90 M, maka ull framltdne umtakaren li. l-.ng.ström. Strömsund. llon

nadsar. llan hor nu hos .s\ arsonen .-\n.selm .-\nder.\.son men “" 'add ' "“"“- “5“'"' ud-
uttar tål ännu :lt nords äst mot Öjarsklumpen. som ltgger
tnhäddad t skognkt omrâde Skog har t alla ttder spelat .stor roll
t hefolkmngens lörsönntng Och .s-om nämnts rustar man lör l._\xnlnpr
floumng äs en den rekordsena såren N55. .\la; manad har \ a- I .-\lanäs' kyrka lör .skogslörman link .-\ke Johannesson. län -

nt den ky hgaste pa ltltl ar. pastar nägra meteorologer, sand och .\laJ-lšntt (iustafsson. Rtng\ attnet

Rnleumen l Strömsund I ts N55
\'td .samrealskolan t Strömsund anlades realexamen pà pmgstaon. Det sar strålande sol. och massor a\ anhönga hade tnfunmt
stg pa skolgården med blommor och ballonger. \'|d l-l-uden sar det 20 realtster. .som .stormade ut med .sohga anstklen och en

.smula mot_s-trñs nga gm mössor pa sma hus uden. l)e hlomsterhöljdes och .smyckades pa alla upptänklrga \ rs. och .sedan akte de
t sknndor. som drogs a\ hästar genom samhället. I hnst pä lö\ade hjörkgrenar hade man t är lïttt kläda .sknndoma med tallgrenar.

I-'öl/untlc clrrcr klunult' stn tm
I-'örsla rullen fn vänster: lit-ru l:'ru-smtlktnglu-ru. Inga-Brut .\':l\mn Llhluu. .S'un_/u S/ñlm Ili-tl.-rsém
.-lndm raden fr. värmer: Ingml lsuLssmt rl:'r:L;s\.m:. ßrum Jolmnsmn /Ttm-tlom-rr. llärm-l.:.m Errksnm. Iílnulwl
.llunlhvr lknwlborn/. .\';Is lIdrI.1n_ /ngn Ilñglwrg Llñnssmtß. Jonas-I-_'r|k (íuhrn-l,ssun. lugnt/ Thorén l()l\ som

Tredje mtlenfn rinner: 8.-rn/ l.uuru|wm. .lmt-()IoI"Jónsson. (^lI'.lldn.s_mn. ('ur: Ögren. Sven .\'ilnon. (ir-rtrml \'|Inon
Iïngsmnu. Elmtlu-I .\'nIL~nm: IÖsIcrlwr_w. lim/u ßmmlom-r .llwrg Karm Carlsson /.llauuum
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Kortllrntatlon I Strömsund ”Tant I-Zllsebaset” l Strömsund flyttas?
lörrättades pä pingstaftonen i Ströms kyrka med den andra Ströms husmodersförening anhällerltoskommunalftrllmäktige
gruppen. som bestod av 23 pojkar och Zl flickor. Lärare har om anslag lör flyttning av “Tant Elisehuset°' vid Storgatan i
varit komminister Lars Lövsttnd. Pä pingstdagen gick ungdo- Strömsund till lämplig plats vid Strömsunds blivande hem-
mama till sin första nattvardsgäng vid högmässan i den full- bygdsomräde. l~luset ärett av de äldsta i samhället och bebod-
satta kyrkan. Skrietal hölls av kyrkoherde Berg och predikan des av fröken Elise Svensson. tills hon lör nägra är sedan

av komminister Lövsund. Som minne av konfirmationen fick avled. Ströms hembygdsförening har som bekant lätt sig till-
ungdomama var sin bibel. Kyrkokören medverkade med säng delad mark. som ligger nere vid färjeläget pä sttömsundssidan
till orgelackompanjemang av musikdirektör R. Jansson. mitt emot gamla kyrkogärden. för att där upprätta ett

hembygdsomräde. Redan tidigare har man förvissa! sig om en

strtrauaadrtratatevtrttrandavrravrtnen °,,,,d¿',_m'8°°vu"d " m"V°d'°°"'°°'"m'"m°'
Genom av hovrätten nu avkunnad dom har hovrätten med
ändring av tingsrättens dom ogillar åtalet mot traktorförate H.
Edesund. Strömsund. lör att denne den 4 juni i fjol kolliderade 954,3;
mad aa Psfaaabil- Sam från aa aasavaa köras at va allmaaaa ten atder av nyss fyttda 12 ar nar fnstten Fredrika Martruaaan.
laadavisaa TalIiassa=-SIrömaaad- ungen. Nsavitren. srranr. av-tidir. t-tan var ladd i Åapnas den

kom som ung med sina föräldrar till Längön. där fadem köpte
S' 5 en gärd. l-lon fick tidigt. liksom syskonen. börja delta i arbetet

stmrmnïvgntrtldzbnbnmlattar arsrnare. Arstreranetaen P' 5*'.°"" D* "°'“" “3 l'“"' “'5°"$°" '°9 '“*"3"' '*9“"
visade an det aangna arer rarn rnyetret gun. Medternsrater var ""'°° "' P* WW °°" f“'*°" ""'“'“°"- ”'“ “°" Ü' '““'
det trogna under tduurena tnararta. Det senare bena natur- "*"°f'° “' ““" i“'° W' f“' °““. “"" M" " "'d“' W"
t' via pa an tduuren nu rarr mer 2 ruttgada banar. vid '““"'W' '“°“"*" °°" *'“ 3'“'“"°'- ' 3°*°'““'“'“°"° "°"-st osar
om a onersund representerade: tduunen a atta nernttaeaer. “W °"' 9*“'°'“ “W-
var uppe i en del finaler och lyckades bärga ett mästerskap.
Ti|lstyrelsevaldes:GttstafRonrtedal.ordlörande.ÅkeEwelartd.
vree ardrttrande. aernt ratraba. sekreterare. Gunart.undnatrn. "**"“""' ”'27 ""°“.'s""""""' _

trassaraen Harald Larsson. tdubbrnasrare. mtingatnnnnrine ““”“ *"°!““!':*“'°*"'- *W_- löregäendettngttrömsundtc onsdagen ttsvarsKarl Enk Lundltolm. ordförande. G. Ronnedal och B. Jakobs. ßr i seden ßrmskning har hm *_
ttepreaenranr 'd 'drnnaßrnundenararnor =G. rtannedar. Det _ 8"' _

bestod vidarevlnsrrorneund atrutte astra tån-ravtingarna rar '“°'“""'“'Y“°"'$"' "°'°PP P' 2-mi' ' "'- ^*"F"“ Y"“'*°
seniorer och 'uniorer. Dessutom beslöts vidta vissa lörbätt- nu P. mghmsßnælsf mr nlckm' mm dm" dömde Ü" ü°
ringar av batlorna samt att inleda utbyte medïndra klubbar. 'M“'d°“mwm V'm“°d'3 da" 'md 5"°"'k“i"3' 0"*

utomskallhonersättadeorättätkornnabeloppenochbetala
. vissa rättegångskostnader. Vid sin anställning pä Folksams

försäkringskontorhade hon bekotnmit endast 64.03 krgertotn
Midsommarfest l HOGBYNAS mrfatdunng sann anklagades mr an na urtrvinerar zo pan-

Urptenlär pd ”DOM ORIGINELLA” anvisningar pä varierande belopp. vilka varit adresserade till
Pjäs i 3 akter som utföres av de populära lämtamatörema. Folksarns kontor. Dessutom har lton kommit ät ett checkhäfle

I-'ördaaamasllteasvarardeapopallra och skrivit utfyracheckanpävilkahon förfalskatnamnoch
OLLI-ZSE'l'IlS7-maaaa-Orkester-fl~äaStnckholn sedanhämtatbeloppenibank.lsamtligaf'allerkändehon.att

SE VIDARE AFFISCHER! honstoppatpengamaiegcn cka. Detärsammanlagt27brott
0.F.B flickan utfört. och det bekornna penningbeloppet är i ntnt tal
" 2.565 kr. Till vilketändamälalla pengar-naanväntshade flickan

Du”. rnycketsvärtattredogöraför.Närdomarenställdedenf'rägan.

rnronnauitssan. taddrorusan.rna|ranu rarretuanajagarr “MW "'°'““' °°" ß""'°PP*8°'"°' f“'“*'|"="-
Ulrik Nilsson. Strömsund. har avlidit hastigt pä Östersunds . ._
lasarettnattettmotlötdagenienllderavnälióänonvar su-5-“..|,§.,-°*nß|.,.|.'
född i Risseläs och gifte sig för 34 är sedan. Inom förenings- bjw N mmm ,.m||5g, ”ämm pg .kn “Wigh ,v¿,|.
livet i Strömsund hade hon tagit mycket aktiv del. I lottakären ningen vw sjukmpn 5 gu-gmsmd pg hffe och W-“_ ga
var hon en av stöttepelarna. och hon varen av pionjärema för fügpom 5,", “ns och mu,;|,_
denna rörelse i Ström. Även i I-lusmodersföreningen hade fru
Nilsson varit livligt verksam.

uöttnacsoans
man den t t juni pt Abacka. TULLINGSAS
rdne ratrrttuartaeraren oturrttatund. utrituraranaravttdnaen '“'”§*§5“3"fW^"5
a|derar13ar.t-tanrrarrtsddtrrtngaaen. ms rraaanenansig T“"*""* “'1°“*"*' “F
'urtrar darnanartaerade 'ddtvarande trf ' _ -

sedfndnçtlïn nannade vid rannln=n.uberade tr: '~°'“'8°"°°" '83““l *P°'”C°""Y s^""5~S'°°'*'°""
arbete.
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Medaljeradelllrgodklstvard avslutningen i Alavattnet. där man avtackadc lârarinnan fni
l Strömsund var det en liten premiering men av hög klass. En Karin Alvebo. som avgick med pension. Sin lörsta tjänst hade

mångårig förstklassig hingsthällning har gett gott resultat. hon i Ãspnäs. Hon har alltsa varit lärarinna i Ström i42 är.

För löredömlig omvärdnad om hästar tilldelas Nils Nilsen. Någon ny lärarinnctjänst blir det inte i Alavattnet. ellersom
Strömsund. föreningen Nordsvenska Hästens medalj. Fyra l- denna skola dras in nu pa grund av bristande elevantal.
åriga ungston ck skädepenning och åtta lölston premiera-
des. nämligen Oscar Carlssons Lisett med AB samt Oscar
Carlssons Biggan. O. Blomqvists Lilltösa. J.M. Johanssons.
Mana. O.A. Olofssons Maja. S. Risselborns Freja. E.R.
Edchammars Blacka och brödema Perssons i Ãspnäs Daga.
samtliga B-premierade. l-lästavelslöreningens hingst Årvin
premierades tried AB.
l Högbynäs premierades ett ungsto samt lölstona Freja. äg.

Jöns Jönsson. med AB och Siri-Lill. äg. J.A. Karlsson. Gärd-
viken. med B.

Kommnnalfnlmäktlge
Ströms kommunalfullmäktige hade i söndags sammanträde.
och de 43 ärendena pä lörcdragningslistan kunde ordförande
Nils Grönlund klubba igenom pa fyra och en halv timme.
Frågor som 83l.700 kr till ett kommunalhus och 75.000 kr
till en idrottsplats löranledde ingen diskussion. Däremot tog
det drygt en timme att diskutera och votera om avslag pa en

ansökan frän ätta aflärsidkare. som begärt att få driva Ka,-,-,, _.|j“.;,,, ,,,,.¿ _.,-,, _,,-_,,,, /,j,,_“ /5,... ,,,.,,_,,-,,,,,.,,_

avhämtningslörsäljning av öl frän sina butiker.
Enligt ett förslag skall de nya kommunal- och teatcrhuscn |_.m“*'k”“.".*|.”pnmhm:
uwßnsi kvmcmTan" 'md k°mm:m"'::' i Mm" Ströms skoldlstrlks premium: Eilert Eriksson. Strömsund.
'“" S'°'9'""' °°" S"°'““**°“- °°' *~ ~ '°"' '“°'- *°'“ uiia ofaitq -'si sifamaaaa Emm-arm Dyrt-ara Havanna na
”WW”" '°3°" "°'“'“°“°'° "°“*' '“' “'* “'“"“""*"ß“'° iaaa Fraiisäa. Taiiiagsaa nanm ramo. maa. taga-Brin3 ¶ "u:"°°":: '*"'“°' '“°: “"""d"*:- i-tatmqvisi. uiiriiafars. Eva saimaaaaaa. ßraaiaica. iqaii Ga-

aceringen ir igt grein varteretän ornntuna- - - I - | - -N - -

huset. sä att en lörplats bildas framför byggnadema. där det zfnéïsäzrm Anm Tml ° Udsj Bug" An

"'" °f' P°"“°“"”°'°“ "'."“'“' s'°'3""“ °°"_'“°""' °°""' simma itaiai-yiiiaiitia pmm: ions rtamiiwiai. Havanna.
och själva huset en lämplig plats lör uteservering. un zakñßom Kmæt Le"-Nybackc snningcn
För de sportintresserade var det naturligtvis glädjande. att |nm,H;,|m|m¿u,
fullmäktige bilöll idrottskommittens förslag. som gär ut pa att Bjöm zdmäon ¿_o ASM” Aršmlsdoua ¿,° '
kommunen skall bevilja bidrag till ombyggnaden av Tingvalla :_ “'““_|.“¿;._° dm Hansson s"ñmm;¿_'S;i8 G Ekman
med 70 procent av kommunala aridelen. dock högst 75.000 kr. dm Kemi" Erikßzm Kirmisct ' ' '

E” °"“'“ “öm "'9"“P°*' 3' °“ ":f“3 P* 75'-zf°hc':: sia-tina aiiairiim-iiiia pmaiaiiu A. izaarsaaa. Gubiriiagaa."'“““ ““°"° °°" '“"°W° '°"9- A' samling. ti-a sav sura am raiaa Mana Aitiqviai om
m"8°'b"ik““'m 3051300 kr' Fönæpßnndc “°“.ms““s' Aili; Johansson. llavsnjäs. Elsa Bergkvist. d:o. Elsi-Gun
mm på hcmbysdsßfqnnscm mm' ' Gælsgånq en k.'l°m°m Abrahamsson. dzo. Dane Larsson. Tullingsäs. Kristina
från beviljades 5.000 kr. Tomet blir en jämkon- Hølopaimm .|.um_ Hjadis Lussom dn Rose Marie H°|scß_

*'“"“'°" °°" 2” '“°'°' W- aan. Braaiitait-ii. Attac Nilsson. Litisjoiit-rg, Gatu iiaarritssan.
d:o. Barbro Wikström. d:o. lnger Mikaelsson. Lövbetga. Karin

Skolavslntnlng Johnsson. dzo. Margareta Andersson. Strand. Brin Inger Fors-

Ellcr avslutad examen vid de olika skalonta i Strömsund. ta- berg. dzo. Orrar Mårtensson. Ojam. Ulla Nilsson. Harrsjón.
Salla barltßll mad aßßl' i llilldlla lill ltyflall- dir dal aldrig Eva Britt Hägg. d:o. Anita Karlsson. Strömsund. Åke Persson.
tidigare varit sä mycket skolbam vid ett avslutning. Den hög- dzo. Maj-Britt Lindström.d'o. UlfJancheim. d:o. Bertil Janeheitn.
tidliga stunden inleddes med psalmen ”Den blornstertid nu dzo. Ulla Person. dzo. LarsSvanberg.d:o. Inga-Lill Mattsson.
kommer". varefter kyrkoherden Gunnar Berg höll ett tal till dzo. Ann-Marie Eriksson. d:o. Åke Gunnarsson. dzo. Gunnar
barnen. Därefter sjöng en barnkör till orgelackompanjemang Sundqvist. Alanäs. Elsa Magnusson. dzo.

av tttttsiltdirelttöt' R- Jana!-Ott. Sedan lörlilladc dialfíilaöwf- N.I~l. Holmgrens skolfond: Birgitta Karlsson. Strandliden.
lärare Stig Lander premieutdelning. Eller ytterligare psalm- SörenGöransson.d:o. Solveig Lestandcr. dzo. Egon Eriksson.
sång avslutade skolstyrelscns Ordförande Sittlctt Fjållgfctl med dço, Ingeborg Jakobsson, d:o.
ett tal. vari han särskilt betonade. att hemrriet och skolan börgä Bokhandlare Karln Rings premler: Margareta Strömberg.
hand i hand löratt fostra barnen. Sedan riktade han ett tack till Suåmgm, Rigmgfïcaliammai-_Ti.mn.
lirare och elever lör deras insatser under det gångna lisa M Frltz Gärdliis premlefoiid: Nils Simonsson. Strömsund.
och önskade dem en trevlig sommarferie. Pa fredagen ReidmLindhgrg_ d;o_Ka|-inSirñmberg_d;o,Srat'l'an Nordström.
besökte skolstyrelscns ordförande och överlärarcn skol- Tu|liiig§as,Jöi-gen Eriksson, Bmdkälcrr
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Fntlelgdopi- lšornmunfullriilktige IS ri N55

80 är fyller i dag lantbnikare Sven Svensson. llögby-nås. llan Ströms kommunalfullniäktige beslöt pa söndagen. att ett ytter-

är lödd i llögbynäs och tillhör en gammal släkt. som vid första liga s.k. Prov hus skall uppföras i Strömsund. Byggnaden. som

storskiflet fick sina jordomraden t llöglvv-näs efter att tidigare blir ett källarlöst enplanshus. har kostnadsberäknats till 40.800

ha bott pa oskillad mark i Siljeasen. Som yngling kom han till kr. Fattigv árdsstyrelsen beviljades ett tilläggsanslag pa 6.500

Strömsund i skomakarlära. men efter nagra är for han tillbaka KI' 17" KÖP =l\ 00 "l|0ltt\t:l10,itI" S001 lilad ål en Ohemedld
till lädemegarden. där han blev lijälpreda saväl i handel som i familj. Samma styrelse fick även 1.500 kr som bidrag ull bostads-

jordbnik hos sin svager. köpmannen och trävaniltandlaren förbättring at en liknande familj. liamav ardsnämnden fick 500

Simon Andersson. vars gård han övenog. då denne seder- kr utöver i staten upptagna l.500 kr för anskaffande av en bat

mera bosatte sig t S|röm_suttd_ (int-den var efter dáv-nfnndç lör- lill hamkoltinieii på Storltolmeii. Till kv tiinortias semeslerliem

hällanden en av de större. men likväl hann Svensson med att I (iertv alla beviljades 200 kr. Västbygdens byamäns anhallan

ägna sig at allmänna vän; lil.a. var han ljärtlingsman fot- nom om utläende av lörsäknngssumman för den nedbninna skol-

tieien av :vittna-v tiomiiiiiii. Da fanns inga iaiiii.vv~.ig-iii iiii by- b>'i=s'ß=<l=t= I \'ä«~1b>'sd<ß =t\'-'I°s'-"- lfr-*tm lds wlbisits-
nmn_sommi_ Sommartid fick lianiill fots lies-ölin liv~nmn_¿tttlct nad uppfördes pa sin tid av byamännen som s.k. roteskola.

inte ens gick att cykla på vägarna. allt fór den futtiga lönen av men v id tillkomsten av de ny a skollagama öv ertogs denna av

75 lirperar. Vidare varhan en lang löljd av är skiftesgodeman skoldistriktet. I-'ör nagra ar sedan brann skolan. och sedan

llan iiai- varit ledamot av faiiigv-ardssiy-relsen. kommunal- dess har frågan varit föremål lör làntzvantta Iörhandltngar. om
nämnden och kommunalfullmäktige. L'töv er dessa sysslor och det är byamännen eller kommunen som v ar ägare av skolan.

jordbniket hann han även med att sta grannama till tjänst med
reparation av skor. och nu. sedan han öv erlátit jordbruket till
sönema. kan han inte vara sysslolös. utan fortsätter med sitt
skomakaryfke. llan är en mycket sympatisk och trevlig person ämmfsïmnsåñmsuut I ha '_ _ rd '_

_. i mag. _ une o ansson. ppsa a. r or nasta az r or-
gïz ':uö:grNn 80-åmhg med *oda kram' ' MM" och med ordnats som extra adjunkt padenefler adjunkt lngnd Kihlhaum

vakanta tjansten i modersmålet och htstona med samhallslara
vid samrealskolan i Ström.

Födelsedagar
75 år fyller på söndag fastighetsägaren .Nlagnus Olsson. Bred-
gard. Strömsund. llan är lödd i Trangasen. där han förblev
bosatt till l9l l. da han flyttade till Strömsund. där han byggde
och blev egen fastighetsägare. Olsson är en av dem som fick
börja i lörv ärv sarhete redan som bam. llan v ar endast 9 år den
viniem. da han för första gangen fick hjälpa sin far att köra
timmer. l9l9 fick han anställning vid Ångermanälvens llott-
ningslörening. där han slutade för ett ar sedan.

9l är fyller pa tisdag arbetaren lírik Petter Danielsson. ålder-
domshemmet. Tullingsas.
80 lr fyller pa torsdag förre mjölnaren l-Érik Strandberg. lšonä-
set. llan är bördig från Ström och drev i flera ar sag. kvam och
iegelbruk i Klöv an. N27 flyttade han till Joimv attnet. där han

tillsammans med sönema började bryta upp det hemman. som

en av sönerna numera innehar. Samtidigt startade han äv en en

div erseaflär. som efler nagot ar eldhärjades. De senaste aren

har Strandberg vant bosatt i Bonäset.

S0 år fyller pa torsdag skogsarbetaren och sntckaren Zakartas
Löf. Ãlghallen. Ström.

.STRÖ.\lSSl'.\'DET
'S""' 'S“""“"" l anledning av att färjetrafiken gör uppehåll under natten

mot onsdag. har väglörvaltningen lovat sätta in motorbåt.
Lång vlritaii l Urlksfors som forslar folk öv er sundet. Tavibilar upprätthåller trafiken
Jämv ägens nya tidtabell har förorsakar en del besv ärligheter mellan Tullingsas och lärjeläget.
lör resande. som kommer nornfran till tlnksfors kl l0.2-t och Arrangörerna l Abacka
som skall fortsätta direkt till Strömsund. .\lan lär nämligen
vänta drygt tva timmar i Llnksfors lör att komma vidare den Düßfßll
[om ltilomotçi- lftngn v-ågon till Sit-5m_sttnd_ l-1 nligt den [ön-n int. l-llektnker Valdemar Samuelsson. \'ágdalen. har av lidit SI ar

tabellen kunde resande fran Vilhelmina och lloting aka direkt ßilmml- llil NI' lïidvl I \'ål_!t-läI|s°- 051' him \ Id ßldilß “H1 Sill
till Strömsund på morgonen, Nu maste man ttn,-in på ,-tg en arbete även brukade sin faders gård. llan vartidigare anställd

extra bilskjuts för att kunna göra det. vid sulfttfabriken i L'Iriksfors och sedan vid tevtilfabriken.
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laclrleatvltlströms-rjaa Svär1arbete|täStrötttsbroa
En motoreyklist meden flicka bakpäkörde i sörtdagskväll takt Strömsbron är nu färdigbyggd till hälften vad själva järn-
genom bommama pä färjan över Strörnssuttdet. Bäde ntotor- konstruktionen beträffar. Man har nu hunnit sä langt pä båda

cykelmedförareochpassagerareharnrtadeivattrtetßeäkande sidoromsttndeuattdebädadelarttassammanlagda längdär
ädrogsigdockingaskador.ochmancksnartuppdemur likameddendelavbronsomäterstänlnomdennärtnaste
vattnet. tiden påbörjas ett av de svåraste arbetena. nämligen att resa

de 26 m hög pylonertta. frän vilka tjocka wirers skall spännas.

En särskild "Richtmeister" för detta arbete har i dagama an-
""*°""II' tartt frtrt Tystrtortrt. soligt wo rte tystrs tsyggsrrts uppger. sr
5° Û' 'Y"°' P* "“°'*°'“"“""8°" "°'“'“'“**W° °'°fV"4°° rterto ett syrrrterttgert svart oett rsrttgt srtrete. som rtet trravs
lflll' JIROÖSSOII. TIIÜÜIIQSÖS. Hill BI ßdd l TUÜÜIIQSBS. dll' lllll andas: speciem kunnlna 'aan 8cn°mßn_ D¿|u.“a Ii" min_

ß"b'"'" b°°'"' delen av bron kommer att fraktas ut med pontoner och hissas

upp frän vattenytan till sina platser i brospanner. Byggandet
följs som alltid med det största intresse av strömsbor som

Födelsedagar' 24/6 l955 ”mm ,m¿¿,¿_

75 är fyller pä tisdag förre sultarbetaren Magrtus Märtens-
son. Strörnsund. Han är född i Görvik. där han vistades även
oorteroopvtrttareo.sertsrtttsotrtevt|ore.ttsrttoovsrttrtttss Ofltlldmaamövrrstföwßlnadw
ggr-|i¿_ och |,°,;g¿,°|-mm M, |,|ivi| m¿n5._ |-jan vismjcs en Ett kort men intensivt oväder drog vid l6.30-tiden fram över

tartgre tio t Ostersorrd. ar ttort vor srrsttttrt som vertrstsrßsr- Stfömßbysdß i sår- D W en °fI==M=d vind- som vißfi-
tretsrevtrtstuooertttrrsvtrtostrrtgetstotortettoosinsrtsete indwshm-whnükßndßstßmswdtwßdvw
t Ostersttrtd oett nynade till Tartrtviken. dar han var sysselsatt mlßflßß På Bfvdsåfflßslt- III 40 film in i t dßlw-
roert trotrttrrg t sttrret sv zo-tstet trosstte trso sig t utrttrsfors. ^lIi°fd °=h allt IM sms vi dt vßfmwswd sww viwldß
där han arbetade vid dävarande sulfitfabriken. tills den lade “Pil 55 0" min WWW 558 UÛBWIÛNB- ÛVMM W 400*
M4 ¿|-ijtm över pä nägra minuteroch följdes av ett skyfallsliknande regn.

sotr fytterpt roaooog tttrtsstrogvtttrtore Perrejtro. strrtrrrsoort
Jubilaren är född och uppväxt i Lit. Redan som helt ung var
han intresserad av skogen och livet som rörsig i skogsmarke- N M|"|,m.| s“.¿m,“¿
'“°- °°" Y*““'°' i""°'”' *W "°"° '”°"Y'“"'°'- ""' t strtsrosortrts pottsotstrttrt tror rosrt t rrttttsororrtortretgerr tron
“'°“'“i“°"°°* W 5i*P8*'°°“* *'“'8“'*°" “'29 °°" ff" trttrtsorttrott oett overvstottrtg overzoo tstter trorttrotterortes. 0l Vid K|0|Cll$ f0l'l$Il\IllIl§SSk0|l |932. Û! 5 inte hd: sßnu kórkuict och 8 ha inga mmnpumn vid
W" *'°“ °“°' "*'“'“'° mi" 'i*““8i°'°° W' 'id °"' sooosgeostrorovervstrotog i vtgtrrotreroett trsetrtrrtto trortsts-
*'_*“d' *°8*'>°"8- '*'-?- B“'““°'* ^B 'W “'“°'“°“ '-W' tet-srtes. ort rrrtrtsorrtrrtsrerts tstttttrsre trttroe satrert oett tm.
'"'“- *W *°'“ 'W ' **°8”*'““'Y'°'°°“= 'IW °°" N" strorrtstrrrrtstretgerr trsr t ovrtg vsrtt t vttsste toget. ett to-rst
6.0. lBl'l$$k0§VIklll'E |9400Cll l94Ö l SIIÖIDS fy||“især har polisen nu u hand om unde' he|8da8.".n_
länsskogvaktareomrädc. där han han stn tjänstgönng sedan.

otortt orrrter ttsregsertoe sr. os ttso tjarrstgjorrte ps strogsvsros-
styrelsens expedition i Östersund. Lysalagar

lStröms kyrka förtapetserare AdolfFredrik Söderström och
sjuksköterskan Eva Östman. bada frän Sttörnsund. Vigsel äger
fttmäfl I7/7 |955.

Strölaheatvära
Vid årets riksomfattande uttagningstävlingar uppnäddes vid Fleltafrla Borgvattaet ltlevVattttdalsdrottalag
Ströms Hvo följande resultat: Även ärets Vattudalsspel har missgynnats av vädret. Regn-

skurama och den kalla västanvindcn har dock inte helt av-
Kplstt l)lngmar Notttnan 79 p. 2)Olov N. Olssort 77. 3) Edvin skräckt människoma att besöka tillställningen. utan åtskilliga
Stenströrn 74. 4) Perwikström 70. 5) Knut Modin 66. ntsen personer har gästar spelen under de tre dagar arrange-

mangen pägätt. Vid tidpunkten för korandet av Vat-
Gevär: l)Jöns Hartssort och Olle Lindgren 74 poäng. 2) Per tudalsdrottttingen pa midsommaraflonen. var 2.000 personer

Alvebo 66. 3) Per M. Alvebo 65. 4) Nisse Olofsson 63. 5) santladei Holmparken. Årets drottning blev öken Lilli-Ann
Anselm Sandhill 62. 6) Mikael Persson 60. 7) Karl Andersson Blixt. Strömsund. Hon är född i Borgvattnet för I8 är sedan.

59.8).lörtssottOlssort58.9)lvarRosbetg$6.l0)HaraldBaudin. menärsedanioktoberifjolanställdvid Stockholmsmagasinet
i Strörnsund. De 700 personer som sökte sig till Tingvalla för
att se fotbollsmatchen mellan tyska laget Kamp-Lintfort och
hernmalaget ftck dock njuta av ett riktigt solskensväder. Pä

Dödafal midsommardagen fick publiken i Holmparken vara med om
Lägenltetsägatenlšarl Rovald. Lillviken haravlidit helt hastigt scenuppträdande av den kände buktalaren Benny Leyton.
i en ålder av 47 är. Han var född i Lillviken. där han ägde en Orkestrar i parken under fredagen har varit Cutth Kimsjös.
fastighet med kaferörelse. Han var även bergsprängate vid Bolle Kallsttöms och Hasse Kahrts. Stockholm. Egonwesséns
väglörvaltningen.Tidigareharhanvaritsysselsattmedsamma har svarat för de gamla melodiema. För övriga nöjes-
arbete hos Kramfors AB. arrangemang svarade Svärds tivoli.
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Alanis seoulkar H I | I

hade på midsommmon omm' en “mg fesmghu i Lugn' 85 år f llerden 7 ' li .Maria Johansson. Alanâsel. Fröken Jo-
. _ . _ y jugsclïx íedan man scrcšlu' håoïeiçrirßdd i Alanäsel och lörr i liden ägnade hon sig ål

skelcher och en lalkör. Även senerin lörekom. Feslli en ' ' _ _ _

“hm bam ombomt 8 ska 80 år fyllerden 7 jull lanlbr. Ssen Hedslröm. Hennlngskilen.
llan bor på den gard.dar han âr lödd och som han med den

äran skön och bruka! under manga ar.

VW' -rs li fylloioon aioli rni som aloinooig, nioloi iill lonioi. ions

' 5"°'“* Pßfd ”'84” P* '“'4*°'“"“"=°" °"'“§f WS Miloiol aloniooig. ilillionii l=ni alonilioi; ai load i Hillsond
Olov Tâxan och fröken Lola Mallsson. Ulrlksfors. och im fm inte mmm in 'io bam av mh ma üi “vet

°""°W" “"'=Y'_*°l'°'* G_“““=f B°'8- sou fylloioon aioli aijnion lsiili l~loiiisnoni.rollinp-.sesuoin

' SWWS*W Wß P* '“'S°'“'“"=°" *MW Elf "°"- Hi Nonionoin ai load i riillingoao dai non iini-oiionionili i-io

man. Strömsund. och fröken Ulla Holler. Klövsand. Vigseln sim av sin |jmmm§hp_ som mjman “um¿c “cm h°_

ßidß =\' '=°'“'“'“'='°f WS Löß- noin ioin on gina ooli liinnonoiisli inon. ooli naionoon riilloipo
kon han spela en lai ps nam. i-illioi sslion inio mango si ia

'_-M¿“¿q" 'A7 ”S5 llemmainu lörliden.

Når fyller den 3 juli lanlbr. Månen Olofsson. Girdnås. Han är V

lödd i Gârdnâs och har under manga år upprñllhållil sysslan

som kyl-kvlklare och kyrklird i Gardnisbyn.

50 lr fyllerden 3 juli fru Anna Krislina Johansson. Gârdnös.

änka eller lanlbr. Olof Peller Johansson. Hon år bördig från

Äspnâs och kom som gill lill Girdnäs. där makama hall sin

gård. Eer makens död har hon själv med hjälp av hamen __,

sköll gården.

Nu DANSAR vl Igen pl
Alioolirruu.lNGsAs I --"

Lördagen den 2 juli
För dansmusiken svarar den populära ungdomsorkeslern

THE OYSTERS med IngridSalla.
Kind fr. radions"Snurlan"

Taxibilar a lirjslillel. Tips lill "Ådalarna":
ak över Ulrlksfors och llallvlltell - Erik Xnntslrönl med arhelskanlml pà slrönujärjan.

obetydligt llngre. man slipper ßljan.
T.l.F. Dödsfal

Hushállerskan Maria Sjögren. Vågdalen.llar eller en längre lids

I nämna' _ _
sjukdom avlidil i en ålder av nyss fyllda 69 år. Hon xar lödd i

75 5' f>'"°'4"' 41'!" f- "8"*°'§"=°“"'“' '?*""°f- 5'f°'“j vsgoolon ooli lini onooi liolo sin iii-nio bon din

*_"““- "'“" if "°“"ß 'f'*" °°'ß*1°_°°" '“"“ ' “W *' ' 51-* rni lzniino xnsiino Anoonoon. man aylioig, anloi onoi lonioi.

'IW “W '“"' “*"'°' ""* '“"' P°'“'°"°'“'“- "“"“ 'WW' si-on Holloion-nnoomon. lzisoolls. lm in-lioii 10 ai goniinol.
han mesl ljânslgiorl i Bräcke. Som pensionerad llyrlade hall Hon W 'au 5 Ström

lill Strömsund. '

so li- fyller den 4 juli rni llonnn oiilliofg. inolin iill lionaiioi FN*"l'W
Vak, Du|bc,8_ Suñmsmnt Fm Dunn! 5, mn 5 Lau och 90 år fyllerden 9jull fm Mana Jakobsson. S_lrand. anka eller

kom |935 ü||Qmmm med sin man än Suünsuml Hm in,ak_ lalllbf. Oløf J8k0b$$0ll. Fm J&k0bSS0ll år b0l'(llg ffåll Ölln I

sam i husmoderslöreningen och Hanlverkamas kvinnoklubb i 5"ñ'“ °°h "Y“'d° _§°'_“ Sin "_"

5"ñmsun¿_ 80 år fyller den I 3 jull fru Knstlna Hansson. änka eller lanlbr.

Hans Hansson. Ojarn.
50 år fyller i dag fm Nora Svensson. lödd Lindqvist. maka lill

H0!-“PARKEN-$l'FÖMSUN0 lnniln. uno si-onsson.vagoolon. Hon si ladd i Noinllioi. ror
D^NS wds 61"" kl- 20-24 en so-lol ai oooon lioni lion iill laniilono. ooli loi 25 ai man

-'°l“|Y C8""Pb°" gille hon sig och slog sig ner i Vågdalen. De senasle alla åren

°°l' hm BW* Û WW* °f|*°$l°" har hon löneslall lelefom-axeln i Vagdalen.
Musik som garanlerar en

lrevlig dansallon wc*
Handelsbllridel Erik Lage Eriksson Skarlsnisel och fröken

GL,.v.v.4R N Havsnâs. vi M på “ända en av
309)' ll- 8 8 J

KARUSELLPROGRAM' proslen Aug. Hâggslröm.
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lgaraoteradestirmerekordlörllaetmedügraderl Havsalsbopalltltlrnetersforsflrd
Östersund. Hallvlkea hade 29grader. l3/7 l95S En ung havsnasbo. studerande Alvar Knutsson. fick härom-

dagen vara med om en dramatisk forsfard under flottningar i
Fndgtggqgpf Bntnslångforsen i Lögdcalten. Vasterbotten. Tillsammans med

75 ar fyllerden l6ds lantbr. Lars Eriksson. Tullingsas. Eriks- en annan flottare. Arvid Abrahamsson. Langbñcken. befann

son. som är född i Tullingsas. ir en skicklig lantbrukare, som sig Knutsson mitt ute i forsen i en bal. som plötsligt slog rum

gjort mycket för den gard han bebott i hela sitt liv. 0Cll Wl"°fY||d°$-
S0 lr fyller den l7 juli byggnadsarb Lars Westring. Gamle. Knutsson och Abrahamsson klamrade sig bägge fast vid ba-

Strömsund. Han kom till Strömsund i unga ar. ll Oßll llållßd ING 300 m' i 400 Slfltill f0l'§\- Då S58
Knutsson. som är god simmare och även tjänstgjort som sim-

od” mt" lirare. an han hade chans att försöka na land vid en stor stentltg _

_ I I t forsen ett stycke nedströms. Forsen drog honom gang paSMI gang under vattenytan men han nådde till slut stenen. Väl
S man II"..F - 'III .. uppepadensaghanhur Abrahamsson 75 mcterlângrenert
mr on S'Irömsuudfamudsp S ' forsen riddades av nagra kamrater. Da hade Abrahamsson

slagit runt tre gånger med båten i de strida strömmarna. men
han hade envist hållit sig fast vid båten och detta räddade

r-1t_Anr:t.mrÄt.1tr-s't1töMst.No ßmliswhanstat-_
pmgag |9_30 hm. |.|¿,jc,m-“_ Det var nagra ttmmerstockar och en sten t forsen som stjilpte

lördag l9.30 Japanmöte missionar John Johnsson. *WS ul- *llkc 50355' Vnlfylldcs- UWÖW ßfdc 90455'
sändas | |_ |5_ |9_30 |.|¿|jcs|¿m_ forsen slogs balen fullständigt sönder. och de bägge lloltarnas

|9 _ 24 7 ju|,¿|cums\1.c|m,¿ ryggsäckar och det öwiga innehållet i balen försvann i forsen.

Elsie-Gård och Helge Gidlund m.fl.

l7 byars bara konllrtuerades l Strömsund
Den tredje gruppen konfimtanderi år i Ströms församling kon-
rrnerades i lördags. Det var sommargruppen som undervi-
sats av kyrkoherde Gunnar Berg och som bestod av lö pojkar
och IZ flickor. fran l7 byar i Ström samt från Göteborg och
Östersund. Vid söndagens högmassa gick de unga fram till sin
första namardsgang. Skriermalstal hölls da av komminister
Lövsund och predikan av kyrkoherde Berg. som även riktade
nagra personliga ord till konrrnandema samt utdelade biblar
och konrmandminnen.

Skogsförvaltarc Erik Holm. Strömsund. har avlidit efter en 'mur Ånumnn '""k'”'g" ar 'wnam
längre tids sjukdom. Han var född i Jonsgard och genomgick
eller skolstudiema Klotens skogsmastarskola. Elterdettaöver- |.|g|M|Ng|(¿~¿.g|'|1()_\|5U_~¿|).
tog han ledningen av Holms skogslörvaltning i Strömsund. DMQS ßmgr. gu 231,5 “_ 1o_||0.|)|_0||
Erik Holm tar ideellt intresserad. Bl.a. varhan med och bildade och ,5.¿|¿¿" gu 24 nu |¿|_ 3g_g||_14_g0

Ströms kyrkobrödraskap som han sålunda tillhört från dess ¿ m@*háç,|knd
begynnelse. och även inom scoutrörelsen var han livligt verk- ^RN|.; gjE|;u,rN|5u;|(5|1.;|g
M- H=W\'i°° tfltsfi Ströms WW- tu.22so sctzvvrrrttinwosoeasxatïxtsmn

Serverlag - Nöjesltallar
Nya ord l sveaska språket D55: 28 juli HOLLANDS SI-IXTETT med JOE .\llLl.l-IR.
Serlekroek. kvillsöppet. vlastereatremlster.

. FII I I I

rs st- rytm den 23 as tsmu. erik Nyman. t-toguynrs. rm t :nf¿ff“"f¿:°f:I2E° °°" f7f“" ":I"'š'I*”“ñ"""I_I;':'¿“;§¿f"¿":

BY"""°'- '°'5 '“°P" """ °“ f”'i$"°' i "°3"Y"“- ”'“ '“" suomsuna och me som ogifta tunstrom inom t-aim statt
*“"" “'°“ '”“'“"~ ""' “" °°'“* i W” " '°°°""°' '”' manga tm: titt mig tider. rm Lißdta-is1.sÅm :ratas av syst-
""“"'“' 'id FW “W mm. ar and ene: surraasfmrstafe ostar Limit»-ist. varm

avled i början av l900-talet. och fru Emmalohanssonirmaka
Strötnsuadsbraadkar till förre arbetaren A.V. Johansson. som lörraaret fyllde 80ar.
kallades pa fredagen till Nlsvagen. dlren del skrip och lador Bada systrama har haft stora familjer att sköta om. Nu ar alla
pa garden till Olle Olssons fastighet fattade eld. Antagligen utllugna till trakter. och de bada systrama bor i

hade nagra sma bam kommit över tandstickor och tant brasan. var sin lägenhet t penstonirshemmet och sköter sina hushall
l den starka blasten tog elden fan i det brannbara materialet. själva. De är pigga och krya och har gon minne av Strömsund

och en kraftig rök slog upp. Elden var dock snabbt släckt. som den lilla by den var i deras ungdom.
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\'lgde 25 7 |95S Födelsedagar
Snickaren l\ar Rislund. Ãspnäs och fr. Dolly Svanberg. Södra 80 år fyller den 29 ds Karl August Persson. Risselås.

Öhn. vigdes i Ströms prästgård i lördags av kyrkoherde Gun-

IW 508- Åbacka. Tulllngsås
Söndagen den Jl jull kl. l9.00

"|3°flß|>°|°tt" l Kllltblst Gammal DANS
Kalkbergets by i Havsnits har funnit sin egen melodi. Det är Rßtggømgg $|GF|1||)J0|-|_¶S§0N_$||1||||;||||ç|,
ßrmâll bädd lilølil Och ßlådlgl. så å5td0$8ll S0m dtttlla b@|-[ngr 0||| gig; |||||-3-QI; ffg Ryhgdgngg kl, 20,J0
del av llavsnäs lönn varit. enkannerligen med tanke på den Dingf 3|__.\,\i|)¿[) DANS
segslitna vägfråga. som först nu efter trettio års vederrnödor .\ll.'SlK: BERTII. NILSSONS kvlntett nmlolislen
nått sin lösning. Men det lustiga är. att det inte är byborna |>;||| S0;-(itu, (;¿_t-_;/',;_

själva. som hittat nå det hela tttatt ett tttsocknes- I söndags .il/tnanlu-tt-n ItaI.tn.t tttlkttmnwn nl/ en tr.-t-/rg /ntiktl/_
gick det löst lör femte året i rad. Bergaspelen kallas det och det St-ßttmtttqlg §ng,||gm_ 0|-ptttgrinttgf,
är musikhandlare lšrik Nilsson från Eskilstuna. som satt igång

apparaten.Mest var det väl en slump. att lir Nilsson hamnade

på Hilïålläå. m hä rm hadc en ß|'° Strömsund SM:s
bindelser från hamdomen däruppe. och så gjordes slag i sa- Smaua Mad!
kl. El! [MT Sl\lg0l' ffåll Ful)-llll hill' gih' Om Du har nu." fdkvandñng Ü" SM "dan ßßm dam

sommarbostäder. modemt ochtrevligt inredda. och till dessa Mm är är “kg “um slomamalion en \.c,k|¿g| c\.cm_

två har också en tredje stuga tillfogats. så att det på sätt och mang_ Om M cl mh" mm och -|-yn¿a|-- Sá un¿“|¿| ej

vis växt upp en helt ny liten hy på det gamla mångomtalade nu göm en hcsâk i morgon cum. N m¿n¿ag_

Kalkherget. Alla på Kalkherget bjuds nu sedan fem år tillbaka
varje sommar till herrskapet Nilssons sommarställe. och där Hm SM hama ßphß ßr
bjlldå då På |S8lTC. Sin 0Cl'l lš8k0l' l'II.l'l'l. 0Cll Sßdâll 0f'dll8$ på Dunn.. “Graf och Pajknrg

gammalt nordiskt sätt lekar. spel. sång och musik. I söndags

var det inte mindre än l05 deltagande i tävlingarna. Ålders- smckl¿:.'R“::.s.:::_n“
gränsema var från 3 till 84 år och ingen var så dålig. att inte \ ' '

han eller hon fick pris för sina prestationer. Bergaspelen kallas
sammankomsten. som livligt uppskattas av alla. som hall den Dusan

smilie (:t'llämt'l'e:“ ha nu vara med :¿âr"dddnå?-||“s:ï'ï. I Uppsala har f folkskollåraren och kantom i Strömsund Da-
speen as sammanpågamma igt . .n . '

itutikut-is skickas ut. unit ut-nnu gat sctiun min stuga ttii stuga ::;;l';:°¿|9f:'“;¿'::'¿{*::';;::s¿ß;dnf\f“k:' ' :' 'f::|5;°" *'“'"'
rat att su snuiningunt itsntnu pa utgungspunktsn uuastbatit- _ ' ' ' -° “ S ' "5"'“"|'“"

' dar hans far innehade samma befattning. som sonen
försedd med örernas _ På så sä lår _ _ . .

gctsá od ß uënsporå dcmnåšm kalk u b man skulle overta och fullfölja tills han fór några år sedan pensio-

oc eng “cc "ing 'cr ° 'på bag" ”ga neradesochdåbosattesi. ' '- '-. . . . g i Lppsala. .Men dar fortsatte han
och bo och kan kanske för framtiden \ ara en sak att ta \ ara på. d\ Ia _ .kan id sk In Med Daniel

om maniill studera vilka som verkade i traktenidessadagar. ". 15 sm mrgammg s° J' c _ ° m.a _ .

E .k Nit _ Mm ha mh rön" ömum nås Nordfors bortgång kan man gott såga att en institution och

“ “°“*'“*“ ' lf ” 3” 3 * ttntitttnnirttstfantsuntisttukunttnuntkgan uttttk-n iinnitutic
känt. llan lockar upp sina vanner och sin personal att semes- _ '
Im pá bam gård på Kamhag med den mïnad 'Ma där helt smalt samman med den ort. där han och hans far vheïlat.

_. _ ' _ och det var endast för att komma sina bam närmare oc ns

ochm cr Hmön och 'amßkapa damm kärlek till den gamla lârdomsstaden. som kom honom att till-
kring' Nm c _ hnnga sina sista år dar.

0.4.. \ 4
\ \

.\dgra mi'rlt1'rI&antlt'| Iwrgas/x'lt'n I954. hl.a. Ivar
och Frirlu Jönsson. .-lrnv och Tom lsulmon. Erik
Bi-rglt-vist. Jnila ot-Ii Bern!-1.4-nnart Johansson. Ktlltlf Ûtlllívl Ntfftlfftrs vid org;-In.
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Födelsedagar 30-7 1955 Ngan
80 år fyllerden l aug. fru Anna Löf. maka till arrendator An- | ^|,,,;,,_.| hm- fm Mm, _|°|,,,,S$°“_ äng, ene, skogs”-b_ Km
ds” Löf- S- Kifmäß- Johansson av-iiaii. 11 afgammai. mm mf usfaig min Nmaitef
50 lr fyller den I aug. fni Alva Ronnedal. maka till köpman 5 “Sjö och kom som ung mi Ajanäsct
Gustaf Ronnedal. Ulriksfors. Fni Alva Ronnedal är tödd i
Vaplan och har varit bosatt på flera platser i länet. där hennes
man drivit aflårsrörelse. Sedan åtskilliga år tillbaka har de varit T'lLL ER SOM BYGGER
bosatta i Strömsund. där hon en tid hade Hotell Gillet. l-'ru Siiabbleveransavdlverse byggnadsmaterial
Ronnedal âr duktig att skriva hyllningsverser. och många är Vi exp. orng. Från lager
de. som vid jubileumstillfållen kunnat glädja sig åt hennes HÃNGRÃNNOR l00mm.prm. 4:25
fyndiga och roliga visor. Till sitt eget jubileum har hon ernel- STUPRÖR. l00 mm. prm. ................................. 5:70
lertid passat pa att lörsvtnna. lí0RRUGERADI!\'\'ARl'l' l03Xl2

.\iUl!'l'EGEL-CEMI-IN'l'-ROCKW00l.- DYI-IONIT

WW; Éf'§'=.“?'tlÉ.°¿'?«".;"š'l{"IS'.“š'¿šÄFF .

kvinnligt. erhåller deltidsanstillning
ïáf mr

VW W” “'íÖ'*' °°" $P°°°“'"ï'°'f°'“'“ Twi nr och en intim; im fit-its av »jam i siomien mn am
'ßmds W” M'l"'ß""'"Ü l-lavsnñs. Fåren hade rivits och âtits upp. medan restema

Strömsund Tel. l47. gräns M¿_

Roelteii erövrar virldeii.
'ttoeit Amauri»cioetmiiti inte,-i SAGASTROMSUND

Lördag den 6 aug. kl. 20.10

Födelsedagar Sötidag7aag.ltl. l8.|l|lo.2l.tl0
80 år fyller den 3 ds skogsarb. Per Risen. Risede. Sitt arbete - Bamlörbjuden
i skogen har han nu slutat med. men han hugger sin ved och Nypllilr
agnmig ii site. t't1ii<.trmArAs'rortiioL\tt;-v

Med Fridolfkhudin
Begravnlagar °FridolfRliudin är härom möjligt
I Ströms gravkapelljordlästes i söndags lantbr. Månen Karls- bättre in någonsin. obetalbart
son. Bredgård. Jordßstningen lörrâttades av kyrkoherde Nliß. till him Slillßt-'f Omltfillß Sig

Gunnar Berg. sina lustiga repliker. han slår
stundtals sitt eget rekord'. -N.D./\.

Strömsund slog Llt l 8 |955
Strömsund öppnade seriesâsongen genom att klan besegra

IF: Lit med 2-0. hal\1id l-0. Matchen gick i hard vind. som s“'|."b°ßM“"'k
“_ I mm öva. 'mm och d md si samt som s“m¿_ Småbrukare Anders Jönsson. Svaningen. töll pa fredagen ned

cv c v ms s . _

tals skyrnde spelama. Hemmalagets lörsvar spelade utmärkt. l 2:” M 5"' “ :;å“':'3$by3912' aa" brå' :E
hb (rösta Falk har Strömsund lätt en prima lörstarkning. Vb mg “S en 'kl a m mynt "M" W' ”VM “au
Åk M - hm'-k hal back |- - Andcß -k att reparera taket.dåolyckan hände. Denskadade fördes till
Gå, och ^',:§'§$$°':_ S "”°" " “°" sifamsun<i<§jut§iuga.\~anfi-an han femiiiemae.-iiiiimmin

i Östersund.

Slmskolorna l Ström
avslutades i lördags. Tack vare det fina vädret har intresset
varit större ân vanligt med ett l00-tal deltagare. Prov för sim-
borgarmârket har av-lagts av 45 yngre och äldre. Simmagisier-
vârdigheten har erövrats av Margareta Strömberg. lngrid
Telenius. Elisabeth Johansson och Sven Mattson. Till sim-
kadidater promoverades Kerstin Evensjö och Inger Nordling.
Dessutom har eii tjugotal elever erövrar simmarrnârke i jäm
eller broms.

Födelsedagar
80 år fyller i dag f. lantbr. Henrik Holmgren. llögbynâs. l-lan är
född i lliggnâset. Frostviken och llyttade till Högbynäs i 25-

Fni: Bjäni Iljnrlling. .-lke Myrén. .-lnders Eriksson och årsaldem. En tid var han ledamot av kommunalfullmâktige i
"gamle " IFK-rm-rn Rivkartl Fridell. Alanis.
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I-'ödelaedapr 70 ungar pa kurs l Than l0 tt l955
Sllar fyllerden 7 aug. sntckarmästare Amold Nyman. Högby- Det regtiade och Tävans folkskola förelöll alldeles tom. Pa

näs. Han är född i (iärdviken och flyttade med sina föräldrar garden vajade visserligen frälsningsarmens fana frän flagg-
och tio syskon till (iubbhögen år l9l5. llan sysslade med stången. Man hade sagt mig. att ett ungdomsläger var förlagt
.skogsarbete till är l93-l. då han .satte i gang med sin nuvararide dit. och i källaren hittades snart hela högen av friska och glada
verkstadsrörelse i snickeribranscben. lån tid i sin ungdom pm- ungar kring matborden i skolans matsal. slamrande med sina
vade han rallarlivet och var med om att bygga inlandsbanan muggar efter nyss intagen lunch.
Sorsele-Arvidsjaur. Jubilaren harsedan l930-talettillhört.-\la- Frälsningsarrnen har tidigare haft ungdomsläger och flitigt
näs kommunalfullmäktige. kommunalnämnden samt skol- besökta sådana i Nord-Jämtland. men fraga är. om inte detta
styrelsen och kyrkofullmäktige ivenne penoder. llan tillhör var ett av de mest omfattande. litt 70-tal ungdomar fran rv eller
kommunalfullmäktige och kommunalnämnd i Ströms stor- 7 ar upp till. efter vad man kunde bedöma. l-l- I 5 hade samlats
kommun. Ända sedan unga år har han varit politiskt intresse- frán alla delar av Jämtland. men också från Ångermanland och
rad och harocksá bl.a. varit ordf. i Gubbhögerts idrortsförening. kanske någon också längre ifran. De hade nu vistats i Täsan

en vecka. och det var nu sista dagen lör deras samvaro.
1 \'i har haft lekar och idrott. vi har badat en gang. och vi har
i haft så .skojigt tillsammans. lät det. Och nog syntes det pä

dem. att de uppskattade och haft mycket glädje av detta Fräls-
ningsarméns initiativ.
Ledare för kursen har varit kapten Gunhild Nilsson. Öster-
sund. med biträde av kapten Kerstin Wendt i Strömsund m.fl.
för att inte tala om den stab. som oundgängligen behövts i
köket för att mätta de manga munnama.

Födelsedagar
80 ar fyller den I2 ds f. lantbrukaren Anders Andrée. Ström-
sund. llr .-\ndree är bördig frän Öjam. där han börjar sin
lantmannagäming för att l9l 3 flytta över till Strömsund och
fortsätta den där. Som lantbnikare var han erkänt duktig och
premierades också av hushàllningssällskapet. I Strömsund var
han en av bildama av Ströms konsumentlörening. han har
medlemsnummer -l. tillhörde styrelsen och hade en tid hand
om föreningens körslor. Inom sjukkasserörelsen har han varit
verksam liksom i nykterhetsrörelsen. .som i honom haft en kraf-
tig förespråkare.

”I-'lata" bäst l fri Idrott pd hemmaplan
Strömsunds ungdomstävlingar i fri idrott missgynnades av

vädret. Regnet vräkte ner under hela tävlingen. och banorna
stod under vatten. varför deltagarna hade svart att göra sig
gällande. Fru Karin Ahnlunds vandringspris till bästa före-

7-", "ng" föl,/¿¿,un,_ ning erövrades av Strömsund. Lilla Iläggnäsets ll-' placerade
5”,umh,_. __|m",d “mun sig pa tredje plats. Starkt gjort av_de fyra grabbama från den

och _,,m,nd¿,j,n._ |¿,m_,¿ »mun mm, |¿,m,,¿ ¿-n¿wm_ löreningen.vilka först fick ta sig over Vattudalen för att sedan

7;,,._,,i¿nh,,, hoppas på lift ner till Tingvalla och tävlingarna.
Resultat:
60 m. flickor: I )Reidunn Berg. ('P. 8.6; 2) Ulla Bohlin. Castor.

Fughüpr 8.8: 3) Elsa Einarsson. Strömsund. 8.9.

rs si- ryitmit-ii ioascimøniarousisrsitøgimii. strömma. “°'_'W'°1'“'" 'lB°"" L"""1“SP "*"“'*°“- "'21 3l“'>' -"'°“"*
H Sk - ladd ' Snö S nd h ha \. '| verksam "mm Sll'0l'I'lSlll\d. l0.-Ü: 3)-rgß |..C\'lll. Hümïßfdl. l0.6.r ogman ar i m u oc r art

elbranschen i över 50. Han är känd som en mycket skicklig lmmpqhf "0\°P°'“°'f'S"ñ'““'d' lfä' 2)R°'r "°""ks'
yrkesman. Fran de är som varit sedan elverket kom igång. har $°"' CP' '2_'7' 3l^m° 89mm' cïasmr' '3'°'
han mycket nu berätta och har nu som sagt hmm! m gu|¿_ 800 m. pojkar l) Bo Hjelm. (_astor. 2.09: 2) Paul Pålsson.

Slurtgboll. flickor ä: l)Ltllan Blixt. Strörrtsurtd. 28. l-l: 2) Helene
Danielsson. CP. 27. l-t.

Lysning Slungboll. flickor y: I )Ulla Bohlin. Cmor. 35.75; 2) I-ilsa Einars-
Karl Knutsson son. Strömsund. 33.73: 3) Astrid Knutsson. Hallv-iken. 25.74.
Brltt Moberg Diskus. pojkar: I )Kjell Åkerström. Frösön. 29.93: 2) Staffan

Jàrvsand Jomiv atiiiei Mattsson. Häggnäset. 26.36: 3) Knut Klefbom. dzo. 24.53.

“ll-*fl 'Ü-344040 lïfl 37 3 W55- Kula. pojkar: l ) Sven Åke Nyberg. Strömsund. l0.9l: 2) Tliyr
.\lodin. dzo. l0.22: 3) ßjöm líriksson Hammerdal. 9.95.
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Kula pojkar l: llKjelI Åkerström. Frösön. ll.90; 2) Stalïan
Mattsson. Häggnäset. l0.06: 3) Ove Persson. Strömsund.
l0.04.
Längd pojkar l: ll Knut Klelbom. Häggnäset. 5.65: 2) Ove
Persson. Strömsund. 5.22: 3)Arne Bohlin. Castor. 5.22.
Längd llickorä: lillelene Danielsson. CR 4.64: 2) Lillan Blixt.
Strömsund. 3.44.
Längd llickor y: I l Rcidunn Berg. CP. 4.49: 2) Elsa l-Irnarsson.

Vlgde
Bageriarb. Arne Nilsson och fröken Gunhild Ingelsson. bada
fran Strömsund. vigdes i lördags i Ströms prästgård av kyrko-
herde Gunnar Berg.

Flatas spel allt bättre
Strömsund hade inget större besvär med att avlärda gästande
Berg med4-0l l-Oleeren mycket bra match fran hemmalagets

5"Ü'“$"“d- 4-001 3l Un' B°h|l“- C'$'°"- 3-82- sida. Det är tydligt. att Strömsund haller på att fä fram ett bra
Längd pojkar ll l ) Bertil Lindqvist. Hallviken. 4.99: 2) Rolf s¿n8_ som gm. in Q, nu spch |'°|b°||_ Lage' har en sm,-kl ß,-_

Magnusson. d:o. 4.69: 3 lTage Levin. Hammerdal. 4.65.
Höjd pojkar l: ll Kjell Akerström. Frösön. l.60: 2) Knut
Klelbom. Häggnäset. l.55: 3) Karl Eriksson. Strömsund. l.$0.
Höjd pojkar ll: llLennart Haraldsson. Strömsund. l.40: 2)
Sven Ake Nyberg. Strömsund. l.40; 3) Sören Lindström.
Häggnäset. l.35. Strömsund lick de llesta poängen 99. följd
av CP 57. Häggnäset. 34. Hallviken 33. Hammerdal 32. Castor
32och Frösönmed2l poäng.

Knut Klejbom. en av Håggnåsel duktiga irlnm.vpojkaI:
här vid ndgvl högre ålder:

Strörnsuadabor sig stor björn
En stor bjöm observerades på onsdagskvällen i närheten av

vägskälet Öjam-Hillsandsvägen. ett par mil från Strömsund.

svar. och dagens kedja hade mycket bra anfall.

Dödsfall
F. lantbr. Johan Magnusson. Västvik. Alanäset. har avlidit i en

ålder av 85 år. Han var bördig från Bye. Lit och kom omkring
sekelskiftet till Alanäs. där han arbetade i skogen och i
flottningen.

Splanande0T-tävling
Strömsund blir pä söndag platsen lör .IMK:s lörsta OT-täv-
ling eller sommaruppehället. Med tävlingsledaren och ström-
sundsavdelningens medlemmar som funktionärer körs där en

orienteringstävling lör bilar och motorcyklar. Bilama har att

anerka en l7- I 8 mil läng bana. medan rnc-klassen kören kor-
tare sträcka.

Lpaalng
lör skogsarb. Karl Anders Stig Lindberg och fröken Britt Eva

Söderman. bada fran l-lögbynäs.
För skogsarb. Kjell Anders Georg Stridh. Risedc och Anna
Maria Johansson. Siljeäsen.

Koallrraander 50-ärsjubllerade
l90$-ars konlirmander i Ströms lörsamling lirade i söndags
sitt 50-arsjubileum. som blev en stor högtid för alla närva-
rande. En 30-tal fran näroch ljärran hade hörsammat inbjudan
och infunnit sig till högmässan i Ströms kyrka. där predikan
hölls av kyrkoherde Gunnar Berg och skrillerrnål av kyrko-
herde Folke Engström.

Det var linjearbetare Erik Blomkvist från Strömsund. som till- Bröderna Mauggøns
sammans med nägra kamrater lick se björnen. som under en
längre tid kunde betraktas frän vägen.

Ingemar och Adarnsl Holrnparken l2 8 l955
IFK Strömsund har pä lördag storfrämmande i Holmparken.
där Ingemar Johansson och dennes sparringpartner. negem
Adams. kommer an uppvisningsboxas i fem ronder. Den härd-
löra duon llyger från Göteborg direkt till Strömsund och äter-
vänder redan pä söndag. Strömsund hade kontakt med Inge-
mar. innan dennes match mot Hein ten Holïmäste framllyttas.
och detta är anledningen till att Ingemar lämnar sin träningslä-
ger lör snabbvisiten i Flata.

Födelaedapr
75 är fyller den I 7 ds f.d. fabriksarb. Venter Svensson. ”Norr-
köpingen". Vägdalen. Hr Svensson arbetade tidigare vid sullit-
fabriken i Ulriksfors. men sedan denna nedlades. ägnade han

sig ät sitt lantbruk i Vägdalen.

SMIDESVERKSTAD
RESERVDELAR FOR VOLK8\\'AGBN

STRÖMSUND

Speelalltez

B\'GG1\'AD8SllIDEl\'
Telefon verkat. 078 ankn. boat. 678

Födde

Stalfan har lätt en bror
Anna-Usa och Rune Skoglund

l'. Hellström
Strömsunds BB den IS aug. l955
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rlidetsedagar zo/lt loss srrn..r,m,t..|.t.f
15 ar fyller den zl ds lantlir. oslrar leltanssnn. Egnaltenn Sñmßddßw 'mf film 'md dl' WW WWW- °°l'
strornsundllaniirliiddiundersalterntenuppvtrttirrang- =°d=ßßvd=26m=i=fhds=v=l=m=l==1sviviIk=d°winf
asen.striitn.ditltanltnrnntedsinanirtldrari3-arsaldern.l9oo kdtwmßdßwmßhllwvblnbfw- hßfmwws

-=«=~=-~'----=---Mr-i-=f«--

Avæmap lyskm,_s°m"bcm,p¿dag°n bmbyuai Brongörledannuettma_|estättsktlntryck.ocltäskädamatlIl

Strömsund. ärdet några som tagit med sig sina fruar. Visserli- byumd hu md un" °°h beundra' bena' byuum'
sen har ck im: 'mmm ß “sm v¿“¿“8_ mm minnen bor mf som. uppenbarligen utan varje ttllstymmelse llll svlrldel. hall

sig i l>araeltentapaartretsnlatsen.nelr fruarnalrarntt lryra sig *"' °"'°'° ß"'_ß' “W “PP P' '°PP°" "' “° W' '“'*'°"
nrnt i santlrallet. Men det arju en lragatell. nen ltuvudmen ar f"P*_*“'?'°""“- °"'“ 35 '“°'°' °"°' ““*"Y""-
attmanharvarandrainärheten. Ettparavdem. Frau Metzler
och Frau Johanna Jtulg. har hamnat pd Turisthotellet i Ström-
sund. där man finner dem i lll lärd med att hjälpa hotellets
värdinna. fru Lisa Wilhelmsson. med städ och stök.
- Jag vill lovadetärllickorsom tyckcromoch kanarbeta.
sägerfruWilhelmsson.Vi harsàdanglädjeavdemæchdetär
sä nöjsamt. sedan de korn hit.
- 0hMamma.sägerdetväfruamanästanpäengäng.De
kallar nämligen fru Wilhelmsson lör mamma. hr Wilhelms-
son lörpappaoch fru PaulinaOllander.aomstärlörköket lör
mormor. Det ärvi. som hardet sä trevligt här. Vi skulle inte
kunna tänka oss nagot bättre. Och sanningen att säga har vi
faktiskt tnnit ett andra hem här. fast vi aldrig lönn varit i
Sverige.
VaddevilIberättaäralItsal'rämstdet.attdelärtsigtrivasi
Strömsund bade med omgivningen. naturen. klimatet och
främst medmänniskoma.0chdetärju glädjandeochrekotn-
rnenderande lör alla parter. att man kan nna varandra. hur _gm;,,,_,1,,-,,,,, hum- ,,,g¿-¿,_
mycket främlingar man annars är.

v|1'|tItl='|-'as PA wltmcsmnlsnn dermaag.
l-'sdetredagar a Aaaclut 11lu.lNGsAs
15 tr- fyller den 24 ds fru Anna olnfssnn. rnalta till f. lranlt- Mtrrtlt:ol.t.l: sltalutmanstraed urastarrea.
direktören OlofOlofsson. Strömsund. Fm Olofsson är bördig Taxibilar ä lärjstället.
fran llallvilten den llyttadesnrngin till striitnsund l9o1. Hen- Nasta dans lørdag den lo september

IlC$SlÖ|'SIlilllI$C|Ill'VII'lllICl1'lll'lCl0C|l@$$$kÖlS0lldCll T_|_F

trevliga garden pa Naser.
. sentrtngret lraaaa

.tg-.,,...|,;,.., lan sn-tlande vadergynnadentstan ttela tiden lanruand-ilrrje
nar lien arsrnate. Till styrelse valdes anltur Larsson ordf.. dnlß diwikß iv Svßfisß Fiidwß Sdwißfhmd difiifß-
larilt Berglund. larilt litgglund. Altraltarn altraltarnssen den lls i Tim- I dsdsß bid! min vw eller 8 hirlilla läser-
Nils ajurstriirn. for deltagare i slgialtten fnrdnrs att na deltagit darrar vid Flivß md- Vid ilwisiss av lism befäl-
i prnnagandatavlinganra lar dylilt nelr nn gndunt. Man be- nde illisdlißß ddi ßwlßsldidß Sl Tßßhmw damn
,|5| en mh; om 50 kr ß,-(kn, mm gunga mf. i bevis om, om de tva trollen Saga och Fans tävling. eller vilken de tva
jag; inom om,-gm ggorrpgnpf pg riv f.,;gq||¿c, gom fam; vattenarmama skulle lätt sina namn. Saga och Fasta blev där-

tillloltr. ßfn=mMl=id=~ilis=fs~w=mI-
Söndagens högmässa. som besöktes av ett la personer

Nrldvflltßlwmlë fran l>l.a. striirnsund nelt Bnrgvattnet. lttills av ltnrnrninister
En kiidßkdmmii för hmwlis ”MSW wii ylißdißi” Larsusvsund. liner ityritltatre deltng savslsenutersernanlto-
bildades vid ett sammanträde i Strömsund pä tisdagen. Till- ,-in 5 gv|¿nn|-od, um-_'|'i|| àwgwgminßuøuw |-gg
sammankallande i kommittén. tills verkställande utskott valts. omm, “mir uw_ per ”egg” och gjnngg i ggmmg mg
"N89 HÜÜÜHB ^"“W|-'>$°- stil. det var prisutdelning och fyrverkeri. I fackelläg gick samt-

liga sedan till den vackra lißliyfk. där scoutupptagning
I-*lidelrerlagar lttills av distritrtsledaren nen ltgereltefen Britt njurtierg. ost-
soar fyllerden 21 ds sltngsarti. innan Fabian Asplurtdoard- ersund Foliande nieltnrupptegs till stdje ltlass senuter-. ingrid
t-ilten. Lidsjolrerg. Han trliordig fran siljeasen. Nilsen. lvlnnilta Lurrdstnorn. Kerstin Evensjo. strdnts n.-seltar.
so ar fyller den 21 ds eldare Erland Andersson. ulriltsfnrs. Berit lcarlssnn. sylvia Mntrerg. lvlnniea Lydstrdnt. Nylterns ll.-
Han ar linrdig fr-in ulriltsfnrs nelt har varit anstalld vid sult- selttr. Ragna waltlstrlint. Margit Blnrngren. Alanas ll.-seltar
faltrilten neltt-id ulriltsfnrs vaveri. santt Marit wiltsttdnt. Alavattnet.
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Födelsedagar 26/8 l955 Dädsfal
93 är fyllerden 29 ds lantbr. Frans Mikael Nordéen. Högbynäs. Fru Frida Göransson pä gården ”Väst pä Bränn" i Bonäset.
l-lan är lödd i Högbynäs men drev under ett 40-tal är alïärsrö- maka till lantbr. Jonas Göransson. har avlidit. llon var lödd i

relse i Strömsund. först säsom delägare i nuvarande Nilsson Bonäset och var i sin ungdom känd lör sin skicklighet i har-

& Wassdahls butik och senare som innehavare av en gamaf- dangersömnad. Pä gården under hennes fosterfars. Sven
lär i samhället. Pä äldre dagar sälde han sin aflärsrörelse och Svenssons tid. satt folk frän Kärrnäset. Renän m.ll. byar ofta
llyttade tillbaka till sitt hemman i Högbynäs. Bl.a. harhan gjort och väntade pä ängaren Virgo lör att lä skjuts ner till Ström-
sig känd som mycket kyrkligt intresserad och höll ännu vid 90- sund, Frida Göransson blev 50 år,

ärsäldem pä med att skriva av gamla kyrkoböcker.

.-,2,""'¿,<,, TURISTLED
Guawr och MagaasWallin Å

f Rislund
srfomsumtsoboonzs sug. |9ss. STRÖNIS VÅTTU DÅL

ttrenurnutvziis som eniro
stram roimoiosryntso
hosta vid ssmmsmrrosnofsasgs ßoofomsmasuotismiooso TILL ll0ll8l(A BRÄNSEN Oßll llllllllä
Barbro Larsson som sjukvikarie i Siljeäsen. Som vikarie vid
Henningskälens skola har tidigare lörordnats smäskollärar- muuos F'|ll"'TRM“ER°
innan Maj-Britt Danielsson. vid Strömsunds folkskola folks- 0 0 0
kollärarna John Eriksson och Sören Aronsson. Till lärare i
kvinnlig slöjd vid Strömsunds folkskola förordnades väv-
lärarirtnorna Rebecka Ström och Margareta Karlsson och till _
lärare vid fortsättningsskolan under ht John Blomqvist.
vid osspismngon i Guboiiogoo snsisttoos Mary ssmw.-tssoo. ÅR 1917
i Havsnäs Karin Norberg och i Strandliden Sara Märtensson.

roa Anouten "VlRGO“ A unten

m.i..o.... srnömsuno-aäosos
50 är fyller den 3l ds skogslörman Johan Stenström. Ström- ocrt
sund. l~lan är bördig frän l-lillsand och har under manga är lmnkznt S1-:Nu
arbetat i skogen och är nu anställd som skogslörman hos 'OR 'TURI A Ume"
rcungsgsmon-Msnobofg. BÅGEDE-'--GÃDDEDE.

Ü Ü Û
Väldlg belgtrallk över Strömasundet
Inte mindre än över l60 bilar har. under nattpasset mellan sön-

dagen och mändagen. fraktats över Strömssundet med lärjan. sl n | 'Iremhe
Passet närmast. alltsä mellan kl. I4 och 20 pä söndagen. hade VM sh" du bli mr mr! p¿ hm" öva suömssundcu, Du hur
över 200 bilar tagits över. . _

sirrfoms visor hur os»-tion snsrraogu osm mutso sr. ooh a ':;"3'“'?"'“'“3°“° *°'“ "”“""“°'° '“°“d':°'|'.'“ '“¿° '“'“"::
hur ston osiiov- msn sf sv oss om »mosa -si-sms oron. “ . 3' "' "“'°“°"' “'°"'“°°"'“° ”'“ ““ 'F '9°" “" *°

olika lärgprov. som man mälat upp pä brodelen mot Ström-
sundssidan. De är sex. sju färger att välja pä. frän djupt marin-

Ky,-|“,|.||m||¿||¿¿| Mug, blätt till svagt grätt med övergång i grönt m.m. däremellan.

oostutsds vid ssmmsmisoo i söndags sn ntjs iaosstogvsins- Eslisßß b°fd= det ha utlysts ßß Wine °m bästa ßßls-
mi Anon Jonsson im suogstmfado iaf Arms. rrosn-im. M d kwiv om ilfßswl wa med de dishßsiw- wm
srfomooiinsmmorusi. fsßßls framkalla!-

VIII!
Skador pä skördea l aorra Jämtlaad 30/8 l955. Mälaren John Anders Olov Wiksuöm och fröken Anna- Märta

Frostnatten mellan söndagen och trtändagen ästadkom en del Åslund. bäda frän Alavartnet. har vigts i Ströms komminister-

mindre skador pä skörden. ' DOSIICI-

Sälunda frös potatisblasten pä ätskilliga lägt belägna trakter i
strörnsundstrakten. speciellt kring Hallviken men även pä and-
rahäll.l(omettroseventuellthatagirnägonskada.meni Nobekirls
allmänhethardetklaratsigtaekvaredettorravädret.Sanno- Dealsläadskelörfattareal-lalldorLaanessharfättl95ß
likt har det inte ädragit sig nägon större skada. Temperaturen ärs aobelprls l lltteratar. Blaad kaas verk märks Salka
vari I-lallviken nere i minus 3.8 grader. och i själva Strömsund Valka l932. I-'rla tnäa l935 och Islands klocka l946. llaa
vardet päsina häll minus 2. betraktassometlav l9lI0-taletsstora eplker:
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Tltiget l Strömsund l'9 l95$ --" Kummei
Föf Ohs $kC M ling somnlzmns två Sisu

annan fiskare. som fiskat på olovligt vatten i lorm.
ref nn ns tnissnsndtst en pefsen t uintesrets een aan-ta n-angr s¿.dm_u'"""'g: 2 ä
sig in i denrtes våning dömdes en man till 20x$ dagsböter. För Fm, (kn moam ümmmikm svan, Svaiscs ßmmsm

dörndes en yngling till 20x5 dagsböter. Ovriga mäl gällde också E~m_|wmNG
trafikovarsamhet på skilda ställen i Ström och bötema varie- och hans w“sm_
rade mellan l5 och 20 dagsböter från 3 till 5 kr. En person vøhüg M nya stjimfym
slutligen. som gått över jämvägsspåren på Ulriksfors station. KARIN NILSSON

där detta varit förbjudet. f'tek betala IS kr. för sin ovarsamhet. Gunn'au Im man. wweuhs “ämm
Lördag kväll förlovriingsfest på

Hmmm'-hgnrriüßbynt. fnluñsscenen med Fina pnser.

Efler många års arbete har byarna i gamla Alanäs socken en- gu'
ats om att bilda en gemensam hembygdsförening. som fätt b"'v Än” Ü" nn" Pm
netnneirttsjenygaens nenteygesttnentng ventsstnneien stsstt

omfatta en rad byar såsom Flåsjön. l-lavsnäs. Högbynäs. Lill- 'FK
viken. Ringvattrtet. Siljeäsen. l-larrsjön. Lidsjöberg. Lövberga
0Cll ÖSK!! HIVSIIÜS. Dum.
""'°“°' ßf l'°"">Y84$*'°f*=='“"°'°“ if §'°" i bY='_'“- °°l* sninns seeteens :tests rnt ann tcsrisnent. snenssene. nsrsv-
4°' “MS ml” P* mv W' ='°"'= °°" Mim S='“'"'ß=f W tnin ten tteief ss- nantos an nen nr in mer stsisen tenjessnee
gálllll Snitt. Elf SIOI1 llllll mdltllllflll' lllll' flâllllll Sig. gammü am som spnd sßdjc och uivsd omkring sig mh

V5' '”_'$'k' a" "da" "im Ü °"d"' sP°°'°"' h°'“bY3d~"' vars flitiga fingrar ständigt höll henneverksam. Det varockså

das" ' de °|'|“' bynma' 553" hf SM“'“"d- ett långt och strävsamt liv hon hade bakom sig. Född i Muns-
Slyrclsclt beälår ßrttlom Ordf. Harald Söderlund av Ivar' “mm NW hon modaßs vid |4 in “der och ck di N sig m
Isacsson. v. ordf.. Sten Bergvall. sekr. Hugo Persson. Karlïure buk hemma och sim syskon en Nm som mm, mi, ”_
Ålllkvlä.. Ull0 MtCkG|S$0Il. Ollc SÖÖITIIIIKTIQC O|l|S$0ll 0Clt hö" “ms i den mh vigßsa ñnbyn i su.ñmsund_ ü' hon sa

Em" E“°$$°"- småningom korn. gifle sig med slaktaren .lohan Karlström och

byggde med flit och reda upp sitt nya hem. De sista åren vis-

“.,,,¿,,,,m,,cm,|,|,|,,. Ü tsees nen pa Tetttngsss steentetnsnetn. ett nen genre sig

'I - allmänt omtyckt och uppskattad.
De första spadtagen på det synnerligen angelägna vatten

och avloppsföretaget i Havsnäs har nu tagits. Ett 20-tal fastig-

heter inom l-lavsnäs centrala by är anslutna till företaget. som -sou | |.-hu- nu hubhmp s"|..|'*N°|.”
IV dlS0'IklSlll§Cl'l_|Öf'Cflk ß ll" §70.fXX) kl”. SIN! -So|a~ Ni|s_0|°v Mánznssom |s_åñ8 b°||u.n“.n från Su.ñm_

°°'1“"\°'8°" *WWM "' °"' M'MW' S* W ““- sena inrett nnteeining stans tusen med seten. ttsn nttnefeem
"°' 'W ='*PP°§ P* WB "Y*f- V=“°“'°4“i"8$ß"-"*8°'- *°'“ sein ietsnn enn-et iaf retnettens ieuniinnnte i geni een ns:
GV ÜIIINSSCIIICIDI UISIIIS pd CIIIIEPIEIIIIÅ ll" Elßilföm & CO. lmsammans med 15 and” svenska gubbar nn vara med i

"i'_“°”'“_'- tßfß P* =“='“_ 9" °" 4°' “4 b°"°*' lä" W ienning ein sn rt nn svenske retneitsttsfneneeis gast vid
utvidgas till att omfatta ytterligare ett ston antal gårdar. som MSW |-°,b°||,|m¿,hmp_
llll llllß if lllâlllllll. Vlllllél l8$ l Flåsjöll Och [C085 l Gil Sißklll -rsoh har han den ston mn" an ü||sammuß med en grabb

vattenverk. En km därifrån anlägger man ett avloppsrenings- mn Visby ß Mn” vid |.n¿shmp¿n s\,,_.,.¿8c_N°,.8c p¿

lm- “Wi mu' W" “""'°' Ü 'inbdm FW'-lö" 3°“°'“ °“ 200 Råsunda den 25 september. Vid cerernonin före matchen fär

'“°'°' 'W mb- °°'““! “fb 'W ß"°='°" ß"'Y"°'_'°f°"8°' W nsn aettsgs. tittade tsnestsgsefessen. iaf ne ps netett itegtns
ill bßlikllll dß *ll bllvll CM!! ldllß QCIIOITI FlåS_|ÖIlS Slllklllllg Imsammans med hndshssuuppcn och ar även *haga i da'

°°h Y°"°"r'" “dör "wwkms kgia" °'“ Viss °" gemensamma banketten eller matchen. Det lönar sig tydligen
sättning. Ledningssträckan omfattar cirka 3 km. l företaget au “im |-°¿b°||_

har även inberäknats en hel del brandposter. Bland de fastig-
heter som ingår är även skolan och ålderdomshemmet. Ströms

kommun har redan utlovat kommunalt bidrag som skall utgå

med$0proc.avdekostrtadersomåter'stårsedandetavstats-
bidraget. som man ämnar söka. frånräknats.

Födelsedagar
85 år fyllerden 6 sept. fiti Märta Lovisa Östman. Ringvattnet.
änka eller lantbr. Efraim Ostrnan. Lugn. fin. försynt men än-

dock alltid språksartt och glad har hon ska'at sig många vän- 2

Mf blßlld 0601 SOM hål' ßllålll Ill lill! llålllll lllll- Svenska landslaget: 2.-a fr: vänster Nils-Olov Mdrleimon
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Födelsedagar 5/9 |955 insats. l-lan har varit ledarnot av municipalfullmiktige i Ström-

75 ar fyllerden 7 ds kokerskan Elin Larsson. Strömsttnd. Frö- sund. varit vice brandchel' i manga ar. tillhört hilsovårdsnirnn-

ken Larsson. som år född på .lomtön ilormlien. gav sig tidigt den m.m. Men allra mest kanske han ägnat skyttet och jakt-
kokkonsten i vald och hade tilllille att lira dess manga lines- vården sin stora intresse.

ser pa olika platser i landet från de uppllndslta herresötena till
Norrlands Boliden. innan hon återvände till Nord-Jämtland. 85 öre flaskan för star-killer
och lörett 30-tal arsedan drog in som suverln kökstnlstarinnn Nya systembolaget har nu fastställt ölprisema för hela landet

Pi Gfltttl l'l0le| i Slfömstttttl- och vad betrlar Mellannorrland - där Östersunds Ångbryg-
50 lr fyller den 8 ds smaskollirarinnan Svea Näslund. född geri dominerar - kommer vi att få betala 85 öre per flaska av

Meseh. I-Itvsnls. Hon ir bördig frin Sveg och var en tid lin- dena svenska starköl. Dena pris galler vid inköp fran bolaget.
rinna i Ringvattnet innan hon flyttade till I-lavsnis. Dessutom kommer ett 30-tal imponerade ölsoner att siljas

och prisema Iördessavarierarmellan l:42 och I:77perllaska.

Wall!
Skogsarb. Kjell Anders Georg Strid. Risede och Anna Maria Tata rlv llsltaatletlll
Johansson. Siljeasen. vigdes i lördags i Ströms komminister- En tam riv rymde pa torsdagen från sin husse i Strömsund.

gård av komminister Lars Lövsund. Räven fastnade med sitt koppel i en del bråte. Nar några per-

soner.som lörsttroddeatt djuret varenhund. kom löratt
swnm. sun" y',|m.m|| lösgöra den visade det sig vara en riv som dessutom var

*om “Mss fonßkømme Hmm |_¿mm_ ”www” im* till polisstationert medan man sökte rått pa ägaren. Pa polis-

tatt neta ttirnntnanae. Kursplanen tnrniner tio. en bii iingemr *"'i°“°“ W °'“°"°“*° "'°" *Y'"'°'"ß°“ °'°8°'“8 °°" då

en ku” In TIVCII rlck IVÜVIS.

otktsral Dttdttal
rni Brita ajttrstroni. niska titt r. tsntbr. s.w. Bjiirstrtint. Brett- I Bredklten har f- lantbr- Nils Abnhtrnssdn avlidit i en åldern'
berget. Laviierga iiarsvtirtit. nen skntieaen zoastis fyiit rs ti. 13 tr- Han wrbdrdis frtnY=t=k=ttt=llen eelt eller ett en Itnsre
aøntig fran arnttueken i Tasjø seeken knni nen sein nn; titt tid tsntt tis tt ittrd- °=lt ßlwssbrttltet Sent drlns- ltövte hen

manuset. arr nen ing iisnit ent nnsnttiet tt ta.w. ajnrstrøin. ett hetnrntn i Tttllinssteßredltälen- Med sin enersi- arbet-
ggmdvgrlnkgmgngçhhgdgggx gbgmgqmkvdçv Sllllllßldlfv lllll tlppdlâ. llllSl'l8ll Påßflllld 8\'ål(lßl"ll ßfs
nen tinsyn. De gitte sig sedan nen fnt Bjnrstnsnt rtek i attt to ti 6 år sedan sålde det och bwtte sis På ett tttftßtille i närbe-

ttanisntavtrrtniniisniinnitientinetiavrmrranntantset tenevstrden-
llyttade de sedan till Branbet-get. dir de bodde i ett 25-tal ar.

Två svåra trafikolyckorpl lördaçaatten l Ström
STRÖMSUND Tva svara trafikolyckor inträffade natten mot söndagen inom
IIÜNIIIÜ! Ströms socken. En motorcykel körde ner i Ojan vid Hennings--i' kilen ett parmil från Strötnsttnd mot Laxsjö. och en personbil

Wtdrll kontept liknande sin nerttsrstanten vid tirnnisver ttentstioin-
Gl-ASOGON men tre rnit nennnt strsrnsnnit pa tagen inet ttitisnnrt. tanrtsst

i Stttn tim!! Nnsmnrt ltttetttttdtfri tttvnwnins- en persnn blev rteek svan skanna. nantiigen in-ange Gate

Uk- -tee ettvedierß- rerssnn fran otin. Han tt; pt sandsgsktatten nteitvetstes pt
Villwttttttett in °=lt ww de nyt modellerna- sjnksnigan i strornsnnrt nen ntgangen ueteeknas sent nviss.

ttetge t:s;sti-sin
un a omtt

Castor-trlumf överStrömsuld 3-2

puàghpr Söndagens uppgörelse mellan Castor och Ströntsund sag till

ao tr ryuer den iz its naken Liss ttesen. Atanaset. nen sr '-'tt Wie" tt' tt' lt" °“ “tt °"1'ß'C“'°'=°t“ tt '*"8° *Wi-
ß i Havsnls och ha i Wu! Ü. ha ans||nin8u. som |ms_ ll0l'lCll håll. kOlll fram i del ell! allfallel eller del llldll Otïll

h“|¿ßk¿ och iv". |¿du8¿N|sskacßh P. nen din p|¿¿s“_ lillll Sll'ñmSttl'l(| kOtllm8_Öt/tf lllllllllljell. I andra halv-

1§ gr fy||“¿m | 2 ¿, ñkm Erik' ßmsom |.|58by“¿s_ Hm är lekjltmtadelttlleid spelet ul sig. Slrñmstttld lill Oclt

dotter till Jöns Mickelsson och ir född och uppvuxen i md " |°d""f3*“- M"°h°" "3|°'d°$ 9 W" Ü" 5|'"°'-
|.|¿8|,y,,¿,_ da castorkedjan och t mörkret med ge-

so ar fytter den tz its jsninsnatsre ttnne Lnnanetrn. stram- msßäfmmt tttttflttßtttttvf '>'°'=°4°= ßtvß '>°"°tt °t'°f
snnit. i-tan arintaaasnsntsnnastieeenuenskaitnnttngvtga lltit
från allfarsvigar inom bade Ström och Frostviken. som inte
hankinnerochsomintekinnerhonom.Mankantryggtpö- Wii!
sta. att han lrett levande lexikon. nirdet galler minniskor och Lantbr. Sigvard Jonsson. Kirrniset och fröken Gudrun

förltlllandelt i Nord-Jlmlland. Men så ltal' han Också kttskal Edtstlllíl Ede.dOllel'till lanlbr. Jacob Edesttnd. Och ltalts maka

omkringpñalla tänkbara vigarhlruppeoeh drivit sin jlmhan- föddAndersson. Vigseln lörrlttadesav kotnminister Lars Löv-

tering pa sitt sitt. Även inom det kommunala har han gjort sin sund.
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Nytt stor-bygge l Strömsund IJ 9 l955 Födelsedagar 2-l 9 l955

Strömsunds största aflärsbygge hittills. Nilsson & Wassdahls 50 är fyller fnt Dagny Johansson. lödd Lindkvist. maka till
butiks och bostadskomples vid Bredgardsgatan i Strömsund. lantbr. Bemhard Johansson Kalkberget. Havsnäs. Hennes

hade på fredagen fatt sina takstolar resta. Byggnaden som löräldrar bosatte sig i Hallviken därhon sedan blev kvar tills
intarett monumentalt läge i Strömsunds centrum. jtßt där Bred- hon gille sig i Havsnäs.

gårdsgatan skär den nya vägen frän Strömsbron upp mot ¿

Lövberga. innehåller tre stora butiksutrymmen i bottenvan-
ingen och I8 lägenheter i de tva väningama däröver. ¿

Dödsfall
I Strömsund har fm Lisa Eriksson. änka eller lantbr. Erik Göran

Eriksson. Sundmo. Ådalsliden. avlidit 87 är gammal. Hon var .

bördig frän Edscle och llyttade som gill till Ådalsliden. Eller
makens död hade hon sedan l93l bott hos en dotter och mäg.

lörst en tid i Dorotea och sedan cirka l5 är tillbaka i Ström-

sund.

Dödsfall
Pä ålderdomshemmet i Tullingsas har fru Anna Hammar. änka

eller lantbr. Olof F.. Hammar i llillsand avlidit. hon var bördig
från Hillsand och levde hela sitt liv pä den gård. där hon var
lödd år l869. Som husmor var hon erkänt skicklig och fostrade

där pa ett töredömligt sätt sina åtta bam.
Dagny Johansmn med maken Bernhard Johansson

Vägen Östersund-Strömsund skall rustas upp
l samband med att den nya bron över Strömssundet kommer Ullwf "ll lllülmf P5 Ü" lffllkl "W"Üu
tm kommer vag.-traekan fran srramsuna uu östersund au att F-It dmmlisk titmlmtßialtt äsdf rå fwdsssmiddasß Nm
fgnnnnj ga,-nn nnjnnnig nnnn,s;nin8_ nn n|nn nnmnncg många i Längásen. strax norr om Strömsund. varvid det lyckades

sig neta ar nam t tiden eller nannasr bei-aktad vara gemmßfa lånsåssnbw att kvmm På M min »minst skjutit en älslw

l9S9. och höll på med att slakta ned den. Långäsenboma .lohn Fors-

mark och Tore Larsson hade pä fredagseflermiddagen hört

Fillllll' drev och skott i skogen och då de misstänkte tjuv-skytte tog
50 är fyller den 20 ds lantbr. Gösta Sundkvist. Havsnäs. ltan nn nnnd md sin nen sne sin nr ßf nn nnnmntn, §n|.,n_ pc;
är inlödd havsnäsbo och är en lika duktig lantbrukare som d.-öjnc n,||¿-f inn; ßng, ßngn nn gon, ng snm-n ngn nade 4,-n

-*|°8$al'b°W'° Sam' °" $YNl°f|l8°l'l $Y"lP0ll§k milllsk- turen att överraska dem just som de höll på att slakta en

su Ål' dl 20 då SlI||mäSl8N nygkjutgn Då dg |\-Q |juV§ky“3|-ng gås upptäçkm

Nisse. som är lödd i Strömsund. har ägnat mest hela sitt liv åt mg dn nu ny-|ncn_ gt-ngmnnnnn gjggnn ngn en |-”Ssang na

hästskötseln och torde var-a en av de mest uppmärksammade §|n|nn|n|,cn_ Langgscnbnnjn mg n|n,||,n¿¿ upp ga.-f5|jnn¿@|

inom sitt gebit åtminstone i norra Jämtland. I över ett kvarts och ._-nu nn ;n,n¿ nnnnnnn, nen §|¿n, ne nn nn ,|n,n,n1n_

sekel har han hall hand om disponent Oscar Carlssons stall t som dn nwinnnnc nen ßnjn men sig nu |_¿ng¿,,n_ gen nnnnn

Slfñmsllml 0131 han UPPNPIÜC fmmßåßf "ml de dlllf- ha" försvann. Den gripne ville emellertid inte uppge sit namn var-
hall sig anlörtrodda. l-lan har också vederbörligen blivit ut- ßf man |,nn5|| nnnnm nn ggngn mnnnn nous n|||n,||n¿n§_

mifkl ßl' *im 5050507- P5' MSW Ü' *N00 “höll hi" Swßk Denne. som korn dit pä kvällen. lyckades lä mannen att avslöja

¿lUf$|*Yd¿~*l5f°"l"8°“$ §l|\'°f"\°d|.l låmlß dlP|°"l 005 ïllßl sin identitet och namnet på sin kumpan. llans enda kommen-

FÖf°“Û“8°“ N°fd§\'°"*|W hislcs $Ü\'°"“°d"|.l- tar till tjuvskyttet var att: “Nu måste vi fortsätta jaga igen. lör
vi är lika lörbasltat utan mat”. Skyttarna hör hemma i Ånger-

Strötnsbron tas I bruk l september l956 _ -

sedan de tyska entreprenörerna gon sin. bttraet aa skanska '“"""“d °°" “" ""“M ß' "°“' d“8'“"'“'
Cement. vilket utlört den tidigare grundgjutningen. som lätt 51-|g0M5|;¶)
sig gjutningen av själva brobanan anlörtrodd. Förarbeten lör Sn-öm; s|¿n|°, ß, wkewnncwgsning ann,-nnn,-_ maj b5,jnn_

detta kommer att ske redan i vinter och sedan kommer den 254) |955_ |n,¿||,|nn-5,,-5 mjnnnc imncm
gjutningen att ske vid lämplig väderlek pä varsidan. Av själva MßKm$KmWmG_ |_:__\¿GE|_sK^_

brospannet fattas nu endast ett lätal meter och de närvarande KQN5-|-50MNA|)°d, B||_1-E|<N||;_

lf NS- telefon 553 Rektor

L3“|"3_ Guanarstrlngbllr llnansmlnlster.
K."'G'”""\““°' Ämns och hjältarna: språk.

sm unß" Man bör undvika främmande ord. om man har en relemm
_K"|s"'d S"öms“"d och adekvat inhemsk mkabulår disponibel.

Vigsel t Ströms kyrka löltïllgl dell 22 Oltl. |9$5. (Guns Emanud Sträng)
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Äivartuprt srsasptsm mrsrroimsa
Regeringen har fastställt lörslaget till ändring av stadsplanen

lör Strömsunds munieipalsamhälles centrala delar. Fönttom
vissa justeringar av gatunätet är ändringslörslagets huvud-
sakliga innebörd en väsentlig utökning av byggnadsrätten.
Bostadsrättsföreningen Eken i Strömsund har beviljats dis-
pens från stadsplanen lör två bostadshus - och allärshus i tre
våningar vid Storgatan i kv. Eken. Byggrtaderna lörlägges i rät
vinkel mot varandra.

Hård avtapptilag l Ströms vattudal
vattenståndet i Ströms vattudal är lör årstiden osedvanligt
lågt. På torsdagen noterades vattenståndet till 285.5! m. över
havsytan. vilket torde vara gott och väl metem under det som
man räknat med efter regleringen. Avtappningen är också
mycket krallig på grund av vattenbehovet vid kraltverken längs

Faxälven. På fredagen tappades vid dammarna i Ulriksfors l40
m' sek. motsvarande unger vad vintertappningen brukar vara

när vattenståndet är normalt. Då inget tillllöde av vatten varit
att räkna med på grund av regnbristen. riskerar man en ytterli-
gare sänkning av- vattennivån till lörläng lör hela vinterns
vattenbehov. Det låga vattnet har även inverkat på vattnet i

åtskilliga brunnar bl.a. på näsvikssidan och vattentransporter
fortgår till de gårdar. där vattenbristen är som svårast.

I-'öddebarttltaxlbl
En kvinna från Henningskälen lödde natten mot fredagen sitt
bam i en taxibil vid lärjstället i Näsviken. Strömsund. Taxibilen
var från Strömsund. och chaullören visste att fårjtraliken var
avstängd. Kvinnan var emellertid så nära att löda att man inte
vågade åka den långa vägen över Hallviken. l stället körde
chaullören till lätjläget där han trodde att väglörvaltningen
hade någon motorbåt eller roddbåt. Någon sådan fanns dock
inte. Chaullören ringde då BB i Strömsund och begärde att
en barnmorska skulle inlinna sig vid lätjstället. llon roddes

sedan över Strömssundet. men då hon öppnade bildörren vi-
sade det sig att kv-innan redan lött sitt bam. Chaullören hade

nu bara att köra tillbaka över Hallviken och fram till BB i Ström-
sund. Allt gick lyckligt och både moder och barn benner sig
väl.

Rådjurstamrnen ökar l strömsundstrakten
Ett rådjur hade strömsundsboma i Egnaliem i Strömsund gläd-
jen att på söndagen se komma löpande rakt genom trädgårds-
täppoma. Det var inte lörlöljt av några hundar. men hade tydli-
gen mycket bråttom att ta sig ur samhället. som det tydligen
fann alltßr osäkert. Rådjursstammen harökat betydligt de sen-

aste åren i strömsundstrakten och från llera håll ingår rap-
porter om. att de vackra djuren uppträder i llockar och har sina

speciella vägar i terrängen.

Födelsedagar
50 år fyllerden 29 ds lantbr. Anders Sundin. Bredkälen. Ström-
sund. l-lanärbördig från Gåxsjömen kom lör25-30årsedantill
Bredkälen. där han köpte hälften av en gård. som han sedan
byggde upp och rustade på alla sätt. Framåtsträv-ande och
modem till sin läggning med en ospard energi har han lörbätt-
rat jordbruket. nyodlat och anlagt beteskulturer. En lömämlig
kreatursbesättning hör också nu gården till.

Födelsedagar
15 år fyller den 29 ds f. handl. Karl .lohan Abrahamsson.
Löv-berga. Abrahamsson. âr lödd på Storholmen i Havsnäs

och kom som getare till Löfströms i Lövberga. där han fostra-
des upp. l många år arbetade han sedan i skogen hos Kram-
fors bolag. tills han l92S köpte en diverseallär i Löv-berga.

som han drev och skötte till I947. då han öv-erlät den. På sin tid
var han också med och bildade en godtemplarloge i Lövberga.
vars ordf. han också var.

Karl Julian .-lhrahamssrm. l.öi~f>erga.i av *A á

80 år fyller den 30 ds f. lantbr. Månen Mårtensson. Rena-
landet. Mårtensson är lödd i Renån och har där länge drivit
sitt jordbruk och skött sin skog. Han bor kvar på gården. som
han numera sålt. och även om han blivit litet svagare i benen

på de sista åren så fattas det å andra sidan intet när det gäller
humöret.

"I-'aten” sågs även l Ström 30 9 l955
Det ”flygande tefat“ som några östersundsungdomar iakttog
på onsdagskvällen. sågs samma kväll också av en person i
Södra Öhn. Strömsund. Det var lantbrukaren Johan Johans-

son som från sin gårdsplan vid 20-tiden såg det llygande löre-
målet. Det hade ett intensivt vitt ljussken. och rörde sig med
rätt hög hastighet. Hr Johansson kunde dock iaktta det betyd-
ligt längre än exempelvis ett stjämfall. l övrigt stämde iaktta-
gelsema in på de som gjordes av östersundsungdomama. l

Östersund iakttogs det ”flygande tefatet” strax löre kl. 20. och
det rörde sig norrut. Detta stämmer väl överens med att det

sedan sågs i Strömsund.

SÃSONGENS SISTA DANS PA
Abaeka TULLINGSAS Lördagen den I okt.
l-'ör musiken svarar den populära orkestem

TI-ll-I OYSTERS med Ingrid Sahlin
TAXIBILAR A FÃIUSTÃLLIST

Till sist lär vi härmed framföra ett hjärtligt tack till alla våra

trogna besökare och gynnare samt ett välkommen åter

nästa säsong. - premiän Valborgsmässoaflon. T.l.l-'_
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LlvllgtrafllrdeliattpåStr'ömsuadsRotary l/l0 l955 I-'ödelsedapr
Rotaryklubbcn i Strömsund diskuterade vid ett sammantrlde 50 år fyller på lördag fru Gunilla Eulalia Lindgren. född Svan-

på torsdagenden akniella frågan om vinster- ellerhögertrafilt. berg. Södra Ohn. Fni Lindgren är född i Södra Öhn. dår ma-

Allt ifrån transitotrafiken på Trondheim till farmarkalsonger kama Lindgren nu har sin gård. som år en del av hennes

anvåndes som tillhyggen vid den livliga debatten. Vinster- föråldragård. lnnan hon gifie sig. var hon bland annat sjuk-

sidan löretrlddes av ombudsman Edvin Frisk. Östersund. och vårdsbitrlde en tid på sjukstugaii i Strömsund. Utom skötseln

högersidan av riksdagsman Helge Lindström Lockne. av hemmet brukar hon på vintrama även sysselsåtta sig med

Riksdagsman Sigfrid Jonsson och landstingsrnan PM. Jöns- maskinstickning.
son var av den åsikten. att en tralikomlåggning var allt lör
dyrbar.ochattpengarriakundeanvåndaspåettbåttresått.då Dödsfal
såvål boståder. skolor och sjukhus samt andra sociala ånda- Förre arnendatorn Salomon Andreas Sandberg. Draganås. har

målkråvde betydligtstörresurnmorånvadsomnu kunde avliditisitthemienålderav94år.l-lanvardenåldsteiStröms
anslßfördessaåndarnål. församling.l-lanliirstamniadeli'ånVillielminaochkornredani
Boltt|yckareSixten Fjållgrenerinradeomattvi harcirka l mil- sin ungdom till Ström.dårhaiide lörstaåren varanstålldsom
jon cyklister i vån land. vilka troligtvis skulle bli en ston risk- drång vid Fritbbergs bamhem i I-lillsarid. Sedennera blev han

momentvidenomlåggning. gift och bosatt i Draganås.dårhanarrenderadeengård.
Över-lirare Lgndet-_ telegrafkomrftigggfie Nilgggn oeh kill”. | Sill ltelll i Rillgvllllltl lill' lIlllbl'tIkll'G Eliß .lønssøti avlidil l

maumanammisaeßfßmeiemveniinmaamemstao- entlderwßàr-Hwwrßddvñsifdß-dlfhwbhßlßi
min mat. och amg im mmim av iogemit ma sam. liv- den äldst- Irvsifdi i Rinsvmml- wm sin frin far till
attviintekundeuridgåeritiatiltoriilågg|iing.l~ler'rLariderfram- 80090410 l726-
höll sornsin åsikt.atten trakornlåggning skullemedall säker- - -
huspamnmsssaitvirnmiiamdtmuenbievamiumen Fllf
intensifierad. åven om vi videnomlåggning fick rikna med en 5" Û' fY"“ P' "WB VW" J5"“°"~ RSM'
vis, ökning av mf,|,°|yc|¿°m. mk 5v“B¿,,p¿¿m_ landet. l-lan är född i Renån. där han brukar en del av

_ , __ förildragårdemsomårenavdetildstaibyn. Påvintrama

|_.¿¿¿~|*', brukarhanvarasysselsattmedskogsarbetel-lanårävcnbyns
sn Ü, fyu, p¿ onsdagen fm Ingebom Lima Emm 'ud postombud och har tidigare skött telefonvåxeln i många år.

:erglmid.snia“l;nllanlåg¶iingnrbmnJörßAledEnkson. K.nm,““°““¿“,ß..
näsan' ' En riedfallen högspinningsledning höll på att stålla till rena

katastrofen i Harrsjön. En stor hölada. som var fylld med hö.

I-'otbol antåndesochbrannner. Pågntndavdenrådandevinden föll
Strömsund tog revansch på Hammerdal för nederlaget på två stolpar till en högspånningsledning till marken. Den ena

Svanviken genoman vinna påTingvalla medö-3 (2-2). Ströin- stolpen lade sig över taket på en hölada. som ägdes av hem-

Stmd Sllllde upp med ell delvis Olltmñblerll lag och hide filt ritamigaive Axel Jortssort, Harrsjön_ Gertast som de elektriska

tyngd i kedjan. Nu skötte sig hela laget bra. och alla grabbar högspönningsledningarria riådde ladan fattade spåntakct eld.

gick ill ßfill 30 ”8l'VCIl<|ßll"I Iflllßll- De brandredskap man hade var endast några handsprutor.

_. ochrrieddemkommaninte långt.

vu* Densomlörstbörjadebegiutaeldenmedvattenfickenså
- “dum - “mn kraftig stöt av den elektriska strömmen. att han löll ornkull.

am-a:°n':::nf?a:n“:|ii|i iv.-rg: °°“°8i°“'°- 'll '“"' *"'° '“'“°°W' “*8°' Û' "“""°“- ß"*"
strörnrrien kopplats från. Men innan dena var gjort. var hela

mmnh :bmwGP',,n'mm°°, mm' Smd' v'”°m"i""° inom avcnana. i den vaiiuwtissorn uppstod. var det nan att

I suñms kyrh visas N sömhscn |¿njw.bemm Am” månniskoma. som sprang omknng varandra. skulle komma i

sm. am: tm ßwustismitm Mim tumma. Gmisgm. °°"' V" “'° P* "°'°- _ _

ÅV k Cldlgfs SOII1 kISß&$ Olkflg IV Vll\&|l. VII' ÜVÛII

henunansågare Egon Erikssons gård hotad. Till sist blev led-' _ ningama strömlösa. och brandkåren från Alanåset kom tillstå-

FWI as. otiuaecmmsninriimm uueteptmiampseiaen.
G°f“4lWli"°"l>f°f samtiaiimtamimn spmimgriiiamtrrbeirgm tum.

Ragna och Olle Eriksson
f. Nilsson

S"ñ'"s""dsBBd°"4/'owss :.C"f'D:'nfier'.|yh.a1'undersenareårendokurrienteratsigsomen
av Danmarks frimsta nutida författare och dramatiker. Sin hit-

Födelaedagar tills största framgång har han vunnit med sin andra skådespel

90 år fyller på söndag ånkefru Kristina Nilsson-Fridberg. född "Syskon". som hade sin urpremiår på Dramaten i deeeniber

Erdotter. Hillsand. l95l. l programbolagets förestållning får vi se det vålkårida

l~lon är född i Hillsand. där hon vistades till i fjol. då heniies skådespelarparet Mimi Nelson - Nils Kilberg i två av pjåsens

krafter började avta. och hon måste söka sin vård på Ströms ledande roller. Förestållningen gesden IS oktoberi Högbynås

ålderdomshem i Tullingsås. bygdegård.
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Strömsunds-bron har aa Iogats lhop I l/l0 l95S Dligl
De tyska experter. som bygger bron över Strömsstrndet. nådde Sven Hansson. Strömsund. har avlidit i en ålder av 86 år. l-lan

idagpä lörmiddagendenmedstort intresseemotseddasrun- härstammadcfrånStröm. och understörredelen av sitt livhar
den. då den sista järnbalken nitades till i minen av det 332 han varit bosatt i Strömsund eller i dess närhet.

meter långa brospannet. Trots att spannet monterats fran bada Ånkeu Kristina Suömgren. Strömsund. har avlidit nära 87 år
sidor från land. stärnde alla mått så på millimetem. att när sista gammal. Hon var lödd i l-lavsnäs. Den längsta tiden har hon
jämbalketusomär l2.3mcterlångoch 3.2meterhögochväger varit bosatt i Strömsund.därhongic sig vid 20årsäldermed
4 ton insatts på sin plats. passade alla nithål precis vid framlidne snickarmästare Paulus Strömgren. Som ung var hon
hopsättningen. Detta bevisade åter. att tyskarna är precisions- kokerska på båtarna på Ströms vattudal.
mänpåtcknikensområde.

| I D 7 Koasumbutlk|träll'ar|llr'Strömsuagdomar
Arbetet med startande av grupper i kooperationen. samhälls-
ekonorni och familjelrågor harredan satts i gång. Vi hoppas an
iårnådetmål.visatteuppi ljolomatt läengruppkringvatje
butik. säger assistent Göran Falck. vid Ströms konsumentlör-
enrng.

En nyhet kommer att beredas ungdomen under stundande
vinterhalvåret. Tidningen Vi presenterar en tävling kallad ”Kul
och gott”. omtalar hr Falck. Den vänder sig till ungdornen i I6-
20-årsåldem. som skall beskriva. hurde ordnaren tillställning
lör några kamrater.
Prissummanär5.000kronor. Smkronorutgärsom lörstapris.
lsarnbandmeddertnatävlingkornmerviocksäattordnabutiks-

T träffar. där ungdomen skall lä tips om vad de kan laga till och
*W bjuda på vid sina tillställningar. och vad man kan dricka till.ï _ nu vittvipfosoormmo otuottotrfiot-anor.

För skolungdomen i tonåren kommer rörelsen och dess arbete
' >' = ... .. -°*-*--- - - 2 Tj - att presenteras genom filmmatineer. Även kooperativ littera-

- ' -;:~ï . ' *-«.¿:n,,._.,_ - ~ rorrommor on ofojooß suotomos bibliotek.

Sista järnbalken monteras pd Srrünrsbmn
Strömsaadsboraa llek se höstens modeaytt
Strömsundsboma hade på onsdagskvällen tilllälle att se sä-

Müï'ÜÜÜ." songens första mannekänguppvisning. Det var samrealskolans
D 51011 Ößbllßk. M DTOSPIIIIICI ÖVCI' I som stod som arrangör' och du var s|°ck_

ßl ill llld lflyck flk Slllllllâ lllâ PÅ DIDSPCIIIIGI 'af III ”use” som Sakkunnig
bevista händelsen. Vägstyrelsen var representerad med väg- kon'-“Emm W Hasse ¿,8¿,¿_ ommm¿_

dif'-"“°' '-“"d*“ i *P°“°“- Avon tmuottototoo mmm sig oo not dot i wo tmmeof
Si” °°"*°" °°'“ "°“=P°"°“°°* P* °" "°"° f'*" 'W °°" “' och mooottof. varm ao: ootoa ojoas pa. for ammo mao
Ü" de" Pm* di' dc" Skum hm” "W °°h P55” i" i du huvudpunkten lagts vid kappor och klänningar. Jersey-
Wm' b'°$P°'"'°'° md' P5 sid” kun* 'md °" “°'“k °°h °“ klänningarptesenterades i en mångfald variationer. Stora front-
'ysk N39' °°h P. Mute" md' deßumm Phccms °" pm' stående kragar med skinnbesättningar tycks vara en av höst-
*°'“ W 8*"'“°°' 'W 4' “°'“*"Y*'“' “"*°""'*'8°"'°- motoaiom rar toppomo. som t-mao. a oo nomt smoufotta
Medan balken vinschades upp och placerades in på sin plats. modeuet

“M am mm' Pâ hm" “mm Damhattama som visades var från rma Th. Thorvaldsen. Pa

Ni'4"'W' °“'“i"8°“i°'°" "W BW- *°'“ '°P'”°"'“'4° iorrraosbitjouomo bjuds man rt-oo pa uorro .omr musik ooh
dm 'ysh byggwbnnm D°'m3 °°h ”m M' "www W sång av skolans elever. För musiken under uppvisningen sva-

'“""""““*°'“'i"8- f"““"' "°"*°"PN* Ü" P' '“i"i'“°'°'“ mao fm om Nrfsjo. Gymoosrikoio.-toof logo: Pam tatsaoo
5"! M" fm" Ü" '°d"°“ ß' b'°bY33"° i"3*"-lö'w°"'“ °°h välkommen på arrangöremas vägnar samt avslutade uppvis-
'§°W°_'*°"°"' ß'8°" “flm °°" °“_='“'“"°d° b'°“““°f-T"' mom mot ou mot nu den mooooynnoogmooo postat.-o ooh
sitcststitubnngade han ett leve. som manrfesterade den stora hän- mmmungcma mm ¿w¿8a mc¿m.km¿c_

sopsrnömsusonam", mao; mono. ut mo
sur fyttofprrfooog-otaoof soooiog. rwaotio.motmit| L°"å':k'“|:'?¿'%°-3|f2l oo
gutosmoo. suooiog. rm smtioâoar prtåogåong “WS ' '- - °° -

uppväxt i trörnsund. sin ungdom prö n h"u-Ü""“" _

mot sjotwtfooo. som ttoo orbitooao sig nu tarfooßuo. TD°:'n"h';“"|2:"°Y 'ï °°s'L^“;å"'°'°"?; ' “':d““l;°"°m;
tooohovomvoomffisofiognooohoovoriri2sar.oanooopp- ' "“°'f_ khzj' °“ -°'°"D-S) - ““°°
hörde med verksamheten i våras. h 'C ° N
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Ströms husrnoderslörenlng I-I l0 N55
Hade i måndags möte i pensionärshemmets samlingssal i

Utställning I Strömsund av Bengt Alvin
Stoekholmskonstnären och norrlänningen Bengt .Mvvo gästar

Strömsund för att högtidlighålla I-'l\':s bildande. l anledning efter tre års bortavaro återigen Strömsund. där han uiställer i

härav höll rektor Mas Andersson ett anförande om de insatser Grand llotells uppackningsnim. l utställningen ingår ett o0-tal
FN gjort för freden. Föreningen kommer under hösten att ordna

en del kurser. bl.a. i madrass- och möbelstoppning.

Födelaedapr
50 år fyller på tisdag folkskollärare Harald Larsson. Srömsund.
Jubilaren är född i (irava lörsamling i Värrnland. men han är
uppväxt i Karlstad. där han också avlade sin folkskollätare-
examen. De lörsta två månaderna som lärare tjänstgjorde han

i den församling. där han är född. Sedan ställde han lärden
upp till Ström lör att uppehålla ett kortare vikariat i Ãspnäs.

Men tjänstgöringen blev inte så kon. som han trodde den

skulle bli. Det hela slutade med. att han blev ordinarie lärare i

Ãspnäs. och sedan fem år tillbaka delar han ut av sitt kun-
nande till det uppväsande släktet i Strömsund. Sedan några år
är han även rektor lör Ströms yrkesskolor och har nedlagt ett

gott arbete lör yrkesskoleundervisningen. lnnan hans tid blev
allt lör mycket upptagen av skolverksamheten. ägnade han ett

ston intresse åt skjutningen. Han var bland annat förbunds-
mästare i lältsky1te IQ-I9. De senaste åren har han även skänkt
sitt intresse åt Resos verksamhet i bygden. Det är Larsson

som svarat lör att bygdesemesterri vuxit ut till vad den är idag

i Strömsbygden.

si*
s?

Sillumlt' fritt Pvllt' Jrtllultsrmt. .-Irma Pt'r.s.voII. Janus
.S'tr'nhi-rg. Ebba I.iiml.sIrñnt. Dan .\'ortlfrir.s_ Grwu .\'är,<jö.

Sldvndc /r.i-_ .-lmlt-rs Ronnv. .\'..\' och llurultl l.ar.smn.

Dödsfall
Förre bankdirektören OlofOlofsson. Strömsund. har avlidit i

en ålder av 77 år. Han var inlödd Strömsundsbo. Ilan har hall
en mägnd med kommunala uppdrag. Sina kanske största in-
satser har han gjort lör skolväsendet i Ström. Några av upp-
dragen. som han innehade längst. var ordlörandeposten i
kommunalstämman i Strömsund. Det sista offentliga uppdra-
get var ordlörandeposten i Ströms sjukvårdsinrättningar. l
Jämtlands Folkbanks lokalstyrelse i Strömsund kom han med
l909 och i bankens huvudstyrelse l9l-I. Dessa tjänster läm-
nade han vid 60 års ålder. En lång följd av år var han även
ledarrnot av styrelsen ßr Ströms hembygdslörening. Vid si-
dan om sitt egentliga yrke och alla sina lörtroendeuppdrag
lörvaltadc han även ett ston jordbruk med skogsmarker.

-Ib

arbeten i olja och pastell. Vi kan inte gå in i detalj om utställ-
ningen. utan kon sagt vill vi konstatera. att det är en givande
kollektion Bengt Alvvo plockat upp. Den lämnar på näthinnan
något kvar av den djupsinniga skapelseakten. Utställningen
pågår tills på söndag.

Strömsllleltan dog av skadan
Den l7-åriga flickan llenny Näsström. Strömsund. som
krockade med sin motorcykel med en kvinnlig cyklist på tors-

dagskvällen i en vägkorsning i Strömsund. avled på söndags-

morgonen på lasarettet i Östersund.

Den bortgångna var lödd i Strömsund. Sedan hon slutade

skolan. har hon varit anställd vid Ströms konsument förening.
Hon var nu senast aflätsbiträde vid Konsums aflär i Näsviken.
Hon sötjes nännast av löräldrar syskon och en stor vänkrets.

BAU-I1'ISK0l.A
Harriet Melin åieruppiager balett-
undervisningen i Strömsund inne-
varande höst. Anmälningar emot-
tages på Turisthotellet torsdagen

den20okt. kl l2-l3. l5-l6.30.

Vigda
I Ströms prästgård vigdes på lördagen linjearbetaren Anders
Yngve Andersson och fröken Britt Inger Hägglund. båda från

Ulriksfors. Vigselßrrättare var kyrkoherde Gunnar Berg.

Lysnlngar
I Ström lör jordbruksarbetaren Knut Eugen Pettersson och

fröken Ingrid Bntt Ångman. båda från Grelsgård. Ström. \'igsel
l0 l2.

Födelsedagar
50 år fyller på torsdag fru Signe Margareta Sandberg. lödd
Persson. maka till Samuel Sandberg. Gärdnäs. Hon är lödd t

Gärdnäs och hade i yngre år platser på olika ställen. Sedan

hon gifle sig. har makama varit bosatta i (iärdnäs.
S0 år fyller på söndag hemmansägare Jöns OlofHolter. Klöv-
sand. Jubilaren är ßdd i Strand. När han gifte sig. flyttade han

till Klövsand. där han tog hand om svärlöräldragården.

f/t'mmuII.så}:un' Jöns OlufHrillvlt Klårsuntl.



Dödsfall l8'l0 l955 Ber 5.000. Samhället hade vid senaste årsskilte en befolkning

Förre muraren och rallaren Verner Svensson. Vågdalen. har av l.387 P'~'l'$°'l°f- “ll hd' SUÜNS k°"lml"l 'Nk Vid “mm
avlidit i en ålder av 75 år. Han var född i Norrköping men kom lid 3-234 IBFSOMY-

ggm hell mig ut på gsm hand, Redan §0|'|'| I }-åring \-gr han Mtlllltlplâülllllilltl Ül'C8flll'll0l1 ßl' llcltl DOW! .limllalld 0Cl't

murargesäll åt sin far. Sedan kom han till Stockholm. där han 00 lycll ÜVÜ8 |Wld9|$P|l$- Smlläll bßölß IV l WY-
var murare några år. I huvudstaden kom han också i nära kon- dande antal resande. och där finns tre hotell. Närmaste utmi-
ialti med Må; den fackliga och politisk; ar-betar-|-brasan, gym nuteringsställe är Östersund. dit avståndet är omkring l2 mil.

sedan blev hans stora intresse under hela hans levnad. Vid
mera mogen ålder lämnade han huvudstaden och begav sig ut Slföllßlli llllßßlfll ll! l bflllt IN! *Kil
på järnvägsbygge och kom till sist på banbyggei till Ströms- Postverkets gamla lokaler i järnvägens stationshus i Ström-

ttnd. dar bettantsttapen nted en ttvinna giotde att itan attitade sttnd har under den gångna sommaren senntnsatt stam ont-
titt taiianit- inta. Notntoningostenaton. tont itan i dagligt tat byssrtader nen arntt tiniisa till en del ßratt tas i bntlt ßr nya
kallades, blev- gift och bosatt i Vggdaletg där han sak;-tmn ändamål. Lokalerna kommer i fortsättningen att rymma

blev :gate av et-arlot-aldragatden. tont ltan sedan anlitade. bttsseennalen- ernresßbyran nen en trerlis banerrerins-
vid eidan ont titoteein at- jotdttniltet atitetade itan vid tnirn- Bnsscentralen får en star Inka! ßr sens nen desßtttnnt en er-
raiititten i uitiitarota tina i itotjan at- 40-talet. da itana ttaiea nediti°n i M Nm- B"=$°'“"fß'°““ ßf Mn ett eset ntnt-
ttdtjade tryta. under sin tid i strdnt engagerade ltan sig flitigt i vilket de inte haft tömt.
det fackliga och politiska arbetet. Han var även ledarmot av BIMWCÜUBW k°""“°f "a'“l'|l8“'Ü$ I" bli W l|PP$|WWl NY'

sttdtnt itotntntinalrntlntaittige en tid. iden toltala avdelningen het. och in till den Irantnter man från jänwäsetß räntral- Det
av Ffamtideßfimnaet, ejugimea tat- han gaeeaf 5 4,-yst 30 gi-_ kommer även att ordnas en liten ltontorsloltal för Reso. vad

Med hans bortgång liar ytterligare en av de gamla ltampat-na man saknar i den nya busseentralen är ett väntnim.
ßt-arbetat-|-nteleen i Stfnmebygden gått |;°rt_ Genom att busscentralen flyttar sina lokaler. måste även

uppställningsplatsen för bussama flyttas. En ny sådan har
iordningsställts intill järnvägsstationen.

lagen snabb lösning möjllgl Ulrlksfors
1 l sitt svar på riksdagsman Sigfrid Jonssons fråga om Ulriksfors.

framhöll socialministem. att under hösten l954 erhöll arbets-

marknadsmyndighetema besked om att risk förelåg för ned-

läggande av Ulriksfors Väfveri AB i Ströms kommun. Antalet
anställda vid fabriken utgjorde då l03 personer. varav 94 arbe-
tare och nio tjänstemän. Hälflen av arbetarna var kvinnor. I

rådande arbetsmarknadsläge har det varit möjligt att ompla-
I cera större delen av den ledigblivna arbetskraflen.

Födelsedagar
S0 år fyller på tisdag fru Hulda Kristina Jansson. född Eriks-
son. Risnäset. Fni Jansson är född i Ãspnäs. men då hon gilïe
sig. flyttade hon till den närbelägna byn Risnäset. där hon

sedan varit bosatt. Utom skötseln av hemmet är hon sedan

amma l sïrmnld .Sm m NIIS några år även föreståndare för barribespisningen vid skolan i

3 8 ' . . Ãspnås.
Wklund ordförande. sammanträdde Strömsund för . _

m'I”hm:I°I:'I.pn “gardet uàïàunw är 50 år fyller på söndag försäljare John Strömgren. Vedjeön.

I I “va I In. G 'vid I ' I Han ärföddivedjeön.

riktadesskarpkritik frånombudenförfastiglietsägarnamot Wu. ,5 ”I N55
den eaititttnnige. torn tillsatte tot att tindettoita tegletingens _ _ _ ' “ _

inverkan N I Mm I I Im och md pt nu han I Ströms kyrka vigdes på lördagen ingenjör Karl GustafNils-
*unc avsina Mm "M8 mn ”ugn” sin .II dm “Ik son. Karlstad. och fröken Sin Larsson. dotter till traktorägare

itnnnige inte alla lett nndettoitningen oitjeittivt titan tant allt- °"° "““°" °°" '“"* '““'“* S"°“““““- °'T'°'°“' “" '“Y'*°'
iatntitjelttiv vidtin utredning. vititetitartetttilmtten nenai "°'°°°““"" BW'
fastighetsägare inte kommer att få någon ersättning för sina

- _ rss erens"°" °'“ Y"'“°'. ' d°'“ i' M' "°'°°“"° 'V “'"°" Den av strdnta ltonttnnn i sann-eritan nted centntiiotlntndet
"WN ' 96"' Du Ü 'mc "md" in 54 rmisheuvm bnmn Folk och Försvar ordnade införmationskonferensen på ons-
målet gäller. Tingshtissalen var fullsatt av sakägare- dagskvällen kring temat "Om kriget kommer till vår bygd” blev

Fredrik Verner Svensson. Vdgdalen

en verklig upplysning om civillörstarets uppgifl i dagens sam-

:mmæirinlgmlg 'rn f=ß§:;nr=t;f¿*:::' 'Åt .f;tÄ".i.-itne.-.fl'.f.°ef. t.aa.'É'Ãt'Éi §°.Ä';fe'ït"fiTaÉ'}§.°'k°'

minuteringsställe för rltsdrycker fär anordnas i Strömsunds
municipalsamhälle. oaktat samhällets invånarantal understi- Muhh"ß""” '”döm k°"'°
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Dödsfall Ratotelefonpaviiotttoret
Fni llildur Jonsson. maka till lastbilsägare Erik Jonsson. Havs- På väglörvaltningens kontor i Strömsund installerades pa

näs. har avlidit i en ålder av nära 64 är. Hon var bördig från lördagen en automatisk telefonsvarare. Vad man nu väntar på

Fjällsjö men kom som ung med sina löräldrar till llavsnäs. är radiotelefon i bilama. vilket Strömsunds vägmästaromrade

lovats an lä inom den närmaste tiden. Vägmäsiare Bertil Jo-

Verltstadssltola lör Ulrlksfors? hansson. Strömsund. har redan funnit att den automatiska

Knmmunalnâmnden i Su-öm har nu behandlat det km-, som telefonsvararen är en stor tillgång lör alla som mäste lämna

testtilarbetama i Ulriksfors framställt om en kraftigare insam fran telefonen men samtidigt vill meddela vederbörande. som

kommunens sida att försöka fä nagon ny industri till stand. ringer upp. var man befinner sig. och hur länge man blir hona.

litt förslag har framkommit. att kommunen matte medverka till Radiotelefon i bilama kommer säkert att bli till stor nytta och

utbildning av erforderlig arbetskraft. Nämnden beslöt att löre- glädje inom det här väatnästarontrådet. säger lir Johansson.

sla fullmäktige fatta principbeslut innebärande. att kommunen Plogbilttmß köl' i Illmållll tll lidlßl på mßfgotlen. Oßll sedan

lörklarar sig beredd ordna en yrkesskola lör mekanisk industri I'llålllllSl0fll8 bötjäl lltllefl Vigam- lllll mätt få meddelande

och sätterdetta som villkor fórverksamhet lörlagd till Ulriksfors om att någon bilväg till den som haller pa att plogas är igen-

snöad. En sadan gång vore det väldigt bra. om man kundeKmm sätta sig i lörbindelse med den bil. som befinner sig närmast

oeeierarrageniaiiiieneninetsiaieniaf iosnne4.4s4.42oine- den isenenände väsen-

nor. klubbades igenom på rekordtid. Även revisionsberättel-
sen lör l954 godkändes utan diskussion. Utdebiteringen fast- Omhmnhyggapf
ställdes enllet leontnninälnäntndene läßläs till l0= I2 Peßlßnne- Landseinii Yngve iiaiiberg siraineand. blev- t nianiiagn. aa

krona. Ser man pa den sammanlagda skatten lör Ströms kom- tm jgmmg sin tjäna i Snart, lörernal för ltjänliga liyllningar
mun blirden lör nästa är kronor I-1:80. vilket är l0 öre lägre än gsm Mm 5 fu,-m av |,|_ uommo, och ggmt

under innewnnnde än ttnninianainanineene nntrorande tteri oiemen iaeinide na

På W Plllllll' bl' dc' \'°l°l'lll8- llll ll" Väl' clldßl l °ll fläßll- kommunens vägnar. inspcktor C. A. Thor och löreständare

fnllntälnlse siek *frän näntndene läßläs- Det när nnsälßninsnf Alger Eliasson inr siranieanae ninnieipaieeiniiaiie. För tan-
fran nägra handlande om tillstànd an lörsälja pilsner i allärerna kmsm ga,-ge, mk; gt- gispomm Qsw Ca;-|§,0n_ sam 5\-ef.

een en nneälßen ev AB lnltnnneebefss bfyssen om tillstànd iantnaee en penningsnnnna. i rening; npnt-ainade neiieintren

nn lnfänn nnnlns in nilsnetdnekn i Strömsund- som iällnde inern sirenie iandeitsiiaieennsrie een averiarnnaee en nnn-
voten'ng. Beslutet blev dock att i samtliga fall tillstyrka ansök- nesgava av gammalt silver.
ningama.

Ströms ltyrkostat
Ströms kyrkofullmäktige sammanträdde pä söndagen och fast- l

ställde bland annat staten lör l956. l runt tal garden pil 368.000 \

kronor. och utdebiteringen blev 75 öre per skattekrona. vilket
är detsamma som lör innevarande ar.

45.000 kronor är sedan tidigare arislagna för anläggande av

skogskyrkogård. och av detta begärde man nu an fä disponera

l0.000 kronor redan i år. Arbetet med den nya kyrkogården har

redan påbörjats.

Saga Strömsund
Premiär onsdag kl. l930

Adolfllaltr l
.I.-\.\'.\'E \'A.\iG.\l,W

OCH DEN STORA K0.\lE1'E\i
samt torsdag kl. |9.30. fredag kl. 20.30. lördag (Alla helg.dl

kl. IS. l8.00. 21.00. oeh söndag kl.l8.00 och 2l.00
Barntllläteti

0BS.! Bambiljetter säljes endast till löreställningama lördag
kl. l8.lIl

Den olörbrännellge krumeluren l sln nyaste lllm.

Födelsedagar 2 l I l955
00 är fyller pa fredag lörre hemmansägare .lonas Albert Ris-

lund. Tullingsas. Han härstammar från Ström. och längsta ti-
den har han varit bosatt i Trångäsen. där han idogt brukade sin

jord. llan har gjort manga tunga dagsverken i sina dagar. För l2
år sedan flyttade han med sin son till Tullingsäs. där denne nu I-Glld-läkl l"lRl'f Hml "led 1"' f'ål°l"ï

har jordbruk. " 770. cirka 28 "
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Debattom församlapherrtrrtet
Strörnsunds municipalfullmäktige har haft sammanträde. En ÜÜÜ
fi-tg. min ledde nu en livlig aistnnsinn vn: en rnnntsttnang SW' ^"°°"'°' °'"' '“"'”"
frän nägra fastighetsägare om ändring av stadsplanen i en S"“""“ 'uuh
vass dem mnefet ejeennnwtnnntaet ine||sntnn;et-pen WW' 3' "“- "'55
huset och präsrgärden.
I framställningen ingick också förslag pä att platsen skulle bli vt”. 3, | | |955

verk- °=h tills fm W inredd- skulle det vtßtdß hyss- rsntsrns ttnninnninefgantttuvigts srtngsubemen kan tann-

Mdsbdvttßmtef- Dmltfittlis fnmwlise wsimt nuet westennna nen natten kajsa vintn Nilsson. une fntn
den 26 °|=I°l==f 1954 till bygnnasnunnaen tnen inte varit ßfe utnrtsrnfs. omernnt var ttnntnnnister Lats urvsnntr.
för behandling i fullmäktige förrän nu.

Municipalnämnden hade tillsryrkt fastighetsägamas framställ-
ning. Det hör till saken. att Ströms församling. som äger mar- ÜÜÜ'
km ha phna-I "I bygga en ßß.m|in8sh“n pa putsat FÜN Ohf|M Sll'lllt'|.llll'I\'llt'|ll 72ål'g8IIl-

Den frägan har nu avancerat sä längt. att ritningarna är lär- "PL Hmmßdd '_S"“d- | “"3“'“_'b°"fd°h““ ' *WWW

snar fmnna. Dem nu nnninigwis ntnnntinenn nnntfntgen. W* W' ' =§'“°°"=' 'W "ll 8'°f"““- °_°" hmm" 'W 'W
Fpnomm ß,nm|¿n8sh¿m 5 Smnwmünu 22 ¿|.u.mm|_ därbrukat tillsammans med en sväger. ttllsdet övertogs av en

ochnärdenavanceratsälängt.attmanstärsägottsomredo 5°“'
att börja bygget. dä kommer man och begär. att dyra ritningar
och ett längvarigt arbete skall förkastas. Man fann inte. an det I-'ödelaerlagar

behövdes flera parker i samhället. Frägan avgjordes till sist 80 är fyller pä torsdagen förre jämvägsarbetaren Per Arvid
genom votering. varvid sex röstade emot och nio för att tom- Hamqvist. Östra l-lavsnäs. Han är bördig från Rörström men

ten fick bebyggas. korn för ungefär ett halvsekel sedan till Östra l-lavsnäs. där
han bosatte sig.

Födelsedagar
9! är fyller pä mändag förre jordbruksarbetaren Jonas Sjö-
berg. Tullingsäs. Han härstammar frän Orrnsjö i Dorotea. Till NIIIYIÜ
sn-amg°nnn.nfafm¿n¿n;tf,e4nn_|)efamn¿|nnenfh.n lStrömsundhart'mGerdaNilsson.föddLindhoIm.maltatill
annan i N|;vi|;en_ innan han nynnde nu 'rn||ingg,_ 45; run lantbrukare Werner Nilsson. Garde. Strömsund. avlidit i en

nu viga; pä ålderdomshem;-ner, älderav 53 är. I-lon varbördig fränïäsjö men flyttade i unga är

Ill är fyller pä tisdag fru Anna Belfrage. född Olsson. Bred- somgifl till Ramseletrmakenhadeengärrl Därboddedetill

gärd. l~lonärföddpädenplats.därhon förnirvarandeaf l947.däfamiljenövertogettltemmaniStrömsund.
bosatt. I sin ungdom var hon kokerska och vistades pä olika
platser. tills hon gifte sig och blev bosatt i Strömsund.
ao ar rynef pa manen; rm om ornrssnn. man unapen. Flf
man nu rmntaene tryggtnanm otnrotnrssnn. ojnni. nen 7$lffyIl=fv§=d=sI\=1m=tßis=f=P=fSttdl=vßL Hósbwk
natsnnnnnffrtn stnnttnsnnn rm ojnn nynaeenatwnn tm. HM if 'W t Hösbwß- där han brukat sin Sliktsfd-

och där skaffade de sig ett jordbruk. som de bntkade tills för
nägraärsedan.Utomalltarbetesomförekommeriettjord-  ^
brukarhem. har fru Olofsson även fostrat l2 bam. DANSnu , FOLKETS "Us

'_-_ amma”Yu” "mun scenen. Ett program passande alla äldrar och som fär Er att

ätager sig privata uppdrag säsom bouppteckningar. damm' s°'3“°'Éh S° amsch!
nmtnen. rnsngtietsratsrtjningar. nnttnnnen intas- 5° ^"""0" ' *'“ °“°' ' V""°'“'““

seringar upprättande av olika handlingar m.m.
Lokal: Bostaden i Brandstationert. tel. 230. Strömsund. sm;-g||||g|||e|;;|;|gv||-.|.|g;||

”Sex glada godtemplare'° gästade Strömsund pä torsdagskväl-

Dödsfal len och bjöd pä ett uppskattat underlrällningsprogram. Sä

Fonenenunewemngnstsnnteeanntn ”urin iteuwonr. my=k=tf°lI=lWl="ti=tiß”Id=tIs=ml= GT-bhlwwßbw
Strörnsund.harav|iditiena|derav79är.l-lanhadevar-ittned lmñtllntuochdawminsamingensombehñvdeanstrtga
vid olika byggen och anläggen och berättade gärna inlevelse- sig för Itt hl trevligt-
fullt om episoder frän sina yngre är. För cirka l0 är sedan var De glada godtemplarna bjöd pä säng. recitation och deklarna-

l-ledström en mycket nwkant person. vg||g|,¿ .V fo", i suüm, tion. och deras fiamträdanden blev livligt appläderade.

bygden. Det var48:e föreställningen som patrullen gav. sedan den bör-

Føne ttnteren r=nuntrt.nrssnn."Ln|ea-Lasse”.snøtnsnnd.hu jadettnnenittøemnen vrtrbesøketistnrntsnnunndevttblik-

avlidit 89 är gammal. l-lan var bördig frän Luleä. l sin ungdom Siflll öveßkfidit |0 000- Den |0000=e besöltltett blev ftñltett

arbetadehansom rallare. Under sin tid i Ström varhan mest AlvaRhodin.Strömsttnd.l-lon fickttnderlöreställningenfram-

sysselsatt med kolningsarbete. De senaste ären vistades han träd! på scenen. där tnrppens ledare Ame Ewalds gratulerade

pä älderdomshemmet i Tullingsäs. henne med blommor och en stor chokladask.
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Nya rnottagnlngslokaler lör läkaren l Strömsund nä
Provinsialläkarens mottagningslokaleri Strömsundharunder VU A I

den gångna sommaren ombyggts och utökats samt försetts _. S0
lledv lg och Harald Eriksson

med modem teknisk utnlstning. Pa torsdagen togs de nya '_ Ewe
lalralema a llmlr av mm-imlallalrarea aeml wivsmsm. sam var 'uåksføß den l | M5
synnerligen beläten med bade lokalema och den tekniska ut-
rustningen.
Den tidigare disponeringen av utrymmena var utan tvekan |FK$ÜÜ|NlI|
op,-¿|,|5,g 5 mus, W,ccn¿cn_ 55551; |,,|,m¿|i|,¿,mm ngm. IFK Strömsund hade på torsdagen årsmöte i pensionärs-

des aelrsa i de gamla lalralema. vlllrer gjorde der amdjllgr arr hemmets samlmsßal- Ert 40-tal madlrmmar hade mört aw-
elïeklin utnyttja en motlagningsskölerska. Årsmöteslörhandlingama undanstökades pa rekordlid. då

Den gøm nu besöka; mot-in;ig||§|mcng momgnins 5 5"-5.-“_ Alvar l-lilldèn skötte klubban med bravur. En ritning på den

ermd lar ea ramla av arr lraa bermer sig l villrer medemr rrya idmrrsvlarsm visades ash arrlßmrrdrrrr ariarrrrrark am

sjukhus som helst. Kommunen har tydligen inte sparat pa nä- 'W 'N81 9130” flßkfl-
gor man Bön 4,; gg rm-|ig; och ;n¿,m¿|,,n|ig| som m¿j|i¿| Styrelse: ordförande Alvar l-lillden. vice ordförande Jonas

ßf pg.-gømm och p,|igmcm,_ Ollander. sekreterare Alf Reinhammar. vice sekreterare Åke

ne gamla lalralema lrarrlll yrlrmelraller ardvarsmed en rymligt Bmsrssam lra==<'>rS-E- Raambrrs Ram Garmrrrall ash Harry
väntrum. Det gamla väntrtlmmet hardisponerats om till labo- MÛNCUSSOU-

ratorium. och det tidigare laboratoriet är nu läkarens mottag- 50|Ü°l9f=
ningsrum. Tidigare inrymdes bade mottagningen och behand- F|'Üf|fW=
lmgea i elr eada mm. Na alter behandlingen l eu esrelrllr mm. Alf Ramhammar- Karl Erik Ossarssarr- Starr Erik Raarrrbrrlr-

Åt-ea en llel det andra mm lar apeelallaelraadlmgar eelr den Tryszw Trßsmarr- Ota Prrrwrr-
lekniska utrustningen. Les. rum lör röntgen. mörkrum. 55130"
|'|~,m|;g||ni|,¿,mm sam en M gm-, |,c|,m¿|in¿,mm har ;i||. Jonas Ollander. Nisse Wagberg. Einar Olander. Nils Ollander.

kmmg lngemar Norrman. Ture Samuelsson.

Till den nya tekniska utrustningen hör bl.a. röntgen och |9||°°|"~')'=

elektrokardiogral' lör hjärtundersökningar. Den senare appa. Rune Gunnervall. Jörls Erik Jönsson. Sigvard Nilsson. Elias

raten är sä konstruerad. att den automatiskt registrerar hjärt- 955500- TU" 5a"l“°|$$°- 0"° 5k°89|0“d-
verksamheten genom kurvor på en pappersremsa. Den är inte 95002
lleller arom: rm arr lalrarea lraa ra den med sig l lallea vid ajax- Om Erilrswrr- Gösta Nilrërr- Halsrr Lirrdr- Öriarr Blarrrrlrria-

besök. Vidare har en fotoelektroapparat lör blodprotning in- 7000.:
srallerars-ea apparat sam dalrrarwllrermmarearslrllr laelalea Mr Brrrsrrßrm- Harry Marrrrrssarr- Brmst Ålrr Eliaßrm-
med. Även mycket annat som tillhörden tekniska utrustningen "WU F°ß¿'0- ^¿'! Efik$$°'l- Eli” 550550"-

har provinsialläkamloltagningen upprustats med. Till patien- Ûfllfllß
temas lördel kommer även en automattelefonapparal att |'|°|8' |-Udfñm-3509 Efik 350550"-

merallems. samtliga lavaler ar rrallaa i reet-liga larger. Atea llarrlrrrralm
|c,|i|i¿-ma ha, mig md 0mg°|g_ 5|f5m5u|,¿, gsm konsmgg Sixten Appelblad Ivan Rhodin. Torsten Rhodin. Ante Andrea-

Yngve Gamlin har lovat att svara lör ulsmyckningen av vänt- S00-

mmmers taggar. Uaarlarrraltdarvr

rf.-_*FI-II- 1

e-_
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_ Fotboll Rune Nyberg. Rickard Fridell.
Ishockey: Robert Nilsson.
Märkesombudsman: K. E. Oscarsson.

'Sornmaraattens leende” regi Ingmar llergtnaa
är ärets stora svenska ltn.

Födelsedagar
85 är fyller på torsdag löne hemmansägaren Jöns Martens-
son. Renän. Han är lödd i Renän. där han hela tiden varit
bosatt. Han har brukat en del av sin löräldragärd. För nagra är
sedan överlät han jordbruket till en son.

Lysalapr IS/ll l955
l Ströms kyrka för skogsarbetaren Sigge Ewald Winter och
Jenny Gunvor Lindberg. bada Svaningen. Vigsel 26/ I 2.

l Alanäs kyrka mellan traktorlörare Bemt Daniel Nilsson.
"l'äIImmme-n rill dolrmr llilmrónrs matlagning " Avatrâsk. Dorotea och Gunnel Ingeborg Eriksson. Harrsjön.



Hsßüßli' Ströms lottakår var åven med och skapade Ströms hemvåms-
l Strömsbygden byggs det ivrigt. Både samhället och kornrnu- gård. Den dag den invigdes bjöd lottoma 300 gåster på kaffe
nen år inne i en kraftig urvecklingsperiod. Bostadsbehovet âr med bröd och hemvarnsmânnen på soldatmiddag. Ströms
altriande trata livlis byggnsdsvertssmhet de senssietfen. t~tsB tiennsni lnnnlliid vant lennniss stirnetnnn. rainlsgnsden vid
står nu reda att börja sin ßrsta bostadsbyaae i Strötnaund- henwams- oeh ei»-illörsmsotningar har alltid skons av lot-
Ü W' Wi "'°VÛ"lll8$b)'88'ld9f 5 lïllflllll IV Sllllill Wii toma. Det bör också nåmnas. an rekryteringen av lottor ute i
ryrnrner aatnntanlast 35 baatadalaaenneter utent alfaralekaler- tiysnis giet inyetei lins. da eftieisnpnginenn nndei de ses-
Kealrladaberlltninsanla lärde bada husen rñraisent 2-000-000 reste aren liravde siandigi nys ttnsnen en tenesi-delning hil-
|tll0Il0f- dades i Alanåset och hemvåmsgntpper i Tullingsås. Åspnås.
BU! lllll llPPf5l'llS Û llv Élll- 001 Slñffß bli?Gl Villllßl- Staningen. Hillsand. Lövberga. Bredkilen och Vågdalen.
manad eelt lir fasaden inet Stersatan- Hela lreltenvåninaen stnsnis tnnslisf har mit sig sant nied aren een benen snoins-
°°|l 0" 49' IV llillflllßfll |l°mWl"l FYINN Iïßlkl- | bygden mycken glädje. Kårens nuvarande ordförande år Stina
andra eelt lreelie taninsarna blir det 20 beatarlalasenlteter- olorssen. snonisnnd. tafensjntsilenni hogiidligliolls med en
Det andra huset alrall talaeeraa vid den euvvtasna satan rnel- liogiid i snonis tiyfln pa sondsgen nndef niedvertnn sv ts=s

lan Steraatan nell Myrsatan- I det huset kommer endast halva innsildntr neh lite. teneniss tansnndsnidttifsnde lvtsnanne
bottenvåningen att rymma afïirslokaler. För ösrigt blir det l5 Bergh, Östersund, ßfgvgj-samt-5de;beß|h;vgfen överste R,

baataelalazenheter- l ltallaraanlnsen blirdet aernensant aarrne- Kjellin nen iegeineniseheren ovefsie Nils Ben»-eng. efter tens-
eentral lör bada lttßen eell ett saraaa- Vidare planeras det lör erinrsn. hagiidsiat. niedsljindelning den sang ev Anders
en alralrilrl saraaebysarlad lör ytterlisare bilar- Tsqvist ing liyflrnhefde Gunnar Berg till efds. ssnnidigi sein
Bostarkligetthetema kommer att tarieru från rum med kokwà han gav lottakåren sin hyllning. minde han även om den ljus-
ll" fYl' Nm °C|l kök- krona. som hänger långst framme i kyrkan och som överläm-

nats som gåva av lottorna vid Ströms kyrkas l00 årsjubileum.
Senare samlades jubileumsdeltagama till middag på Grand

Ström! loaltår 20 år 24' I I l955 |.|°¿¿||_ Dj-yst en |00_|¿| ¿¿||°8 i |'c,|cn_
Når Ströms lottakårpå söndagen lirar sitt 20-årsjubileum. kan . -~~ ~~ ~ ~ ~ - e __- -~

strömsboma se tillbaka på en verksamhet som år sird att fira.
Att kåren gjort en stor insats både i krigslid och fredstid am- __;
går tydligt av protokollen och en historik över de gångna åren.
Ströms lottakår. som från början hette Ströms landstorms-
kvinnor. bildades den 5 december l93S. Redan vid starten fick
kåren många intresserade medlemmar. En interimsstyrelse till-
sattes som skulle fungera till första årsmötet nästkommande
år. Ledamöterna i styrelsen bestod av Märta Mårtensson. ord-
förande. Anna Stenberg. Ester Wallin. Stina Olofsson. Brita
Korning. Rebecka Ström. Anna Jönsson. l-laldis Gårdeström
och Mana Lindqvist. samtliga hemmahörande i Strömsund.
l början ågnade man sig mest åt organisatoriska frågor. Det

34. Sedan dröjde det inte länge lörrin kriget bröt ut. och även

É,'°¿"“v;|°:f."|::;:':“°::“d ”|°"m'k”'w¿k'."”" D" "'°'| ”ffa'n"'å°; Ps stdeidenistieinniei i rnltingsss inn tone tsnitnnlnnen le-
' nas Sjöberg. Nåssiken. atlidit i en ålder at n ss f llda 9l årniedhsdeden tdfen'|l'dsl' 'tt ' .' ' _ 'YY '

nen lnindi-s in-uzesfniqetdndíntitiifnfsfttziïns "ll" “' "°“"8 M" "°3"“" ' °°'°'“ *°°'“'“ '“°“ "WW
lnsln einlinng till de ntitni ttwtssnden na enen ined sin nltlials. fd 'M'““"'° :gl ïåsllöj di' "°3¿°'“°' 'tf må lg;
t over ne si stone uten nnnlngningen ai de initiisni tornen- °'“° °“ °8°ï' 9* ' °“ “““°" "°“°. " '_' 'den . S han flyttade tlll Lövberga föratt l928 flytta till Strömsund och

t trömsund
vidennllatle slinltetennnimnniedeinensiane resiligtiei ”°“'“ “F P* "““'“°“~
i Ströms kyrka. En ung löjtnant. som tog lotlorna under når-
mare skirskådande före festligheten. fann till sin outsågliga Födelaethpr
fasa. att det var skrlp med takten. då lottorna marscherade. Sår fyllerpåtisdag hen1ntansâgareZackariasWik.Ala\attnet.
Det blev ett partimnnrs exercis fram och tillbaka. innan de ck Han är född i Alavattnet. där han brukar sin fóräldragård.
delta i den kyrkliga högtiden. Krigsåren blev över huvud taget
mycket arbetsamma. Nimnas bör att kårens lottor tillverkade

ntst ttsfrettei att vidennltaltesu unde s'"'*'"""""""' "'"°'“"""""°""'""tusen lådesplagg i _ ' ' ic ,

manivågintentirtdreinS00parngetvantaroch700parsuurn- Nwndbchfuobrawbwkhvh
por. Utom arbetet skulle lottorna även utbilda sig fören hel del
olika uppgifter. Trots att arbetsuppgiftema viste från dag till Lyaalapr
dag. klarade Ströms lortakår sin uppgift exemplariskt. Sedan l Ströms kyrka för butikslöreståndare Erland Gunnar Lennart
I949 har kåren underhållit två finska fadderbam. och dessa Söderrnan och telefonist Ulla-Britt Turesson. båda från
underhåll utgår fortfarande. Ulriksfors. Vigsel 26 l2.

SI



r-'tia-t-stap- land. hade de en kilometer att ga i skogen fram till landsvägen.

50 är fyller på lördag fni Frideborg Reijto. född Svensson. Klädema stelnade genast till i den starka. 30-gradiga kylan.
maka till hemmansägare Albert Reijto. Vagdalen.
Hon är född i Vågdalen. där hon förblivit. Utom skötseln av

hemmet har hon hall hand om bambespisningen och skol-
städningen i arta år vid Vägdalens folkskola. När skolan upp-
hörde i byn för tre ar sedan. blev hon postombud i byn. och
den sysslan har hon f farande kvar0l1 _

_

. | I

I fru

Men man lyckades dock komma fram till poststationen i Täitan.

där hyggliga människor försåg de bada männen med tona klä-
der och varrn dryck. Postmästaren omtalar ocksa. att hans be-
sök i Stamäsen pa tisdagen gällde att informera sig om de

fötsämringar. som uppstart i anledning av älvens reglering.
Befolkningen hade nämligen klagat över att det är för svart nu.
att fö någon att frakta posten mellan Täiran och Stamäsen.
Postmästare Hansson kan säkert efter sin dramatiska färd till
byn bekräfta. att befolkningen har fog för sin klagan.

Bostäder för skogsarbetarc
För några är sedan var det mycket aktuellt. att Kramfors AB
skulle lata uppföra en skogsarbetarby i Alanäs socken. l går
var egnahemsbebyggelsen för skogsarbetama föremål för nya

förhandlingar i Strömsund mellan representanter för Kramfors
AB. länsbostadsnämnden och Ströms kommun. Vid samman-
trädet representerades Kramfors av skogschefen lleidiken.
skogsfönaltare Kjell Parde och ingenjör Ohman. länsbostads-

nämnden av länsbostadsdirektör F. .I. Nordin och Ströms kom-
,_.mMm "Ch Mmhum __|"na_S"nu mun av landstingsman P. .\f. Jönsson. kommunalingenjör Sten

rg t
upprultlur lunIl>n'vl>åI'urt'n Eslvr.

Adsentsliögtlder l norra Jämtland
Ads cntsöndagen firades med festligheter i Ström och Alanâs.
Den behållning. som man fick pa bada platsema. skall använ-
das till fómiån för åldriga flyktingar. Efter bögmässan på båda

platsema hade man ordnat med försäljning av kyrkkaffe.
l Alanäset hade kyrkliga kvinnoßrbundet ordnat med ett fest-
lighet i Folkets hus. där söndagsskolans bam framförde ett
adventspel och kyrkokören sjöng. Dessutom törsäldes kafTe.

l Strömsund stod kyrkliga kvinnoförbundet för försäljning av
kafïe i Missionshtiset.

.-\.sbjer och distr.-lantmätare Gunnar Falen. För kommunen är
det synnerligen viktigt. att bostäderna uppförs ide byar. där
det finns skolor. och där vattcnfrågan är löst eller häller på att

planeras. Enligt parterna träffades fullkomlig överenskommelse

om var bebyggelsen skall ske. och kommer bolaget att med-
verka till egenahemsbebyggelse i ett flertal byar.

Födelsedagar
S0 är fyller i dag hushàllerskan Anna Olofsson. Alanäsct.
llon är född i Lillviken.

I-'öreläsnlngl Strömsund
l fredags höll fil. dr. llanna Rydh en föreläsning om "lndien.
motsättningamas land". i samrealskolarts samling.ssal i Ström-
sund. Föredraget illmstrerades av skioptikonbilder och färg-
film. Åhöramas uppskattning av föreläsningen gavs tillkänna
i en varm applàd. Aulan var fullsatt.

En äventyrlig bätfärd I l2 l955
Postmästaren Linus llansson. Strömsund och llenry Karls-
son. Stamisen. fick på tisdagen under bàtlärd över Fasälven
vid Täsan vara med om ett dramatiskt äventyr förenat med
livsfara. Postmäsiaren hade varit pa inspektion till Stamåsen.

och vid l9.30-tiden var han pa äterväg i roddbat över älven.
Mitt ute på älven var baren halv med vatten. och innan man
hann i land sjönk den.

Postmästare llansson hade tidigare på dagen blivit överförd
med en roddbat tillhörig regleringsföreningen. men på åter-
vägen hade han skjuts med en annan båt. som roddes av Henry
Karlsson i Stamasen. l mörkret hade postmästaren inte sett.
hur dålig båten var. Men när man kom en bit ut på älven.
varsnade han. att den började fyllas med vatten. Det var cirka
400 meter att färdas med bär. och då man befann sig mitt ute på

älven. nådde vattnet faktiskt upp till relingen pà bären. Post-
mästare Hansson betraktar det som ett under. att man lycka-
des na iskanten med den vattenfyllda baren. llan hade också
en portfölj med en del viktiga papper med sig. Men innan han
tog spránget ur båten och upp på isen. slängde han portföljen
i riktning mot land. Sedan de bada genomvata männen kom i
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Födelsedagar
S0 är fyller pà onsdag Anna Strñmgren. född Dyrvold. maka
till chaufför Robert Strömgren. Nyliamn. Havsnäs. llon här-
stammar fran Alanis.

.-Inna och Rolk-rr Srrånrgrt-ns lit-ni i .\:i-hamn

.llukurria .ms infällda i hiltlvn



l-lustnodersfest l Strömsund 7 l2 l95$ Damlrlsörskeprov l Strömsund
Ströms husmoderslörening hade pa lördagskvällen inbjudit Pa söndagen avlades gesällprov i damfrisörsyrket hos Svea
till sitt traditiorlella ärssamkväm i GT-lokalen. där programmet Mårtenssons daml'risering av Berit Näsström-Waldermansson.
var en kul kombination som roade l40 personer. Föreningen Strömsund. eller sitt sista prov. brudklädsel på Sonja Lund-
bjöd även i är pa ett läckert julkvällsbord. som dignade av all ström. Strömsund. llon gratulerades med ett llertal blombu-
tänkbar julmat. Det lörekom även underhållning. Frllarrla Ma- ketter. Lärlingsnämndcn bestod av fruarna Karin Granath.
ria Hallström och Ingrid Hagemtark berättade historier pa var Anna Rönnberg och Gunvor Eriksson. Östersund.
sitt bygdespräk. Vidare lörekom säng och musik av ett llertal
medverkande. En blandad sängkör under ledning av musikdi-
rektör R. Jansson appläderades livligt lör sin vackra säng. Det
lörekom även folkdans av I6 elever från realskolan. Den alltl-
genom trevliga festen avslutades med en stunds dans till to-
nerna av Nils Sjölanders.

Dödsfal
På älderdomshemmet i Tullingsäs har fru Kristina Nilsson. änka
eller lantbrukaren och skogsarbetaren Olol'Nilsson. I-lillsand.
avlidit i en alder av 90 ar. Hon var bördig fran Ilillsand där hon
varit verksam hela sin liv.

Ströntanndsbolörsvunnen
Den lörsnlnne 74-ärige pensionären August Hedberg. Ström- i

sund. som varit hona sedan söndagskvällen. har ännu inte
parrtltors. Mon niissrsnkcr. on han ranmi sig och hlivii lig- P" “':'(;',l'"f\"':';_1""::','u'““,';

. . _ gr. p -. . -_

rinna korn löratt se till honom. började man misstänka. att den E I I

gamle inte varit i sinlägenhet pa natten. varlör saken anmäl- :âr by“mâm:::dl:ßP:bhLïr;:Öm$und_ vid ' *Men N
deslörlandsliskalenrStrömsund.Dengamleärstarkt md, hcmüns E nd. _ Wik” _

gen var pa sig t l sln agen motte
'É'"“'d "°"f|*"°i:'\"'°*.'.' “"k:'f¿fL";':;"àf' ' ""f"“ hon icc arga: incllon Hcnningslialcn och efcolnilcn. ml ov-
trmmar. eme ert arr myc s ymnrgt dem _

. _ hoppade av vägbanan ät höger. medan den tredje kas-
*““'" ' "°'“°" d°' “"'“'° “'”“°" '°°"“'d° '“°" M "*d" iooc s' ar nioisonn siclon och honinooc pa hitcn-. rniniponi.
sen' “F dqßm. hmm' hända den gamle' “dar han en". Rhodurfhade som tur var lä fatt och kunde erlast st
Iysm ' “dm på usdagskvwcn' bilen.'Ãlgen kom genast pa :enen och lörsvanïl in i sktïetx

Pa bilen uppstod en del skador. bI.a. krossades vindrutan. Dä
gg,-ußguj, gyjungjubb älgen blev liggande på bilens framparti. tryckte den till vindru-

onlnnr cn rcsrlighcr pa tonlngslo-attcn i or-lolinlcn i siroin- wn °~=h l=°m ml sn del av *mm in i bilen- Rhwli °=h hm
soncl om rm sico sclin. osrccsona lionnncr nn incclvcrlin nico msdvtßssmfc vdkßm Mtyfst med blow» ßßlfflßl-sm
en anlörande. Vidare lörekornmeren hel del andra arrangernang
med bl.a. Lucia. bildband. paketauktion och servering. gmgmmmj nu Äjpm.

Strömsund reser på söndag till llämösand lör match mot Äl-
garna och ställer upp med löljande lag: Jöns-Erik Jönsson .

°"'WW" '5""'“"" "WW '~'“""'Û' sig.-ont Nilsson. sv-cn Morisson. .~lits-r-.nu t-:nlis-son. ciosin
"55 ll" "°"'-"l""""“"""" rzosr.t<on Karlsson. ßcnillocohs. tenrl-lanocwilclona ucngi-

Ake Eliasson. Anders Eriksson. All' Nilsson. Reserver”. listen
|_“'by.B Much, Im,nd” | buk Pettersson. Göran /\mcolT_

Högbynäs bönehus kunde pä onsdagskvällen tas i bruk lör
lörstagången. Denmindre salenmedlillhörande utrymmenär I-landarfarllgalörrenarna
nämligen i det närrnaste lärdig. medan arbetet med den stora Under den senaste tiden har allt fler lappar kommit ned med
salen ännu pägär. Det lörsta tnötet blev ett syrnöte. som fru- sina stora renhjordar från ljällen och gått i vinterkvarter pa
arna Barbro Östlund och Märta Olsson stod som inbjudan: bada sidor om Ströms Vanudal. Den rikliga snön har av den
lör. och vid vilket predikant l(.A. Östlund. Högbynß. tned- därav löljande foderbristen gjort renama mycket oroliga.
verkade. Den med levatlde ljus och blommor vackert dekore- T.l'. landsskal l\ar Dahlin i Strömsund manar nu alla hund-
rade salen gav en känsla av hemtrevnad. och vid de dukade ägare att se till att deras hundar är i band. Renama är län-
kalïeborden lät sig alla väl smaka. skrämda och nervösa. och det är utomordentligt lätt att skapa
Behällningen. 320 kr. tilllalleroavkortat byggnadskassarl. Man panik bland djuren och att pa sä sätt splittra hjordarna. vilket
hoppas. att man skall lä det nya bönhuset klan lör invigning i sin tur medlör ett oerhört han arbete lör renskötama. En lös
till sornrnaren. hund kan här ställa till stor skada.
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Ulrlkaforaboglcklvögealörbll l2/l2l9$$ l~llstglekaerslglStröntavattadal
75-årige lörtetextilarbetaren Karl Robert Larson. Ulriksfors. En höst gick pd tisdagen ner sig i Ströms vattudal och ck
dödades på lördagskvällen av en personbil. då han stod ute ligga i det kalla vattnet en partimrnar. innan man lyckades li
på landsvñgen nagra meter han sitt hem lör an saga adjö till upp honom. l-lindelsen intrilïadei Boniset nagra mil nolrom
nagra gäster. som varit på besök i hans hem under kvillen. Strörnsurld. Hemmansigare Mattias Forsberg skulle köra och
l-lans maka höll honom i armen. då olyckshindelsen intrlf- himla en del virke. när isen plötsligt brast under hösten. och
lade. De stod vid sidan av bilen at körbana till och hade just hr Forsberg. som sjalv klarade sig upp på isen. försökte hugga
sagt adjö till gästerna. nlr en personbil han Mardsjön kom en rinna fran land och ut till vaken. men detta lit sig inte
körande frin Strömsund. lsammaögonblick.sombilen skulle göras. Sa småningom lick han en granrle till hjilp. och med
köralörbi.togl.arssorlnlgl-astegbakatdirvektutikörbanan. denneshistdrogmandenandlahistenuppurvattnet.l-lls-
ochavvadmankundeiaktta.trIlTadeshanihögt-atinningen tenvarganskasvaltmedtagenellerdetkallabadet.
av villdrutarls stag. Han slogs omkull och blev liggande på
Vögeli. Slmtldigl Søm Olyckan lllllde. kom ell tlmâkbil med Du |,yÉ|“."-'Hspñmn
vtlken den skadade genast fördes ttll sjukstugan t Strömsund. 1-va “on m¿|j°n|,y”m 5, 5 “ng och om ¿||| gg,-en" ha-“_
(llrmlnetttlaStkttntlek0nStaletIIltliVetIedlllytt.FÖtIIell niußtuümamngonwæmkomwiuugimmmmu
lv peßoltbiletl löttle inte ha någon skuld till det Sltedtla. Mel- fnmlu En vauisr ”mmm aißhus hm" “pmm Gunnar

"“d°WW"“'“fd°ldfY8l"*m°l°f- slmunmpaattupplaraueltprttnaematillasnasturanss-
vt* _' husen i kvarteret Eken ir också påbörjade. Nästa stora bygg-

. . nadsñigonsomlnnu finnsenbartpapapperehörkommunal-
lösterstuldsplistgardvtgdesllördagstraktorlörareßemt h ah 'mm | Nm* in
NllssunueltfrlsltenGurutell:riltssun.ltansjlln.vtgss|n ttlrtst- "“'“:'y“"°"| “sf°°°'“|"sm°ck'; |?n°:nm m:“:'““_
M” 'V "V"“°"""° GM w"“' var i samltall-tt. tr lrettslnstatlpnsma. os vaser ralttlsltt upp' som svampar ur jrtrrlsn. aensinltalagen vill tydligen ltalla en

asarfyllerpatnrsdagenstnaltntltarelanlr Nilsson rullingsas. §:;§rm§::m|:;':'mï$':å$:ï"g?Q:
" '_'___'_" iettsamhilleagonhinsynbordedetviltaslörkornmande

lteltttrrlltylalult-lltsrttttt bebyggelse. Nu ltar det redan sken en del misslttlrlnlngari
Deeemlterlrylan tyelts sla alla tidigare rekord. visserligen ltar samltallsbilden. ttelt man ltan endast hoppas. att det sltall bli
man tidigare hört talas om. att det inom lanet skulle ha varit battre i fortsättningen.
minus so grader. Men da ltarrlst varit enar nytt. ulriltsfurs ltan
i varje fall stata med det tvivelaktiga rekordet an vara kallastc gnppu .www
°lWl ßl' lliflld- Ulf ll'l5ll° llllll lllldfll Sållßllll dïßll Polisen i Strömsund har nu inställt spaningama eller den lör-
-46 vadar Ma vid Sida- Nllnnßl all Ulfllßfdß llllißr Fdll- svunne 14-ange august Hedberg. Man sltall nu vanta tills det
lnsa- där man vid vflßlsåfdrn bada -44 andar- Ndavllwn - 43 blir tavader. tr. landsrtsltal Daltlln t strantsunrl lutar at den
“ll 5W5lll$lllld 42- uppfattningen. att den gamle inte längre finns i livet.

I-lßllllllil Ströatskontmaaalfallmlktlge
|-lllïlllllllll Vllfllllllilll PÅl l Sllñlll- N Sjllll' har haft årets sista sammanträde. Betrllïande ansökningama
stugan i Strömsund hade malt bland personalen valt sjukvarrk- om tillstånd till utskinkning av vin och starköl avslog fullmak-
bitrldet Sonja Johansson till Lucia. Redan vid 5-tiden hälsade lige framställningen med l4 röster mot l l, nell 9 avstod. Bade
Lucian med sju tâmor på hos personalen i deras bostäder Och nykterhetsnimnden och kommunalnimnden hade tillstyrkt an-
sjöng Luciasangen. Under morgonen hälsade sedan Lucian sökningama. Fullmiktige beslötatttillstyrka kommunalnamn-
och hennes lölje på hos patienterna i de olika avdelningarna. dens Iörslag att lita utöka det planerade pensionirshemmet i
och över allt sjöngs det. Även på alderdomshemmet i Slnhrneund till 24 lagenltelel-, villtel ltestnadshetilulals lill
Tullingsås var det lucialirande. Ströms konsumentförening i 574.000 kr. Samtidigt kommer lven ett pensionlrshem an byg.

nllwawav afllßßlwfsn l~ll'- 0=l=d>=rll bjöd ddrvl I-dcialßaffet. gas i Alanis am lz lagenlteter. Lagen oss Nurrsltenets anltal-
Trots den bistra kylan satte lusseñlandct ute i samhallet lörg lan om kommunal borgen lör byggnadskreditiv på 700.000
pa samhallsbilden. vilket lar tillskrivas lealskolan och des kr-beviljades l(olrlrltitténlörl.aretilirlgavettgynalasitaniSuörn-
rektor Max Andersson. I den bitande kylan sökte sig mönni- sund beviljndee 3,000 lu- lör upprirmtde av skiss;-iulingar och

skorna ganska rnanzranl ut na gatorna. dir Lucian mad lölje ltostttadsberlkttingar. För uppdraget kommer arkitekt Erik
dras fram- rltilaus stnsltltplm. att anlitas l styrelser ttslt nrmnrler blev
Ld°ial=la=l~llsi=l=ffan=amal=l=°laIßsdIdLa=ian-BaritSurt- rletenlteldellantyelser.ltarlolptvssnnsnmvatitltummu-
d=lin- wa dßanaav Iaalalwlan- llda i acw slide earea ßr- nalnamnrlsns nrdltlrttndsi le tr. ltarle avltøjt tterval.1ill ny
ndarnwhßßlidßwllwawdadanwddnvdßhsih- otdttlrandsiltnmmunalnantndsnvalasslandstingsntanlm.
BOSSII- Under lirlkll var lßmlll' i Vßtliaamlldl Iflad lwllcltl- Jönsson. Tullingsaa För övrigt fick namnden följande sam-

bdßdma» Pl mn ffalnßf kyrkan- där ldaiaßliet stannade mararttningt sigfrlrl lnnssnn. stromsund. Amplrl Nyman.
upp. inleddes det med sang av tarnoma under ledning av l-lngltynae /lnlrnr mmm Uli-ilrafnr-e, vikter- Annei-seen,

musikdirektör Jansson. En av timoma. Marianne Larsson. Strömsund. Sixten Fjlllgren. Strömsund. Erik Berg. Lövberga.
sjöng nagra solosanger. och talet till lllcian hölls av rektor Georg Orjebo, Strömsund. Georg Eriksson. Högbynös. Eric
Max Anderson. N. Ericsson. Ulriksfors och C. A. 'l1lor. Strömsund.
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Födelsedagar lo' l2 I955 Födelsedagar
50 ar fyller på söndag fnt Gerda Jonsson. lödd Olsson. maka 75 år fyller på onsdag lägenhetsägaren Per Qvist. Grelsgård.
till hemmansägare Anders Jonsson. Trängasen. Strömsund. Han är lödd pä den on. där han fortfarande är

bosatt.
Uüllifll 75 år fyller pä torsdag förre arrendatom Nils Nilsson. Ström-
Förre åkeri- och fastighetsägaren Olle Hallin. Strömsund. har sund,
avlidit efler en längre tids sjukdom i en ålder av 58 år. Han var
född i Bredkälen men har varit bosatt i Strömsund. sedan han \'lgda
var liten pojke. llan började arbeta i sin faders åkeri och blev l Ströms prästgård vigdes på söndagen montören Jozef
sedan egen drosk- och fastighetsägare i Strömsund. Makama .lurkievv-icz. Strömsund och lngvor Linde. dotter till post-
llallin har även innehall hotellrörelse i lloting. diligenv-förare Anders Linde och hans hustru. Strömsund. Vig-

sellörrättare var brudens konlimiationslärare. kyrkoherde Gun-
Traktorknra l Bredltälen nar Berg.
l torsdagskväll startade på initiativ av Gunnar Brorsson en
kurs i traktorsskötsel i Bredkälen. Ett femtontal intresserade |.-“,|,“|.p,
hade ittfttrtttit sig vid skolan. där man även i fortsällnirtgctt 15 M. fy||¿I-P5 mmjas ñkm Emm, Q|s§0n_ ¿|an5s_ “on är
skall hälla till.Somlärarenârvarmaskinkonsulent Erik Edvvall. 1,5,-.gig fm, 1-¿,I~5 och gm,-_ sega” hon gym; |i|| A|m55c|_
llusltållningssällskapet. som under cirka tre timmars lörelâs- ¿¿|, en mmm, och ¿c|, en hf-¿,5m|sc_
ning gick igenom motorer av olika typer på ett lör kursdelta-
ßßfllâ lllyk llllNS$Illl Säll. L'd._|'e“ |ól."ß skog.

Eller välkomsthälsningen av läraren Per Wik sjöng hamen jul-
Bmbfwm. umursmm visor. Örjan Andersson. Gunvor Göransson. Vanja Sjöberg.
°° ”S” “ °° 'Y*'“' '°'°'°Y33“"'“' *°'“ hm' S"ö'“““"d*' samt Andersson och Per otor sjm-rg gjorde limiter ettbron över Vattudalen. lämnade på fredagskvällen Strömsund. I-“III81 SNI om en mmm I Smuamt “En bmw.. av Bo Ba?

man läste EjvorGöiansson med brainir Monika och Nils Erik

iwian aimtnkiiesøit'imaiciii°icttGitt«tsiisnwia.om- Ä" E:'“.°°":M'1"°";;'°"°°I'“"'“ “°.'“'“"'°“"°dc';°'9'°f'
buasmui t~t te 'tr tiait :tama area-rst. “" “" “ " . '°"“'“"““ *°'“ *1“"3'röm sitnïionnoäoçmmli “I II Dzgbggms “IM :SSI aridetorparen. En vacker Lucia var Ulla Edholm. som uppvak-

“WIC mlå Im I Im Gå I I I "dm Iaf NI I I tades av sex lika vackra tärnor. Sedan dracks det kaffe. spela-
nm och ökad anuming 'III rñnI$en_ Fm Mana des på lotterier och lektesjullekar. och allt var fröjd och gam-

reriirsson iiciiog som iepfescniani ri-att caaiactie. "“'“'

|.'5¿.|”¿...|- Mlllaltal fylleri
99 gr fy||c|- pg °n,¿|,8 änkcfm Ma,-ia N¿|§§°,,_ mig |¿,-ijßsom Den fria spriten tycks leda till ett minskat spritmissbruk inom
mm iitt rmmiidm v-irticstmidtmn .tons Nilsson. Näs.-im. Ströms ldßlwldikt- tlist vad Iwilsßkl Mr Dahlin i
"on hgmammar mn V5,-m|,m¿_ är hon I sin Imsgom N-ge. Strömsund erfarit. Polisen finner. särskilt under söndags-
mk wm sgmmsjm dygnet. att det är mycket nyktrare nu sedan I oktober. än vad

vs ar rytm pa onsdag aiiitcrm Mm Kristina Aimiismssim. de *vit tidism-
lödd lönsdotter. maka till framlidne hemmansägare Olof
Abrahamsson. Vägdalen. Hon har nu sitt hemvist hos en son. BYGDÉGÅRÛÉN
som nu äger gården. llöllrylläi

DANSPROGRAM
Annandagen: .I0l~lA.\' ADOLI-'SSO.\'S
27 december: LENNART wÃR.\ll-ZLLS
29 december: KARL-I-SRIK SANDBERG
.v',-imnuri: vvi-zssttvs
7 jantiarl: IIASSE WALLINS

Ströntaandsungdorn på niatdenionstratlon
Ströms konsumentlörening hade på tisdagskvällen inbjudit
ungdom i Strömsund att närvara vid en demonstration - kul
och gott - av enklare rätter och fniktdrycker. I-Itt 25-tal ungdo-
mar liade hörsammat inbjudningen. Sammankomsten. som
ägde rum i snabbköpsbutiken. leddes av assistent Göran Falk.
Fni Signe Moström. Östersund. demonstrerade sedan rätterna
och fruktdryekema. som också av-smakades livligt av ungdo-
marna. Det hela avslutades med att Nisse Vågberg. Ström-

.lluria .-|hmI|ams.wn pá sin 75-ársdag sund. visade en rad färgbilder frän Strömsunds omnejd.
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I-'ödelsedapr I-Zsiin

su tr ryiief pt rnesisg iinnainnoen Niis ioiisn Niisson. msn. Avsissbvs från hösw inssniößkußr °m fm terminer

inisiinien af man i Tmn. tia: inn ßfbiis-ii. iisn minor de nr- 'W vid Hißlfhlmß tßkßislw =I=°l=S vis- wh wßßbysswß-
gäßmim som |,5n',¿¿ hc" |,|ygsam| men som han mums, an tekniska fackavdelning avlagts av bl.a. Bertil Hammar. Hill-

utvidga sin rörelse. Till att börja med reste han omkring och “md-
sålde sina varor. För 20 år sedan startade han den aör. som Dusk.
hm' f°"m"d° dñvcri Tamm' N38 byggde M" °" 'gm fas' Förre arrendatom Jonas Albert Rislund. Tullingsås har avli-

'°°°'“°' 'W '“°““8*“*'““°°"- °°" *'Y"'*" W' F“*°°Yß4°'“ asien gm som iisn sieane iiii im. nen nynseieiu iiii en son
ldllßßfßlß hal' hll Sdlll löfllllgl och sedan de Senaste am” på

Även håstsporten år hans stora intresse. llans käraste hobby domshcmm
år jakt och fiske.

Laga jullielgl Strömsund
Julhelgen i Strömsund har varit ovanligt lugn. säger man från

polishåll. Man har sålunda inte haft anledning ingripa mot en

enda fyllerist. utan det har varit lugnt och städat vid alla till-
ställningar hela helgen. Mycket folk har också varit i farten vid
annandagsbalema. Sålunda var det absolut spikat på Ströms-

borg. och i bygdegården i Ilögbynâs var det inte mindre än

450 betalande på annandagsbalen.

Födelsedagar
80 år fyller på nyårsafton föne skogsarbetaren Jonas Enok
Olofsson. Gårdnâs.

Strömsundsmu 
\ sammanträde på torsdagen avslutades med att plåtslagarmås-

S* f _ , ,_ inieioiin Nysnom r is -rniiinäingeofditiinnoenv itsii-
Kopnian Nils-:lohan Mlsrmi lI905-N92) med nialut ba! mom hmøüía ënshpaslguldmcdalj ßgïïtod
H""9'4I:l'ï;'m5'I;$ hšlme" ';_935" Bm' ken för långvarig gagnande verksamhet som brandchef i

" 'mg R 75"; 'mf ”W” sifanisnna. F. isnasrisissienvngse iiniiiseig onnnieiesiiii rnii-
' ' ““ " '"' ' " niaitiiges oniitsnsnoe oen Aigoi eiissson iiii viee oniitifnnoe.

Till ordförande i Municipalnamnden omvaldeseorg Ötjebo.

F“*"“"8" _2212 "'55 neasngsinsnsnnenuev Niisviineiinsson.ioiisn wiissniinn.
75 år fyller på julafton förre arrendatom Zakns Mattsson. sme" |:j¿||8m, och Mu ^n¿“Ss°,,_
sioniitiyden. suonn.

Födelsedagar
75 år fyller på nyårsdagen hemmansigare Johan Persson.

Å"-Sjöb“g_|mcn dl Ufllkßl (ll Slö j0l'Übf\lk mšd

I BLDEAGMB 'IS år fyller på ny-årsdagen ånkefni Lisa Svensson. född Pers-

¿ Maj_Bri“ d0“Cf. "OH ifM
P" Oscarsson S0 år fyller på fredag fru Aina Näsström. född Wik. maka till

TELEFQN och iieininnnssgsne M Nassirtini sinne. Fru Niissuøni iir two i

Må ~¿ .,.||,”!|,' Uwpalut Ållvlllfl.

:::.'...°-::.::.~^°..........-*1.::-: Annsnmgjni iti is.oo. 2 i .oo.

:S-“-'T-2-'-2'-'-'-få'-12” Tisosgnenz1<iee.iii. mo. S"*"'W“" “Y """""'“'
vhs -I Ira-I -III BARN*-ORBJUDEN I gårdagens konselj utnämndes till landsfiskal i Ströms distrikt

"."""'..............'-"'...""'___ .Wd,,g,,,,mm ik mm eiief isntissitsi Yngve iisiiisefg. som man ineei pension.

**"";_';'_;_;'_:_"' M im mmm H» binsoniiae isnussisnieni niisons aisniin a. E. iauenroiii. Hnnrg* osmsm FOMM uiioeisss isnasiisisni iaf iismntenisis iiisiriin.

Karl Olovsson har avtaekats
Förste lrontoristen Karl Olowsson. som vid årsskiftet limnar

_|o"|,|.|,,ø,- posten som ordförande i kommunalnåmnden i Ströms kom-

| Nang, ky,-ka im- jomßgs ,k°¿,,,b,m,c,-, Eb.. 3¿c|,|um|_ mun. blev på fredagen uppvaktad av en delegation från

nn»-snus. Mangs sv nen sviiiines siiiiningsr oen s-snnef be- kwtmuliiimdßß- Dßwlw ßlfw' fiksdlsswi Sisid
s-isineie joniiasiningen. ityfitoiienie Tniis itsisins iansnsoe 1°fß=°t1-wmlmßfdfimndldmötßmßtwk ßfsmm-
j°,¿ß,m¿,,8g,,_ vw um, |,|,¿, (kn |,°ng¿,,gm, bma, p_ ^_ arbete för kominunens bästa samt överlämnade som minnes-

aneisinnii. itningede. iaf syskonen. :N t vässvf-
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lim;-nlàllel ru! Silja-men S:Iivd.wn.v .vlnlu tlrm m turen 195.”.

Smu läran' är Karm Höglund

Folktnlngdsuppglller l9S6 v~td l956àrsbör)an:6.677därav v td N56 ars hönan: l.6t)7 personer.
3.455 män och 3.222 kvmnor. Födda: HH. därav 52 män och 52 därav 863 män och 7-I-I kvmnor. Födda: 23. därav l3 män och
kvinnor. Döda: 75. därav 39 män och 36 kv mnor. Inllyttade: IU kvmnor. Döda: 20. därav l5 män och 5 kv mnor. Inílyttade:
352. därav llll mån och l7l kv mnor. L'ttly1tadc: 459. därav 226 85. därav 45 män och -tt)k\mnor.L'tlly1tade: I03. därav 43 män
min och 233 kvinnor. lngangna äktenskap: -lt). Upplösta dzo; och 60 kv mnor. lngángna äktenskap: IJ. Lipplösta d:o; 6 ge-
33. därav genom döden 28 och genom sktljehrev 5. Folkntäng- nom döden. folkmängden v td årets slut: I .592 personer. därav
den vid arets slut: 6.599 personer. därav 3.423 mån och 3. I 76 863 män och 729 kv mnor. .\Imsknmg: l5 personer. Försam-
kvmnor..\ltnsknmg: 78 personer. Församlingens äldsta mv a- lmgens äldste tnvanare: f.d. skogsarb. Frans ()skar .\Iagnus-
nare: ñnkeftu Mânaüuntlla Karlsson. f. Olofsson. f. l2 I l862. son. llavsnâs f I7 5 l863.
Torsljärden.

Turlstbvrá I Strömsunds stntlonshusBoston ek nya uek n Iïulllngsà 2 I I956 ~ _

Den given i?rul|':l:¿abjöd Bmw: Mmm mnmànd Ombyggnaden av stanonshuset t Slromsund narmar sug nu
mmm i hcmmm_inkcn_ Omßumhma med Ham 5_| (H) sm fullbordan och Just dagama tïwre nyar har man kunnat ta t

I _0_ M , mmsmmma “In ö“_rkam_ Dd\arm§mbhm_hbm hruk den nya servermgslokal. som mretts I anslutmng ttll
much md mmm J-ämm spel Öwuntßungdomama Yann pressbyrans ktosk och stattonens väntsal. l)en nya servenngs-

' ' ' k I Ipå sin bättre avslutning av anfallen. Tage Waldemarsson g|orde l°_a en ar 'fm M mmm' Prcßbyráns pfumg' mm “håhcmmamál medan Reidar __“and“ gjmk “ à_ um Km_|mm_ skoter om sen ermgen. uttrycker sm stora gladje over anange-
Sömn Sjöberg och Erik Kaßon en “Iden En scgcagct mangen. Deras nya ktosk vetter dels mot .senermgslokalen
"cmmahgs c“.ck“\_wc Spcmc var “öde NordS"öm_ Om och dels utàt platsen framlör stattonen. varlör Iötsaljntng kan
Bmkgànt S"_¿m$und_ dömde hm' ske at bada hall. är också betydltgt rymltgare än den löna

ktosken och damll v armare.

|.'|l'||tSf0l'$ föll ltlllßpl Fßdçßggøf
U|flk$f°f$ ÖW"1*|“'Ü° -“'°"- *mbbhflf På *l“'ld~5k° W" L'°d 75 år fyller den 7 ds fru (iuntlla Löf. Ãlghallen. Ilon har ßtt
°C|l Puïlbfhdllßëf På 40 Ûlil hå" Ulmåfïl- -*\\' billm-1 och fostrat elva bam. Det har varit hårt och slttsamt manga
mâfkl mä' I-"W 54"' “ll R°lfK"|*~*°"- -'\'|<°¿J'" WN' H1" gånger. men fru (iumlla har alltid vetat att ta väl hand om hus
bättre än B-kedjan. delvis kanske beroende pa Perra Perssons och ba;-“_

Ulmâfkl $P°|- ÜYÛC TUW$$°0 °C|\ lll*-54' SWHSSOH löllf 50 år fyller den 6 ds arh. liven Jonsson. Tullingsas. llan är en
*'58 °°|f-å fU"8°"- R*-*Will 4'3- dukttg och verksam man mom sitt yrke.
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Dödsfall 3 l l956 Genom öv-erslag i kraflverksledningama blev också norra Jämt-
På Ostersunds lasarett har efter endast några dagars sjukdom land utan ljus en stor del av kvällen. Ännu på onsdagsmorgo-
disponent Oscar Carlsson. Strömsund. av-lidit i en ålder av nen var man utan lyse i Blåsjön. Televerket har fått åtskilliga
nära 69 år. Han var född i Götlunda i Västmanland och kom ledningar skadade. men man har dock hjälpltgt kunnat ta sig
l9 I 8 till Strömsund som representant för Guldsmedshyttans fram på de oskadade linjema.
skogsföretag. Detta drog så småningom in sin verksamhet där
men Oscar Carlsson stannade kvar och fortsatte i egen regi.
Meet eetnent enetgt een rntntttteneesttepeee nentstfantsentt STROMSBORG ' STR0-\|Sl-'ND
under årens lopp ett stort skogsföretag i vilket också Näs- Tf'=ll°"dB$ll°0d° 5JNlWfi l<l°°lW\ Zl-l5
vikens ångsåg ingick. som han emellertid för något år sedan DIN095 “'9N5°"
sålde till skogsägarlöreningen. Oscar Carlsson blev kan man 'Û
säga. en av de sista “träpatronema". Sedan hans företag sta- Lennart Wat-tnetts stiowtnttstttatttet-

nttisentts sgneee nen ntyettet etnete een energi ttt sttegene Gmmltwv!
tant een ttttttttenng, een tet pa tiette entnttte ett .tatt een t-tt Löfdst den Vitwi klfkß 2 I - I 5

en föregångsman. Socialt var han mycket verksam och till- 5P°ll|'
hörde såväl kommunalfullmäktige som municipal fullmäktige JÅHRI-55 UPPÜ lllllllllllf
under många perioder. Han var i en lång följd av år nykt-
erhetsnämndens och byggnadsnämndens ordf. och tillhörde
flera andra styrelser och nämnder. Även i övrigt var han verk- FMÛÜÛF'
sam på många fronter. För hemvämsgården i Strömsund till- ”Ü fïllcfdc 345 Olle Bredegåtd. Strörrtatnd. Brode-

ttentst netntttn titt stef tiet ttenent ett tneite. t:tt eetnett en-ete :M if ßddsh uwvißt I Stfömßtmfldäfhß d~*°f=fßt\'>-
m¿|¿¿c han ßr au få den ma hm" ön., 5"-5m§§un¿c| |i|| relse. Vid sidan av Sill arbete har idmllen varit llalts Slm

stand een in t det siste ntnetnlte nen nttn genent _-ine tttrntn- i"'f°=$° °°h 'W 'W ißmlt °'i*° UPNWB i 'F Kßmtmß
tietset tnent inttttstnn t ntnttet tet ett ta ett nytt tetentg titt wfflßß °°h S=|=Ii°Mf- Såwm aktiv W han en s°d bandy--
L-|,.¿ks|-°ß_ fotboll- och ishockeyspelare. För ishockeysporten har Brede-

gård varit banbrytare inom länet och nedlagt ett energiskt och
uppolïrande arbete för denna sport. llan har suttit som ordfö-
rande i Jämtland-Härjedalens idrottsförbunds sektion för is-
hockey. och på hans initiativ bildades Jämtland-Härjedalens
ishockeylörbund. vars styrelse han tillhört till senaste åts-
mötet. då han avgick för att lämna plats för ungdomen. för
vilken Bredegård är mycket intresserad. Bredegård är fort far-
ande förbundets domarinstruktör och en erkänt god domare.
som gäma vill se lite friska fläktar i rinken. Med sin stora kun-
skap i sporten har hans ord såväl inom som utom länet vägt
tungt. och hans åsikter har alltid vunnit respekt och aktning.
då han aldrig dagtingat med dessa. Hans handlande har alltid
präglats av viljan att ge länet en stark ishockey.

Alanis västra RLF-avdelning; soare
i llögbynäs bygdegård den 2 jan. till förmån för sin verksam-

UW' <'<""«'-="" net ntet- en getnytng ttttststtntng. seden enitentnee. tentnnt-
kare Thure Svensson. hälsat välkommen. visade ombudsman

Svårsnöstorrn vålladc traflkhlnder l nordjltntland Gustav Andersson ljusbilder från en resa till Kalifomien som
Snöstormen i norra Jämtland på tisdagsellermiddagen vålladc han gjort i sommar. Färgbilderna visade i huvudsak hur ameri-
en hel del besvär i trafiken. Stundtals var snön i den hårda kanska farmare lever. l-Iller paus utförde amatörer från orten
vinden så tät att man bara kunde se någon meter framför sig sång och musik och ett par sketcher. Thure Svensson och
och drivoma ltopade sig så snabbt på vägama att plogbilama lärarinnan lister Eriksson inledde med ett stycke på ftol och
inte hann hålla undan. Vägförvaltningama satte dock in all piano. varefleren kvartett spelade på klarinett och ftol av- sys-
tänkbar krafl såväl i Ström som i Frostviken och med några konen Gunbritt och Thure Jönsson. Därefter sjöng flickoma
ttltt'-lßltltlg lyckades min håll! Vißßml l'f8ll'tlß0mli$l ÖPPM- Lena Forslund och Gunbrttt Jönssonenösterrikisk tango. Mest
T.o.m. vägen över Blåsjöljället mellan Jormvattnet och Blå- uppskattad blev kanske den roliga sketchen "Hos tandläka-
sjön harman lyckats klara upp. men så harman också kön fram ren”. spelad av fnt Märta Olsson och Thure Jönsson. På fiol
och åter med plogbilama hela natten mot onsdagen. spelade lantbrukare Hugo Näsström ett par stycken. däribland
Ett tärjmissöde i Strömsund just som snöstorrnen satte i som sin egen komposition "På Birka". Lantbrukare Anders Tltander
värst försvarade ytterligare kommunikationema. Nären lastbil sjöng och efter en serenad av flickoma Lena och Gunbritt
skulle köra upp på ßrjan vid näsvikssidart brast kättingen. spelades åter en sketch av bröderna Torsten och Thure Jöns-
som håller färjan fast vid fätjstället och lastbilen fastnade med son. varefter programmet avslutades med Jämtlandssången
bakhjulen mellan fätjeläget och färjan. Det togett partimmar spelad av Hugo Näsström. De många åhörama kunde av-
innan man lyckades få undan bilen och färjan igång igen. lägsna sig nöjda och belåtna med en lyckad añon.
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Vigda 9 I l95o Båt kantradel Fasålveti Tåsanynlngdrunkrrade
Fil. mag. Sven Lundkvist. Uppsala och fil. mag. Karin Ronne. 20-åriga Ruben Jonasson från Tåxan i Ströms socken omkom
dotter till folkskollårare Anders Ronne och hans maka i Ström- på tisdagseflermiddagen vid en dnrnkningsolycka vid Nås-
sund. vigdes i Ströms kyrka på trcttondagsalloncn. Före vigsel- sjöforsens kraftverksbygge strax norrom Ramsele. Det var tre
akten utförde brudgummens broder fil. stud. Gunnar Lund- man i en båt. förutom Ruben en bror till denne. Sören Jonas-
kvist. ett violinsolo. Melodi av Krcisler. ackompanjerad av son samt Jan Gård. som skulle pejla vattendjupet i ålven då

musikdir. Runelansson. Vigseln förråttadesav brudgummens båten av någon anledning kantrade. Alla tre kom i det
fader. missionsförbundspastom Edvin Lundkvist. Gagnef. isbemångda vattnet. Två av dem. Sören Jonasson och Jan

Kyrkornarskalkar var brudens broder. låroverksadj. Bengt-Erik Gård. lyckades efter mycket möda simma iland rnedan Ruben
Ronne och fil. stud. Haris Johansson och tåma var brudens Jonasson gick till botten. De råddade fördes vål insvepta i
syster. fil. stud. Margareta Ronne. Till sist spelade frl. stud. frltaroch annat varmt till Backe lasaremdårdeomhåndertogs.
Gunnar Lundkvist Rornans av Sibelius. Eller vigseln gav bnrd-
ens föråldrar middag på turisthotellet. M-nu gamut

hade den Jjanuan sin sedvanliga julfest tillsammans med flick-
scoutkåren. l scoutstugan. som hela vintem varit tom och

öde. var det nu liv och rörelse. l skenet av levande ljus utför-
desallehanda skåmtlekar. Når kaffebordet var renskrapat tråd-
des långdansen. Pausema fylldes ut av sketcher utförda av

scoutema. Som avslutning höll kyrkoherden ett kort anförande.
och innan man skildes åt sjöngs scoutsången.

I-'ödelaedapr
7Sårfyllerdcn l4ds fru Emma Löf. Stamselc.ånkaellcr lantbr.

OlofLöf. Fru Löf. som helt ågnat sig åt sitt hem och sin gård år
pigg och krv och deltar i dc dagliga syssloma på gården. som

nu övertagits av en son.

Sven och Karin Lrrndkvisl "\eraCru
Gary Cooper- Burt Lancaster

s¿mm.|m.|¿k md suga, fdbkoknynbc Två \'ål'ld$$ljåm0l' i ett Otll Slfflg

under rordsgen onrr-sides rm ordrorrrnde trorrrryerorre srsren itfßfvlm I '°'““°°'°f-
Fjarrgren oerr rm r-ree ordrar-rrnde ronrstrorlanrre anger Karlberg. Tttfl M Ult- lt'-19-3”
Lar-rrnnnornrr Ksnn trogtrrnd oerr Hedvig rznrrsson ber-rrjrrdes F"°4'I°“'°*'8 U- W-3”
rjarrsrtedagrrer oerr r-itrsnernrrs rarordnrrrrde rarrangdes. rm esrrn “my U- W °°" "_-
rortrsrrortanrrei karrnaser rarordnsdesianrre Lrsrr asetrengard -“^'W'°'WUW*'
och i Strömsund Gunvor Ahlström och Eivor Johansson. Lä-
raren lngeborg Norberg. anställdes som vikarie vid Ulriksfors F I I I

;f"°"“'“°“||_ 'FScfnm|:?r:'::;°r'::L°::s“¿'¿|°f so ar- ryner den rv ds rnr Lrreis tcnrrrsson. ßdd Andersson.
med pension ° Gârde. Strömsund. maka till arbetaren Anders Knutsson.

' surr- fyllerden tv dssnrerorrrnasrsre Anselm Andersson. sirje-
åsen. llan är född i Siljeåsen. I sina yngre år var han mest

Vl sysselsatt med skogsarbetc. För några år sedan startade han
Postmåstare Linus Hansson och tandläkare Ingeborg Mårten. egen snielrcr-iv-er-ksmd i Silje-isen,
f. Fischer. vigdes i Ströms pråstgård av kyrkoherde Gunnar

Bete
srrogssrb. verrnd ssndberg oerr rrotren Man: vrorn Larsson. Bfrfwlnenr
odds fran aredtratsnon. rrgdes i srrorns rronrnrinrsrergsrdr tor- Vid bssmrtißsß av Oßw Cßflßw fiktdß t mk till M
dags av komminister Lars Lövsund. bortgångne först av hans maka. Dårefier talade direktör Erik

Carlsson. Karlskoga. för syskonen och likaledes för slåkten
disponent Gerhard Wallman. Hallstaharnrnar. För Ströms kom-

Födelsedagar mun talade landstingsman P. M. Jönsson. Tullingsås. som

94 år fyller den l2 ds Mårta Karlsson. Torsfjården. ånka efter tackade disponent Carlsson som en av kommunens stora sö-

Erik Johan Karlsson. I-lon torde nu vara åldst i socknen når- ner. vilken nedlagt en mer ån gott dagsverke för kommunen
mast följd av Jonas Abrahamsson i Risede. som har samma och dess framtid. llan nedlade också en personlig krans för
årtal och fyllerden Zl febr. gott kamratskap över partigrånsema. F. landsskalen Yngve
92 år fyllerden I I ds fru Karin Degerman. Alderdomshemmet. Hallberg framförde dårpå municipets tack och förklarade. an

Tullingsås. Hon år ånka eller f. ångbåtsbefålhavaren J. M. med0scarCarlsson en betydelsefull epok i samhållets histo-

Degerman. Strömsund. ria gått till ånda.
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Dramatiskt vld Strömsundstlnget
”Det ska inte bli några feta bitar här. Bra jag fick tag på dej. din
dj-l. Kommer du en meter nämtare. så skjuter jag". Detta var
enligt den åtalade stamselebons utsago vad jaktvårdstill-
syningsmannen sade till honom vid älgjakten i Stamsele i
Ströms socken i höstas. Den åtalade starrtselebon hade en bit
egen mark inom jaktområdet och ansåg. att där hade älgjägama
inte att göra. llan gick alltså ut. och satte sig på sitt område för
att som han sade ”bevaka” detta. Då kom jaktledaten. som
samtidigt var jaktuppsyningsman med polismans rätt. och
denne skulle då ha fällt de ovan återgivna replikerna.

S'I'RÖMSl.'l\'D .\l.0.

Tnl' 01'/I Cl/ll S0(le'I'fllIId IIÖQRI dl' 0/(IN unanidcn 23 '_28 |

Wild! S'I'RÖMSUNDSSKRÃl)DERIoelt
Tor Söderlttndoett Utlaltiätttt tu-;|uuqÅ|]~;|1
Hat-snäs I-ljulsjö '|'.|_ 132.550

Paris den 4 jan I 956
Dädsfal

20 nßm. nn, N ,|m|“I¿oum._¿u.¿,, pm N kom, Lantbr. och byggnadssnickare Hans Hallström. Ohn. har avli-
sh. men.. en ,k¿..Mk Iodsßg ud. eu dhbu” | Sund., dll. "att Val' född l ål' |87$ Otïll \'8l' ülßllld vid GN!!-
hnkwprhm ingeverken lll-20 år som skogvaktare. Sedan skötte han ett

jordbruk t Ohn.
5,\(;_.\ 5-|1;0M5U¶) Fm .lulia Tåqvist. Strömsund. änka efter lantbr. och predikan-

|=|-“jag |¿|_ |9_30_ |5,-dag kj 20_30_ ten Daniel Tåqvist. Tåsjö. har avlidit. Hon var född l877 i

sattes; ttt. tx.ooeett2t.oo. Rißslåßvådsßsåfiwmhiämlssiß mkv btlwdsimås
|1q|¶)|¿\'|_¶;|-11 år. På äldre dagar sålde de hemmanet och fl)1tade till Abborr-

t tttmtafettetttm tttgs mtttsd. t-:ttt-att Attetpttsett. vilt- där fw Twist sedan vistades-
gifg- M,|ms|,n_ Qtofßc,-55,,-5m_ gm” Lagen,-,|| I Högbynäs har fru .luliana Jönsson avlidit i en ålder av över

"Enhömingen'° står i nivå med det bästa som skapats 9057- H0" W' änka Cnc' kïfklßll F-fil* 55055005 HÖBÜWÜ-
i t-äftdcn juq nu och tillhörde en av de äldsta släktema där.

Robin ||°°,¿| 5 5|_ 11 F. diversearb. Petnts Lundgren. Ringvattnet. har avltdit. Han
B,\|1yç|:(')|¿3_||;|)|3_\~ _ var bördig från Nätra i Ångermanland men flyttade till Ström

för ett 40-tal år sedan. Först bodde han i Siljeåsen. innan han

Dödsfall lö' l l956 slog sig ner i Ringvattnet. Han var född |877.
l Strömsund har fastighetsägare Arvid Olsson avlidit i en ål-

dmv 67 år- H_=ß wf böfdis från Rwßiöi Hälßittsltd °=h lm vttttet-os tttttgs t certttts. rt-A gttttt titt st-et-ige. ststett
rcdalt l9l9 ttll Strömsund. Under ett 30-tal år hade han där _|“-.ban fru, um, \1-nu-5_m||u pa ,|¿|¿““|| su” E'-_

.låmlc Si" mh Nildl-* möwlnïf- 90"' ha" ß'°$'°4 Ü" ßf lksson från Alanäset och Östersund vinner skrldskons
något år sedan. En tid ägnade han sig också åt droskrörelse. |0_w|| "um

"“"""" _ . _ _- _ t loseAlattäs kv rkoråd 'lo
Sllårfyllerdenl8dskopmanGustafAdolfColltn.tnnehavare ha mk1_k\ârda 'vum Näs _ he' k h

- - fl ) ' [Val I m |fÜm0C . Sa .SSOIIOC

“ån"H'°°°m':\"'¿“'v¿g':f:c:'b::i'§ titt ttttt. ttyfttt-attt tttttte Jettsttssett. tt,-rttettsssat sttegsrstttet

sem ttstt stttjstttt tatetfaeet. oet tat rtstttst i Nefrbystafetts Mm" '°'“""""
handelsaktiebolag han gjorde sin stora insats. innan han l945 “M mr uruuto T I"
nmaetttsttattts ttttaatttettatett me na. F"""' _" _ ""!“." " "*“' _

Mår fyll'erden 20:ils fru Kerstin Lövstlïöïtlï Så:-iken. l:on'är Om uplnkjmm scmmuchcn ' 'shækcy mena" Tuumgsáå
- _- - och Ulnksfors spelades på onsdagskvällen och resulterade t

;°"'§,'fsm_""'“ "°°" '"°“ "°'“M" ß'°" SW'"M" "" ett t-atttett seger tat det gaststtae tsget. 4.tt btet- festtttstet.
Ulriksfors hade sina bästa spelare i backen Lasse Edin och

Strömsund vallt målrlk match kedjespelaren RolfKarlsson. Bra domare var Robert Nilsson.
Det blev en målrik uppgörelse rrtellan de båda kamratförening- Strömsund.
arna Strömsund och Östersund i torsdagskvällens ishockey-
match. Med siffrorna 9-6. kunde hemmalaget lämna planen Dödsfall
som segrare eller en mycket dålig match. Hemmalaget var hur På ålderdomshemmet i Strömsund har fm Maria Nilsson. Näs-
överlägset som helst i spel. men hade ingen udd i anfallen och viken. avlidit i en ålder av 90 år. Hon var bördig från Värmland.
så spelade försvaret virrigt i överkant. och det var tur att gäs- där hon var väl känd som sömtnerska inom den bygd. där hon

tema även saknade sting i anfallen. annars vet man inte hur bodde. Sedan hon efter gitlerrnålet flyttat till Strömsund tog
det hade gått. hemmet där hela hennes uppmärksamhet i anspråk.
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- 50 lr fyllerden 6 ds fm Marta Lundholm. l'. Svensson. maka

â:fâ“:1-Ros' till . Rune Lundltolrlt. Strömsund. Hon år lödd i Strand

Fmdas “_ |9_3o_ Iönhg “_ 2030 och kom till Strömsund i och med sitt giflermål. Hon har varit

en nejrttner rettgr tnetenet. med Arrtnrr rreetrer. """°" 5"' *'°“° "“'°“°- _ f _ _
Hjördis Pettersson. Åke Söderblom och Stig Jarrel.

De glada skrattens lilm!
Barttlillålen

obs. anrntrrtjener endast söndag trt. ts.oo

Födelsedagar
50 år fyller den 3l ds llottningslörman Mårten Svanström.

Näsviken. Han är bördig från Hillsand och började i unga år

inom llottttingsarbetet dir hans skicklighet och duglighet snartu med en lörmansbefattning som resultat.

50 år fyllerdert 2 febr. fruTilli Blom. nnka till arb. Petter Blom.
Ströntsund.

.llårtu Lundholm spelar kan med maken Rune Lundholm
Tlll kottttttttaalltatnrerl Ström
har bland l0 sökande utsetts kommunalkamrer Bertil Magnus- Fæàeavr
*°“- "°°°- so ar rytter den tt de rrn Mann svensson. nrntrn nu entetrnren

Erik Svensson. Strömsund.vtnrtn
ttnotteonrrunrternenrrrttrenuttnonfbergrtnnerritttrnnarrnr Hm “Hsu ad

V"° °""'°'.3 °°" '““? '“"“' f' S"“"'°'1'* S"°"““'“" Vi9“"' roratrtrarnare natts pa söndagen t srranre enrnrentetrntn under
lörrittades t lördags t Ströms kyrka av kyrkoherde Gunnar rdr I I ¿¿ Ake carl SI - M Di

_ '_ o ora p av sp sson romsu verse

B“8"“_°|c<h blnèdpaml uwvakmd°s_cW|:|.ñk':v" V? mm 0:3" skolangelâgenheter beröndes. varjåmte rektor Max Anders-

°;:b je' ri sam' An" al n ”m ' son redogjorde för gymnasiefrågan. som han ansåg belinna

n ' sig i ett gynnsamt läge. Dâreller sjöng skolans elever och

ohusua-_.“|_ spelade. och det hela slutade med gemensamt kaffe. varvid

har hållit årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgår att av- ßmdm' °°h mlsmin Mmmm “ck ml” vid'
delningen ordnar tva kurser under ledning av länets hem- 'FK M

. . _ Strömstt slogSkönvlk
kortsulenterdelstsângklades\1lrd.deIstjullörberedelser.T\à Suömsundskammcmas kusin lm. imcüdi ¿\_m_

. . . . puc g ju gare

äi::f'°cm:'ar I _. 'dt A ter visat framlötterna sa det stött. men när man pa söndagen
styre se ta rgtt \ tee o nna

. spelade upp ttll serteas slutning med topplaget fran Skönvtk.

^“°°'“”"° '““°'°°" *°'“' ^'““ M- F'"'““°“' ”'“' ^'““'“" enrattne rnnn titt nrrtenrtrgr. Der brer- rr-t r trenrnrnrrn-or etter

°°"'°° MW "°*“°°'* °°" K°”““ "°“"““"' nennrtertrrnnrn 2-o. 2.1. 2-o. satrerr uerearte det rm en r-tee det

pa det faktum att Skönvik nog kommit lör att utan stöne an-

WÜ strängning plocka med sig två poäng hem. Det gick nu inte

50503* nns. Jons-tsntr taneeen genre en bra nratetr t rnater. nen nr-

MI.v°=IIUß°EttMl nrartrre trnetrnr.-ers.-en Mattsson nen sigr-ant Nilsson. aenrt
f- Pßßlßw tneebe um rnrnnnt tan ttstjrt av weerrnen.

Strömsunds BB I febr. l956
Lars Theodor. svensk tnlstare l933 och l93$
Lars-Theodor Jonsson löddes den l0 november i Strand men

Vllk ÅF \'0l llßll lfllé “Kd D01 ilßl' håll ßlöml b.
D¿_\-S Nog hörde han väl det som liten pys men minns det inte.

|__¿,¿¿¿¿m¿|-¿,bm.|.|k|_2|_|5 ldrottsbladet brukar ju presentera lödelsedagama på vara

"Nk idrottsmän. sager han. I ljol fanns inte lB att la tag i lör da-

_|0|.|A_q ^D0u.~5§0_\- gama omkring den l0 november. Men kanske gar det bättre i

ar. Ty se pristen vill han inte fraga. Det är inte Lars Theodors
smak. Lars Theodor Jonsson har aldri varit ti som -

we-ae. I-k Nit-on. Hm-nd. 4 2 mb iii: i";frÉirfr:n°.Éki'Åi§n°'7n"ÄÃ"n'Äi' :fiir i°ri{âÉ.dÉiÃif?iÉ
75 år fyller i dag Iantbr. Jonas Hansson. Södra Ohn. Han är 5c||w;i;_ 1'ye|r|,n¿ och 0_e|,_-|-|-rg, men rm-,|dg mmm 5 um"-

..“å"r.“.f.'f,'2'2!'.II“....."ï"$ “..'.";.f".}'§.“I.'.f..'.ï”..i'“f.°.'rI*Ilr°'.;,'2.': ?â';¿....“"'$?¿.“?.;“í'å'.2ïl??¿'..”'$;'Lï”å.Y.*f.ï'%rï°å?“'..

..“;:.:*:.'.°“:.*.': ::i.“:.f2:::. ..";.'::
varit en olia anlitad slaktare. an, \~3¿“_
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Födelsedagar
75 är fyller poststationslöreständare Erik Larsson.  s:ñ^:?M
Han är född t Hammerdal. En av hans första anställningar var ' A' _
Gatnvnrtn.-nrombnrg. t bnfjnn nv taoo-intet vanuntvnnatnr Um! " '°'”'-_"-'5 """"“W'“*'“
tatt nnnvbygann nen sing sig nu a smnsnntt dar nnn blev- nn °“““**"?“ ' ""'°"'*°" “'”'“ P* W? P”-
nv- an wa famn. som net tunnland nn kan nntbit. om var K^*FET"-L B55” R°5T^'“=
I9l2. Några årsenare bosatte han sigi Lövberga och fortsatte
med chaufßßyrket. På l920-talet var han under nägra är ma- Vu “WÜIIÜ Ü QÜWWÜ
nunnan na baren viking i nasjøn. snnnfn mn nnn tm Hogbynan På ffedaaen dömdes en ßslß m«Ib°fs=fs ßf att tillsammans
som |,,¿,æ|m,f|;5,_ "an 8,-u,,¿¿¿¿ |925 |,m,|gnj,,, mmm |.|,\,,_ med en annan finne ha misshandlat en tredje. till 50 dapböter
nas-srfornsnnn. t Jarvnnnn brev- hnn rmsrananrn rar nnnr- å 6 kf- ml att rkßwlßm bwin en ßmöfd kßstym med 200 kr-
och |,|cg,,|-smiomn omkms |934 och gm ,||,,,¿¿,, *ss samt att utge ersättning pa 75 kr. lör sveda och värk. Finnen
skött denna anställning med ordning och reda. omtyckt av 9001 Vid ÜÖÜBIN f5"°8å8 Ü Si" fl'å"\'l|'° ßfkimß häkld-
bug även-¿m¿¿ och |mn¿“_ Hu, 5, en imm,,¿n¿ hem. skulle lörsättaspä fri fot. Misshandeln ägde mmienkojanära
varnnnnn och han nnrnvnnnnm ratt um inom rann. Alm i Ström dsßm törs midwmmßfi Iil- Ds sick då-_ _ - ~

\ bärsärkagäng i Alavattnet. kastade pilsnerllaskor mot lönster-
. rutorna i byn. skrek och levde rövare. sä att man måste tillkalla

polisen från Strömsund vid ett-tiden på natten.

Dödafal
l en ålder av 77 är har Brita Lisa Andersson-Jonsson i Stam-
sele. avlidit. Hon var bördig frän Södra Ohn. och var en tid
bl.a. bosatt i Ulriksfors. innan lton på l930-talet flyttade till
Stamsele.

Skogshuggare levde bus lïorafjärdea
Ett veritabelt "rallarliv°' har nägra skogshuggare etablerat i en
skogskoja i trakten av Torsljärden. Pä lördagen var man nöd-
sakad tillkalla polis löratt ta ynglingama. som är i 25-ärsäldem
och ej hemmahörande i socknen. i tukt och förtnaning. De

Pnslslaliortsrvslándan' Erik Larsson sköter lien. ha* Üdißff UM" 9" f°$| mi$$|WlÜ|3| 9" 604” WW- ”W
_4;,,.,,,,, _.",,.¿,,,,_“,,,, ,-,-ju, ,,¿ ,-¿,j,a,,_ 0,1, blivit illa slagen i ansiktet och därtill fält ett revben knäckt.

35,,-,. _4;,,-a,,m,,,, /är U.. 4,. gu,-,. Han hade själv tagit sig svätt skadad ner till Svaningen. där
han rapporterade överfallet och fördes sedan till Ströms sjuk-

Födelsedagar 9.2 l956 stuga lör värd. Polisen har saken om hand. och ätal kommer
50 år fyller den l2 ds Ture Henriksson. pensionärshemrnet. givetvis att följa.
Strömsund.

NorraJämtlands köptaaaaalörenlag
Dödsfal höll på lördagen årsmöte i Strömsund. varvid till ordf. valdes
I Strömsund har f. kontoristen Oscar Mattesson avlidit i en TageMånsson. till kassörAlfReinhammar. sekr. Anders Kjesbo
ålder av 64 är. Han var skäning till börden och tjänstgjorde samt Tore Fransson och A. G. Sundqvist. Havsnäs. Revisorer:
först vid Fagersta bruk. varifrån han lör 30-talet är sedan flyt- Nils Berghult och Sigge Sundin. Till klubbmästare valdes Jo-
tade till Strömsund. där han anställdes som kontorist hos nas Amcoll'och till prisombud Gunnar Simonson. Eller sam-
lsacssons. Han blev emellertid med ären sjuklig och drog sig mantradet hade köpmannalöreningen inbjudit sin personal till
tillbaka från arbetet och bosatte sig i Äspnäs. där han bodde i gemensam middag pä Grand hotell.
många år. tills han flyttade tillbaka till Strömsund och
pensionärshemmet där. Han var en sympatisk man. en intres- "um,“,|“I'“ 5 suümud
5"" P°“°""ß"°'- """“8 °°" °“'“*8 i "'*"8"““4'- snarnnnnan nnnwnntsßfnnangn untnttnbb han nn usntngnn

ärsmöte pä Turisthotellet i Strömsund. Till ordf. omvaldes Svea
Ströms-Alaaäs hasbällalagagllle Mårtensson. v. ordf. Ingegerd Karlström. sekr. Elisabeth Schrö-
hide tliS|!tIS$i0nSa0 i Sltllll i Ttllliltßâåâ P6 Iltålldlßilvil- der. kassör Hanna Dulberg. vice sekr. Ruth Collin och vice
len lör att dryfta vissa lantbruksekonomiska spörsmål. Mötet kassör Linnea Fridell. Klubben räknar 25 medlemmar och un-
var mycket välbesökt. Å gillets vägnar hälsade lantbr. Anders der året har en studiecirkel i handarbete anordnats och man
Jonsson välkommen. särskilt till de bada konsulentema från hoppades nu att kunna anordna ytterligare sädana cirklar. Ord-
htlsltällltingssällskapet. Nils Bengtsson och E. Hansson. De löranden meddelade. att klubben närmast syftar till att kunna
frågor. som för dagen var aktuella. gällde lantbrukets boklö- lä en hantverksstuga till ständ i Strömsund. och fär man döma
ring samt vissa statistiska uppgifter. som krävde sin lörkla- eflerden energi. som klubben hittills utvecklat. torde nog detta
ring. Det blev frågor och svar. och man fick lätta lite pä sina ligga inom möjligheternas gräns. Vid sammanträdet fick
bekyrnmer i olika avseenden. Efter en kaffepaus visades en damfiisörskan Berit Näsström av hantverkslöreningens ordf.
film om hushällninçsällskapcts verksamhet. varefter man skil- Göm 'l'l|ulin emonaga sitt gesällbrev. Hon hyllades med blom-
des ät nöjda med en intressant och givande kväll. mor,
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Födelsedagar Födelsedagar 20/2 l956

85 år fyller den lo ds fm Anna Lisa Persson. änka eller 75 år fyllerden22dsnämndeman Anders Rosenberg. Ström-

flottningslörrnannen Johan Manias Persson. Siljeåsen. Hon sund. Han är född i Ohn. där han drev lantbruk fram till l927.

är född i Siljeåsen och känd som en mycket duktig husmor. en då han yttade till Strömsund. Där har han betrotts med alle-

gladlynt och trevlig granne. som gjort sig allmänt uppskattad. handa uppdrag och äralltjämt en mycket upptagen man. Nämn-

75 år fyllerden I6 ds fru Kristina Blomberg. maka till jordbr. deman är han sedan I9 år tillbaka. under lö år har han varit

Nils Blomberg. Gärdnäs. Fm Blomberg har varit något av ordf. i Ströms sockens brandstodsbolag. han är föreståndare

klockaremor för Gärdnäsbyn och hör till de alltmer sällsynta lör Strörnsjordbrukskassa. har varit ledamot av kyrkofullmäk-

människor. som vetat att offra mesta möjliga lör sin omgiv- tige och nykterhetsnämnd m.m. Vidare sysslar han med

ning. Förutom egna bam har hon hall flera fosterbam. som fastighetslörsäljningar. bouppteckningar och auktioner och

hon uppfostrat och därtill gäma tagit sig an dem. som haft det dylikt. Rosenberg hör till de välkända proftlerna inom Ström

svån. Länge har hon varit bamavårdsman inom Gärdnåsbyn. och sitter inne med stor om folket i bygden.

ISIZ l9S6 Urio Keltltolel välja llll Finlands prealtlellt.

Ströms lottakårs tradltloaella fettlsdagafest
gick på tisdagen av stapeln på Strömsborg. Som vanligt var

programmet rikligt och underhållande. och publiktillström-
ningen var trots det synnerligen ogynnsamma vädret mycket
livlig. Festligheten hade inletts med att unglonoma gav en

varietélöreställning för bamen med sång och sketcher. Senare

började föreställningen för de äldre. Den måste tas om två
gånger. llarriet Melin från Östersund visade upp förtjusande
danser. som skördade oundvikliga applåder. Två små flickor
joddlade och spelade dragspel tillsammans på ett lömämligt \
tatt. sa tteae tettem ett petttttigtt ettetettetsettt getttttttßtttes *

Födelsedagar

Födelsedagar Sll år fyller den 22 ds bygßllldßßllickare Erik Jönsson. Gärd-

Ill år fyller den 20 ds f. lantbrukaren Olof Strömgren. Tul- näs. Jönsson är född i Gärdnäs och har under årens lopp gjort

lingsås_ Han är bördig från Vedjeön. där han hade ett lantbruk sig mycket uppskattad inom sin by. Han kan litet av varje och

under många år. Sedan flyttade han till en dotter i Tullingsås. är händig och hjälpsam var det behövs. Bl.a_ är han också

Han har varit en duktig lantbrukare och vid sidan därav i sin kyrkvaktmästare och organist i kapellet i Gärdnäs och har se-

ungdom en mycket intresserad skytt. som samlat till sig en dan åtskillig tid tillbaka handom mantalsskrivningarna där.

lömämltg pnssamltng &Ir.“mpr
l Ströms grav-kapell jordfästes på söndagen agenten Hemming

Ishockey ' Strömsund Hemmingsson. Risselås. samt Brita Lisa Jonsson. Stamsele_

I-ÖRDÅGÉN GCI! 13 ffbf- U- 19-00 Jondlästningen lörättades av kyrkoherde Gunnar Berg. som i

hßdßlwtßmltsh Attgettttstthtttt-.ratttuettu tatt gtmetet tttgtett rtatt etttett t rett. 21 = 11 "Hetta ott t-et en-
Jämtland - Härjedalens ishockeylörbund ting".

nam” t-'ute tattttttnttet

94 at- ryttetaett 24 ae stttstttt tatetttttttttge ttaet naste tttwtttete 'FK s"°"““""W* "" “'“" “" *°'“°"°M'"“"°" i **"°°'“°Y
- - - - genomattigårpåFyrvallabesegraBostonmed7-2isemifinal-

::":'m':°"Mm'“'“'mm"”°¿",L:;ï_f¿:?';::;:fåfn':c;' 'n°ymde"d""'åf tttetettett. ttetttitttettett tm aeetett tsettte ett petiea. rat stttsttt-

ett tjttgetet st eetttttt tm ett ms; a nieette. t titt tttens taget t-et *W“'W' “W °'“ '“" '“*"3' '““- D" "'°”' *“'“'“' 9"'
han en duktig jordbrukare. särskilt känd lör sin stora styrka. nu l GSE' smms
75årfyllerden2l dslantbr. Perlansson. Lillv-ikea. Perârlödd (N ln _mmm
iLillviken därhanbntkarengårdtillsammansmedenbroder M. I I H

_ ' _ _ _ ' i - ögbynäsibörjanavrnars
ïtnntestaarbeteharhutrtedlagttskogemdärhartvantttmmer- ^nm¿|ning”scmgdm|maß“"

°'""°°å' noot-'smusnt-at rarnznsn/ttvot:t.sttattttttet|
Tel. 30 och 283

SÜFÜNNIÜÜ Lärare: Egon Wesaåa - Spel uthyres
har hall årsmöte och till ordf. valdes Brita Svanheim. Anna
Persson. vice ordf. Göta Lander. sekr. 1'hyra Bredegård. kas- I-'acklörenlagarna
sör samt Jenny Ronne. Lisa Wilhelmsson. Karin Bergvall. Ruth Alanäsets sektion av Skogs- och flottning har hållit årsmöte.

Blomberg. Studieledare. Jennie Evensjö. Kassan balanserar Styrelse: Artur Magnusson. Viktor Persson. Hjalmar Sund-

på 6.l83 kr. En penninginsamling lörvälgörande ändamål in- kvist och Rolf Eriksson. Revisorer: Nils Strömgren och Jan

bringade en lin behållning. Erik Olofsson.
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t ietetmiset viitvsmitateii 24/2 loss
STRÖMSBORG siggägirgußr det nya.vattenledningsnätet pä Näsviken i

Fo ^""" "2°"'°Ã'“ sisismsima pa imsasgeii svtmnis ieteissiseiii pi vasms siam
NSTRETMJ. G “DEN av Vattudalen med resultat att ett llertal linjer skars av. Det var

ett sprängskott. som kom att ligga lör nära telekabeln med detfm?Gm' ':f"|¥8 oo och 2' iseuisgiigs iestitmiei sem iaija. siiissis aetm sv ieieimjems
°“d'3 “dag M6'Md.d'3 27';ök“d'3I 36 ' ' ' till Ostersund gick förlorade liksom till de flesta byarna pä den

8 _ E - - - iismmts siam vsmiasteii. Teteimmmisssfie costs Nitssmi.
E" hubwgfl 5"" W p"u'k°"s "av" på b°|sPi"“° Strörnsund. förklarade att man omedelbart rekvirerat en ny

"°"'“*""1"""' imtsetaeisij mm osieisima med speeisiisemi rent. sem imm-
mertill Strömsund pä fredagen. och han hoppades. att linjerrta 2s$rd simiie bli iiismi-iii miaasgsiiaeii.

Hanhärstantrnarli~änBjuräkerssockertiHälsingland.trtertkorn
iiiiismitsiiufafmsiigssfseam.emiat-sfiimtmsmiojm """""I"f"°""""_'*'“'*"
asien i osieiiisieii. vsfifmii tim seem nyme titt Lis»-isefgs. °°" På '°ï=4=8=°“°““'°d'8°“ "*""" “**'*'°f°"'“'>°"' P*
Hm se bla. tomt sem en myeisei duktig smeisfe. rmmiaf sin N*="*°" ' 5"°'“*“"4 W '°P°'°"“* P* '°“'*8$'“°'8°"°"- så
som kohn. och en Ill l hå* “ll md ÜOllkl

telefonstationerna pä västra sidan av Vattudalen. Arbetet var
mycket besvärligt dä man mäste gräva fram en bra bit av ka-

pä llera ställen. l.5 m tjäleFduhak.puwda' I beln. som lätt trådarna avslitna '
D'mm'ann". ßrfdkmlua. 9", “H lörsvärade ocksa grävningarna. Ännu pä lördagslörrniddagen
"""""'”""""F"*' "°"""'°""'““'s""'““ pagieissiiseieiltifsiisimmisnimyisiiiijemsiiiieirtis isoprivsi-
Repa”-'nu ”hata”änaha"om im' “mmm abonnenter. som varit utan telefonlörbindelser.l9$4 beräknas I runt tal 2. 655. 000. 000 mättalaltor ha
levat päjortlel.

natural
F. lantbr. och postmannen Ante Ersson. Bonäset. Ström. harEdesuad vaaa Slkäs-skytte _ .

siiias issue i sømisgs iansimmimg. vaufei var i »omm sv as- fæwh 's°m"""I:n'“I 'f '°“Imf' “'°“
3°"I MI' '“°"I “"3'° f“"“E| “““°| “S *°'°"|"*3°" R°*“"'" _ bmf. rammm im tim mm en siiieuiigjemismimre taste Ame
M. ”mage S _. 29p°ñn8'2)Enk ErssonochhansbrorävenspräkpäegenhandochblevmedMikaelsson. Ãspnäs. 28. 4)Göte Palmqvist. Strömsund. 26. 'Iden I I I I mingel Im: han I

"“"'* ' *°"° "“”°"° “'"*5°'.'°5"°'* 24 P°“"3“' '"V'"° E'““' sven isiiii. grekiska. istsmtsiis mm. sme Erssim tim iseiyuson. Åspnäs. 2l; 5) Knut Modin. d:o. l9. mycket img. spdkroßknins och IWINNM home
Lägre: l) Knut Carlsson. Sikäs. 20 poäng; 2) Olof Forsberg. mun” I I¿mlImd_

"'"““°" "i 5' 66"" R'*'“"“" ÅSPM* '5' Ps tiaeittemsiiemmei i itsvsiiiuiisr r. pieaiimmm Per Feissem
Strömsund. avlidit i en alderav nära 83 är. Han var bördig frän

Födelsedagar Fjällsjö och kom eller att gått igenom Johannelunds missions-
93 är fyllerden 27 ds hemmansäg. Päl Pälsson. Ojam. institut l904 till norra Hälsingland. där hatt verkade som predi-ll är fyller den 26 ds f.d. sömmerskan Margareta Olsson. kamtill l9l0.dåhan llyttadetill Strömsund. Därvarhansedan
tidigare bosatt i Täxan. verksam inom Evangeliska fosterlandsstiflelsen till l927. da

han pd grund av sjukdom mäste avgå. Han var dock även i
Folqnnu fortsättningen verksam som predikant. så langt kraerna stod

smsms reiimenisvaemiiig me i fredags usmøie i saomssma. "'- S°'“ P"*"""" ."' '“"' °“ W' °“3"'°" °°" W' ß"“'“'
osgesssu|sievsriiitsaagsiiisissigfiie|Neratsvist.i<simss.11it ""°- "'“ “"°" "1'“°3°'*' °°" W' '“"'-
styrelse valdes Sixten Näsström. Nils Wilhelmsson. Georg
Otjebo. Märta Dahllöw. Holger Näslund. Erik Hemmingsson Hellilräde
och Ebba Larsson. Revisorer: Ragnar Agelberg och Natanael Duktig. bamkär llicka i l9-20 ärs äldem lär anställning som
Svensson. Studiekommitte: Stig Lander. Ebba Larsson och Olle hembiträde i familj med 3 bam. 2 flickor i skoläldern.
Eriksson. Kontaktpersoner lör folkpartiets kvinnodistrikt pojke 3 är. Modem lägenhet. Arbetstid 8.30 - I9.
Märta Dahllötv. Som avsluuting visades lärglmen ”En resa Gärna med egen bostad. annars rum utom arbetsplatsen
till Pat-is°'. Svar med löneanspräk till

Fra Gerd I-lanaaott.
lloa I09. Strömsund.

vt-znnzónst-'outrzrsttus T°'-W*
Daaalördageadea25febr.kl.2l -0l
Mais: WAN ERNYS KVlN'l'E'l'l' kmv-ur

TOMBOLÖ 'SK"UTB^N^ " SEIFVERING I Ströms gravkapell jordfästes i söndags änkefru Hulda Gö-
V°°1°°'“ "°'*°“ "“='“'°'“"8 miissim. r. Liiiatsiem. mm afeagimi. ram eeii eneijemiasi-

ningen sjöng hr Anders Täqvist.
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Ulrlksfors pa sparläga slog Brage I-'lata-jtinlor brantsegradel Kprktäsjö
Ulriksfors hade ingen svårighet an vinna över gästande Brage. Söndagens stönlopp i Kyrktäsjö blev en seger lör Sollellea-

även om Ulriksfors spelade ovanligt geistlöst. Resultatet blev senioren Göran Jacobsson. medan Bo Sjödin. Strömsund. var

9-2l I-2.4-l.4-0 I. Nornnännen hadeinte kondition an genom- klan snabbast av juniorerna. Det utmärkta vädret bidrog till
löra matchen. sä som de spelade i lörsta perioden. Ulriksfors stor publiktillslutning. De sista 400 metema av banan kunde

hade ingen lyckad dag. det var lör mycket soloäkning. och publiken också lölja de tävlandes framfart.
anfallen saknade udden. som man är van att se i laget. Bac-

karria Ulf Månsson och Lars Edin och mv Severin Svensson Föllf
gjorde gott ifran sig. och i anfallen var Rolfkarlasnri, ”Pam” 85 är fyller den l0 ds fru Elin Holter. änka eller lantbr. Johan

Persson och Clyde Turesson bäst. Av hemmamälcn gjorde H°||Cf-5ll'8IK|-
“Pa-rg" Pa-5500 øch Rßlf Kgflgggn 3 \¶|-_ Clydc T|||-95500 2_ 50 Ål' fyllßl' den |0 ds' flit R0$8 ÅIIÖCISSOIL mlllt llll lalllbf.

God domare var Olla Bredegard. Strömsund. Anders Andersson- Strand-

Qrunwudhu SIIÖUISDOII SIIÜIISIIIIÜ

Den gångna veckans mest uppmärksammade orginella inslag [Mss UÜÛ3" Ü" W W”Ü' :H5
a dan strarnsundsita iit-siriidan var arr-anirarniigt isiraatay- MN must* 1" M P°P“'i"' 'W'°°°°"
matchen rnaiian itataryitiubtrcn natt andgatiubbt-n. ständigt t.=“"“'“°f°“°“$°'“'>'°"
nog vann Rotaryklubben mot alla tips med mälsiffroma 8-3. """'?' F" “Ü M” f°“°""k"
Men så hade de också landstingsman P. M. Jönsson i mal. 'E' '“"""'°d'°"°"k'"'°'""'uÜ kvm'
beväpnad med en fruktansvärd brödspade. vilken emellertid _

ganska snart decimerades till bara skallet. Rektor Max An- ~\^sT^ ß"Ü:3*\ 5"” *”'"°"'!_" "'”'“"d
dersson hade mycket besvär med sina skridskor. lörrnodligen ' b"f"“"'Ü°” ”L
hämtade fran någon egyptisk gi-av-kammare under andra dyna-
stien. Huruvida presidenten. postmästate Linus Hanson. skulle Fuàahn'
ßmsua professor Nordcnskiöm i den aduiska packiscn cum, Ål' f)'||0l' ikh H då fm (löllld |S&kSS0ll. mlkü ll" Illligg-

Sven Hedin pa jakt eller den springande sjön Lopnor nagon- "'"3”'b' ^"3“s' '“k“°"° _^'a"âs°"_ _

stans i oaturitrstan. trim- aidng utrett. itan ladda amcitt-ned 5” ff f>"'°'_d°“ '4 *1*F'°'“-'°B- 0"? '*°“'"'- ^-*P"â*- N°""!*
suveränt sina härskaror. För att lörvilla det hela dansade då k°'“ "da" ' “"9“ af "" dc" Pm* ' F"'“"_“°" fâ' Fm" '°"'
den da pa trridgairiuirirt-ns sida rrtsitt-n inger Pitti en t-ariarian '°"*-*°'“- "tt" if °" '""°*S°"'<' *'*°8*'°°"J='*'“'°““'*'“'-
av Svansjön i svarta trikäer. med resultat att många glömde av 5” _" rY"°' da' '5 'ß “'k5'““'“ Bm' (_)'É5°"- S"'°"É5“"d' Ra"
an “Men spcm i ñwigt A.. (im an|c¿n¿ngcn MSW man är inlödd Strömsundsbo och har vant inte bara sin ort utan

mm" om ¿c \.“k|¿p m¿|sm-m.m_ mm” la* Mkasmingcn hela Nord-Jämtland trogen under sin ttd. Det är fä stugor här

av mmchm ge Rom), möigh an mmm anshgm lm Pmmic, uppe. där man inte känner honom. l 32 är har han distribuerar

vid skolorna i Strömsund med ett par hundralappar. Ös'°m'"ds ^"3b'ï53°"5 “mf 3°"°'" °""'M°" S°m WW
var han mycket idrottsintresserad och var bl.a. en av stöttepe-
lama inom det strömsundska fotbollslaget. da detta var som

gg* starkast. Vid sidan om detta har han ägnat och ägnar fortfa-

Vär SON rande trollkonsterna ett ston intresse. "Mr Trisie". som är hans

_\1.|-9,-;|||.“-|,(;;|.|m |=°,-gm. trollsignattir. har gjort sig uppskattad överallt. där han upp-

[_ |)ic¿|-ich; trätt. Om allt detta blir nog den ovanligt ungdomlige jubilaien
Strömsund den 27 2 l956 Påmind om pa jubileumsdagen

ömt-'tarjoingdanr tngdqardsrtirening is loss
harhall årsmöte. Utgifleroch inkotnsterharbalanserat pao5.000
kr. I styrelsen omvaldes Evert Skoog och Torbjörn Samuels-
son. och som ny ledamot i stället lör Ludvig Lindberg. som
avsagt sig pä grund av aldersskäl. valdes Erik Ohlsson. Kvar-
stäende i styrelsen är A. E. Söderman ordf.. Ture Jönsson och
Karl Erik Nyman. Revisorer: Birger Ahlqvist och Georg Eriks-
son.

Waplan inästareinedö-I eller tatntspe|lStrönt
Den med stort intresse motsedda DM-nalen i ishockey mel-
lan Strömsund och Waplan blev en stor besvikelse lör den rätt
stora publik som infunnit sig. Det var dålig fart på matchen.
och det verkade. som om spelama var ointresserade av sin
uppgifl. och då framlör allt hemmalaget. som nu gjorde sin
säntsia match lör säsongen och ck linna sig i ett sä stort
nederlag som I-6. I-lfler matchen utdelade vice ordf. i lörbtin-
det Alvar llillden DM-tecknen till l956 års mästare.

Bmr Olsson fram/ör sin mångåriga "urh<'Isplur.s "
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Ströiliaaittlahaatverltarellckfaaaavdamkliibbea l89lStröiiiatreltretaakytte
Strömsunds hantverksförening hade tillsammans med sin ny- Söndagens tiekretsskytte i Strömsund gynnadcs av strålande
stanade damklubb en gemensam sammankomst på Turistho- vöder. vilket också lockat ut l89 skyttar från 23 föreningar.
tellel i lördags. vavid dalttklttbbetl. gett0m sitt Ordf. fm Svea l-lemmakretsen varm löralltid ett vandringspris med IS6 trifï.
Mårtensson. överlämnade en vacker fana till föreningen. medan Siröinsiinds skg. lade rabarberpa lagpriset mellan för-
l-lantverksföreningen. som tidigare hade ha sitt årsmöte. mot- eningama inom Strömsltretsen.
tog genom sin nye ordf.. verkmistare Edvard Bergdahl. den Ræultat: l(lassM: l)EriltStrömberg. I-lillsand.30trlff: 2ll~lclgc
fömlmliga presenten. varvid han i varma ordalag uttryckte Edosmi¿_ Strömsund, 28; 3) Persson. Åspiiös, 27.
sitt lltlt lill tllmltlubbelt lörtletß S10!! inåt!! och god! iltilil- Klass L: UA. Mårtensson. Strömsund. 24: 2) R. Eriksson. d:o
tiv. l styrelsen invaldes. fönitom den nye ordf. Edvard Berg- 24: 3) T. Jonsson. Tullingsås. 22.
dahl. till vice ordf. Gösta Thulin. sekr. Gösta Bergvall. vice -
ssk . i Norman ii iisssofa Andres. W*'4'l"'' ""'"" °° "'°" soti- ryiioioso ioosvigsfo. Aooois ianiissoo. Aisoassi.
vw* | 3/3 |956 50 ir fyllerden lö ds fru Rut Blomberg. maka till byggnads-

ayggmssrii. oiio Aiiso onossoo. siiooisooo. ooii rim-o Sninlwsn Tnfstsn Blnntbs- Strömsund-
Goo Moiissoo. ooiisr iiii isoitii. M. Msiissoo ooii mos mois S0 år fyller den IS ds nnlnrb- lnnß ldnswn- Strömsund- Hr
5 gun om vigs 5 gugms P,-gsmüd 5 |5“|,¿;_ Jönsson har tidigare varit kommunalt intresserad och tillhörde

..._ ocksåentid kommunalillmñktige.

 jmm«irmp 34-aviga iisrrrisoisiioo evo °°""""""" _ _ .

oiorssoo :rio roiiiogsss. iooiiasioiogoii iowaiisoss iv iiyi-

------ - ------«-- -«----»--
S00. Boliden. tidigare i Ohn och Strömsund. blommor och kram” hade många bid'-8 “mms tm

u'-run. | smb fondima för att hylla de avlidnas minne.

höll i lördags möte i Strömsund. varvid till lirarkårens repre- Nu". “..Ü|n|¿.|.w|¿-h'
WW' i *'=°'='Y'°'*°" “W P°'*°°°" '°5°'5° “'“°= W' im iiiiiii iismois i siiomsooo. Mzilriïoisioi iwom osi

Ålllll Pßfßl.  kß llll lillf. S001 fflmjl (hmm, Modin.

*P°“'°'*”'“"'-"°" ”W *°'“"ß°°"“ “'°°'°°°* “" ^*"' 'W svso ttsrissoo ooii como Fotot. Tiii iiooisiomiio iof suom-
SOII. Lld$jÖbG|'g. Tlllkllßlßll IV lqss BIS lll1dCl'Vl$|lll'l8SplllI sund valdes Gustav Modin och Hu.-'d B¿udin_ Ombud vid

'W ß" md 553 °'“'"b°"'l"5 'V ”much” °°l' "kßbaka distriktskonfeiensen i Sttigun: Karl Larsson. Pelle Pettersson.
men även givit anledning till böcker i nya kursnioment Gñm fikkhsnwu LM-suñ|n_GM” Malin och Bm sm¿_

Problem med aalta akogsarbetare
Det Ir mycket besvirligt med de finska skogsarbetare. som
iiommii iiii iiii svsrigs iof ou iijaips iiii med iioggiiogsms. s^°^s:_“°Ms""°
berättar förvaltare Kjell Pardc vid Cellulosabolagets Ström- mn"
sooosiiooioi. Msn »oi sioiig. mi .ist ai iof uiisisiosn som s°""^'""^"E"s “WW
kommer. Manga är nog bra. men alltför manga har sökt sig hit Med bn' En Dambefk mh Gumm Blömsmnd'
pa mall. De stannar nagra dagar. vareerde försvinner. sedan Manus °°h "Ü" mgem" B“3m°"'
oo nu so iioi omismiog. oi oo i msop roii vsiii oiiiioiiooo vid FM” '*'- '°-3°- "°"*'2 '“'- 2°'3°-
ankomsten. Ena dagen kan vi ha IS man pd en liygge. nästa ir ' m'
osibonsiosf.Aiiiooiorfiaisvtmsiiisisiiiiogsisgfso.Doi __U fm åc "
krlver större kontroll och ökad översyn. och att planllgga W' “° °“ av , _ “_,°"s'“'
siiisisiiioisiossvtrigiisisr.msovisiioiioo|;ao<iti=ismvasi ""“°"°'““^9°"*'“U°““ MT
mestaavaretsskogsarbctmñvenomdetsermörktut. '

SIROMSUND KoaatItstlllalaglStröi|tasalreal
SknerGRATlSllrIl=IdrIa.mnk°erBILLl<ïr iaoiioigsis ioiossoiaootoosow. Mono Nyborg-roinopo

ltal al göra pl vår nade på onsdagskvallen en utstallning i samiealskolans i
SKO-RALI. Strömsund teckningssal. där han har hängt närmare 30-talet

Med början torsdag IS mars t.o.m. lördag l7 mars arbeten i olja. vax. tempera m.m. Nyberg-Tolf'har tidigare inte
300 par DAMSKOR från..............................l l:7S utstillt olïeniligt i Sverige. Eller studier vid Stockholms malar-
l00parl~lERRSKOR fran...... skola och Grünewalds ateljé i Stockholm har han utbildat sig
VlNTERSKOR.dam. frán.............................24:7$ bl.a. i Paris. Madrid och Barcelona och sedan vistats en längre

BARNSKOR lliek- och pojk till laga priser Försumma tid i Syd-Afrika. Den 26-arige konstiiiren tjänstgör som teck-
inte tlll tillfälle III ll ett bf! Olt ningsllrarc i I-lotingoch Strömsund. Utställningen pågår t.o.m.
billig Sltlillvirt-'tt.Vlrmcd inbödln söridagenden l8mars.ochdet finnsallt fog löran iekornriien-

SKOG-rv den den för det konstintresserade Nord-Jämtland.
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uogiiomoriviiitsofitosgírlin-iiihiiisiissoiioiisommsrr â¿:,”f;;3'°' 5"* ^"'°“ E"k”°“'B°““°"""""d"' """"
Härmed utlyser vi en omröstning. ' ._

uppdelad i två avdeningar. Urhfon |°'_||)M;“
Iißmllaßds ddh Åssfwilwdß °d=- uiiiitsrofs hioyjimiohhasismiishoohoygsiiomsn him osssg-

Zlïdmmßds ddßsstmr mgasismiowopimmooo-2. hisiohm spsioosspiisurimsimds
Rösta pä en eller llera med din favorit ork. Först osv. Som han och pg Umm; i,_ pc; wun gm; ß|j¿ som U|,-üßfoß

en extra belöning lör besväret utlottar vi bland de röstande mg hem juniongy,-|in8m_ en mg" fmmsgng ßf ugn, |e¿m
3 sl- ÜPIÛW Sinddß hdd 5550089" N55- Nm" 095 och allt i allo. Lars Edin. som med okuvlig energi och beslut-

ßdfsss vi rimma lwßsdfds i samband med dißwiddß ssmhsi tan fmm irsmhihgms ishositoy. uh-iitsrois hsas sh-
freds 29 aiifil- Pfsmidrvd vßlbdfssmlßsddd- oosi 1 msh im satts upp moa. mm ost som roiisass i smsi

' RÅKNÅ MÉD ÅBÅCKÅ SÛM uppvägdes av en sprakande eriergi. Malet vaktades av Acke
SOMMARENS DANSHAK - Nysisdi. och ost mr iom gfmgoh hm ysitioiis sn ishockey-

=---1°~~~'-'=-- 2°>'°ß°
har hållit sitt årsmöte i Strömsund. Ordf. blev som tidigare tecknen ti" Acke Nymdk hmsñk Eriksson U" Mmssom
Jöns Alfred Nilsson. Tullingsäs och löreständare Anders R "-Ku' C' T H S hxaßñk
aosohhsi; iiiwigi sitssias ommisviiaigsrsiotiomoisf. Mim" Y* “'°“°"' °“° '°"“°"°°

Ströms sockens braadlllrsäkrlagsbolag
har hsii siii aismoio i siromsima. i siymisoii omysioos iiii Yädlarbdwßfndyldvrirt
omr. iohs Aifma Niissoh. Tuiiihgsis. somi Niis Niissoh i Vid mm ddmssw lins i Östersund vd dtßdzi ddmdß
gmmg och p_ V_ No,-¿|u,,¿_ Ohm en strömsundsbo lör rattonykterhet till 75 dagsböter. Han hadefran Ossatísliaiánd till Osterïen eller att ha druckit sprit.

llögliyrabyglegardetttaöaaaert vetvi l.4lpromi e.

l-lögbynäs nya bygdegård är ett eklatant bevis pä vilken oer- ._
hörd betydelse dessa bygdegärdar har för sin trakt. Nyligen S... S1-ROMSUND
QIVS Cl! lšlltfßllâlfilllllllß dif. Oll GI! SÅ llllßlllllß nås “_ |9_30 ams “_ 2030
allmänhetens sida. som denna löreställning kunde uppvisa. 5¿,,¿,8k|_ |8_00°ch 2|_00
var mer än man kunde väntat sig. En fullsatt salong och det B¿mß,bju¿m
allra bästa humör. Man gav ”Reducera moralen" tried Lauritz HÜSONRNA
Falk och Guje Lagerwall i huvudrollerna. Sa vitt signaturen en" August Smmbcæs mmm
kan erinra sig. har vi i Strömsund inte hall en enda teaterpjäs *gu manligt rolig lm. replikerna gär in som storsrnockor.
*Mil Vlllltßlållg IV bf!!! PÅ lllflpllgl lkll. FÖI Hößbyllß en smsåkcr svensk pmduk|-_
vidkommande var det den ättonde i ordningen. och hur kon- Expmæm
stigt det än kan låta. så mäste man glädja sig ät. att kring- En av *him mgmmcßom üsomin ¿m¿k°mm¿ß_
byama så kraigt kan hävda sig genternot ”eentralorten” i
kommunen. l detta speciella fall berordet kanske pä. an man i H I I I

"°3PY"“ '*" °" '°"“"3' W' ""'°'°“°° °°" l"l"'?“"““'.“5 ao if fyiiof om zs os ismhr. Amisfs Persson. siijasoh.
'“"'.'“* ß' ""r°°3*"'°“- F°' '““" ß' *°""°"'ß°" '“3°'""'$ se si- fyiiof om za os rm ssiiy noir. r. asmqyisi. iiiiissmi
gratis. Utvecklingen där tyder ocksa pä. att man fätt folket Hon ir 'mhlm hm" kram. Hmsmd
med sig. och att man känner samhöiigheten pä det alldeles ' ' '
speciella sätt. som är lörutsättriing lör en koncentration av 5 I Il I

3°'“°"“"" Dm' b"d°“*'"”' d° '“§ sm" '“'"“ F°"“°'s han pa ioistis iiisuiitismoio. omid ismiious ohoroo rorbomarh . , 890mmm uwussiääz ;-;.8m:l:::::'l'|. 3;rå distriktet. l-ljalmar Ostberg._en redogörelse lörverksarriheten.

är mycket väsentligt. Man behöver inte längre stä och hänga "mv mmsmk ut °mdm""8e" md" da uns" lm upp'
'Mss “Sami och “dm svan sh" vi la “gm i hm.. en" gick till kr. 4.3l3.000. vilket innebärenökningav l99.000 kr.

"iso simii vi him pr. aygosgamm mod hihiioioit bio. iooiof '“°' '“"9"“ ß”"3'““3“'~ D" " °°" “°'“' '“""j'“"9*°
och .Mm möjligheter mms är som en ccnm|pm;k' och ü“_ sil'l'ra.som lörenirigen hittills kunnatuppvisa.Till rriedleirimar
ykß°n_Da¿"nh¿mspckmbc“arbm_s°mm¿h8ß imedlerrisrädetvaldesHaialdBaiidin.SixtenForsberg.|ngvai'

af. och mo mm i-iii ohsiis iaf roiisiiimihgim det tf. oh sits 32"* ^*¿1|“,;É¿';h:'¿"|f;°r§F'“° :fgf
siii rmmgom sin min om omm siom iiiigimg iaf hygosh. '“*°“' ° _ ° 1°"°'3°° ° ' ”°"'

grammet upptog vidare en lïlm från lslarid samt mannekärig-
|_-u¿”¿.a|, uppvisning i barnkläder. Det hela avslutades med dans i Bla

sur ryiimish 2-iiissiiioimmii Niis Airmii umz. oim. rim iii "°"°“- "'°'°' “""'“" "°*°'“-
ßddisartdviltert.Mttllrtisel.0chk0mßrItägl'lärsedanli|| mm' I Inn' ll | "I
Öhn. där han är en mycket anlitad byggnadssriickarc. m,'.=?:|_]| ing!W^r\,|~m w_
so ar ryiisfosh 23 os rm como itofissoo. r. vosior. vagiisioh.
iioh iir iaiiii i vigoshm ooh giii mod hmiim Ps: iohsh itsris- L'f'|""6_;:_kw'""""'“:=:"""“"°°° “""°""" ' '""'
S00.
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I43 altöl lïtllllllgada
Ström hade sitt mästerskap i Tullingsås. där skapligt skjut-
väder rådde. I43 skyttar från lö löreningar deltog. fördelade
på 34 mästare. 60 högre. 42 lägre och I nybörjare. Segrare i

mästerskapsskjutningen blev lirik Mikaelsson. Ãspnäs. med
43 träff. Medaljfordrltigarz guld 24. silver 2 l . brons l8.
Mästare: I )OIle Gunneriusson. Grenås 28. 2) Erik Mikaelssori.
Ãspnäs 26. 3) Johan Hansson. (irenås 26. 4) Lasse Lindberg.
Ohn 25. 5) Helge l-Idesund. Strömsund 25. 6) Pelle Persson.
Ãspnäs 24. 7) Albert Jonsson. Ohn 24.

Kyrkliga kvlnnoßrbiiiidet
höll årsmöte i söndags. Till ny sekreterare i förbundet valdes
Ingrid Lässman-Brorsson och till ny styrelseledamot eller framl.
lílvira linesson Wera Sandhill. lilriksfors. Övriga medlemmar
av styrelsen är Sigrid Berg. ordf.. Regina Persson. Anna
Olovvsson. kassör. samt I-Ibba Larsson. Brita Jonsson. Carin
Holm. Sigrid Olofsson och Knstina Tallqvist.

Födelsedagar
50 är fyllerden l april fru (ierda Persson. lödd Funseth. maka

Högre: I ) John Johansson. Tullingsås 25. 2) Ture Eriksson. till lörre telegrafarh. Anders Linde Persson. Strömsund.
Grenås 25. 3) Ragnar Edin. Strömsund 25. 4) Edvin Stenström.
Hillsand 24. 5) Ake Nilsen. Strömsund 23. 6) lljalmar Elofsson.
Strömsund 23.
Lägre: I) Einar Olofsson. Tullingsås 24. 2) Göran Rislund.
Åspriäs 24. 3) Olov Forsberg. Hillsand 2l. 4) Sven Magnus-
son. Strömsund 20. 5) Rune Norrman Tullingsås l9. 6) Olle
Hemmingsson. Ohn lll. 7) Yngve Jonsson. Ilillsand I 7.

Nybörjare: l)Ake Persson. Ãspnäs I l. 2) Gustav- Nilsson.
Tulling l0. 3)Tyr Modin. Ãspnäs 7. 4)Olle Karlsson. Ström-
sund 5) UlfTrangius. Strömsund 6.
Mästerskapet: I ) Erik Mikaelsson. 42. 2) llelge lšdesund. 4l.
3) Olle Jonsson. 40. 4) Pelle Persson. 39.
t.sgiavttageii.rttniaiiniaiaa= i)Åsmisss.2)0iinss. 3) Hm-
sand 64. 4) Tullingsäs 60. ) Strömsund 58.

I-'acldöretiltigarna
Byggnadsarbetarlörbundets avdelning 44l i Strömsund hade
på söndagen sin årsmöte. Till styrelse valdes: Ordf. Erik Adolfs-
son. vice ordf. Bror Nilsson. kassör Olle Ogennid. sekr. Per
Wänberg. vice sekr. Per lsraelsson. Folke Flodman. Alvar
Mårtensson och Pelle Persson. Revisorer". Erik Tariildsson.
Johan Lindgren och John Pedersen. Antalet medlemmar utgör

85 år fyller den 2 april lantbrukaren och kakelugnsmakaren
Johan Erik Johansson. lígna hem. Strömsund. llan är bördig
från Vagdalen men flyttade lör många år sedan till Strömsund.
Genom en olyckshändelse lör åtskilliga ar sedan skadade han
sin ena fot. vareller han lätt av-.stå från det mesta av sin verk-
samhet.

Julian Erik Juliunssnn med hustrun Ingeborg

Födelsedagar
50 är fyller den 3 april cliauflör Laurin Jönsson. Strömsund.l-lö. _

I-'örellsnltiglStröniaiiad
Fältläkare H. Hinricsson. Östersund. höll på måndagen ett

Han ar lödd i Strömsund och har sin verksamhet lörlagd till
väglörvaltningen.

50 år fyller den 3 april folkskollärarinnan Anna Persson.
uppmärksammat lötedrag i nya folkskolan i Strömsund över Strömsund. Hon är lödd i Strömsund och avlade folkskollärar-
ämnet ellerkrigskirurgi. Det hlev en intressant redogörelse lör
hur läkarkonsten lyckats övervinna manga av de skador som
kriget åstadkommer pa den mänskliga organismen.

STRO.\lSBORG - STRO.\ISL'ND
Dans sklrtoradagen den 29 mars kl. 2I.I5

.\liislk: TOBIS och hans gatiehoa
Päaklördageii den 3l man WIEDES NEW S0l.'.\'l)l-ZRS

MANNI-IKÃNGUPPVISNING

Födelsedagar 29 3 l95b
85 år fyller den I april lirik Axel Näsström. Alderdomshem-
met. Tullingsås. Han är bördig från Ringvattnet. där han un-
der många år tjänstgjorde inom skogs- och llottningsarbetet
hos Kramforsbolaget. innan han avgick med pension.

Slagsmål mellan tiiiarl Alavattnet
Finländama i Alavattnet. cza 2.5 mil norrom Strömsund. fon-
sätter att puckla på varandra då och då. naturligtvis under
spritens påverkan. På onsdagskvällen blev det slagsmål. och
detta resulterade i att en av dem ek en llaska i huvudet. så att
han måste fraktas till sjukstugan i Strömsund. Värre var det
emellertid inte. än att han sedan såret sytts ihop. kunde lä
lämna sjukstugan.

examen i Umeå. lílleren parårs tjänstgöring i ßninllo kom hon
åter till Ström. där hon tjänstgjorde bl.a. i (iärdnäs. innan hon
blev stationär i Strömsund. Hon har ett utpräglat sinne och
omtanke lör ungdomen. Sålunda är hon hl.a. skolidrottsledare
i skoldistriktet och ledare lör llickscoutrörelsen. Vidare har
hon hand om lilmarkivet lör Ströms och Frostvikens skoldi-
strikt. Även kommunalt intresserad är hon och ledamot av
kyrkofullmäktige.

".-lnnu Pe " med .vina ltnllegnr Jonas Stenberg
nell Pelle Jultunsmri
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Vigda 2f4 I9S6 Födelsedagar
Montör Torsten Rhodin och telefonist Wivi-Anne Larsson. 50 är fyller den 9 ds anläggriingsarb. Karl-Axel Karlsson.
dotter till lagerchef Sigfrid Larsson och hans maka. f. Gran- Strömsund. Han är lödd i Ulriksfors och harocksa varit verk-
holm. vigdes på paskaltonen i Strönis prästgård av kyrko- samdärden mestatiden av sitt liv. bl.a. vid sulfitfabriken.
herde Gunnar Berg. 50 är fyller den 8 ds lantbr. och skogsarb. Valdemar Jonsson.
Hr Per Harald Persson. Ãspnäs och fröken Signe Viola Olofs- l-lenningskälen. Han är lödd i Henningskälen. där han med

son frän Solberg vigdes pä paskaonen i Ströms prästgård av energi drivit sin verksamhet.
kyrkoherde Gunnar Berg.

Strönisuadhaa
^ff5f_|*!"'Ü|lI Det är alltid roligt. när man ser. att gamla seder och bruk gar
h0ll I årsmöte Hatsltås mtsstonshtts. El! 50-tal tried- isch och im: ßß\,im“_ Amm ink' Mao" mening md dam

'°“"""_'"f“E:f" $““'\|vd?l°°h hælïllïna även om de lör länge sedan är glömda. Sa är det med
$""'W|$5 "'81 "J W- -- °W ñlll- -- “BI päskkärñngarna. som d ker u till 'e n . dä barnen
Sundeman. kassör. Lilly Näslund v.ordf. samt Anna Olsson spön, m sig æh ma; :im pain, 2: ušwpstamm, om,

°°h Frid* Nisslföm- kring. och man talar om lördem. att de ser lörskräckligt farliga
ut. och att man är rädd lör sådana gräsliga spöken. Ur turist-
hänseende blev inte påsken. vad man väntat sig. Väderleks-

prognoserna löre pasken verkade inte sä tokiga utan tämligen
lörhoppningsingivande. Men det blev snabbt annat ljud i skäl-
lan. Det vackra vädret varade t.o.m. langfredagen. men sedan
var det denitivt slut. Snö. storm och mulet väder var vad vi
hade att bjuda vara manga gäster pa. och det är ju ingenting
särskilt för de långväga resandenas skull. De. som hade mest
otur. var i alla fall de manga vintermetarna. som hade räknat
med gyllene dagar och strålande skalänge. Av allt detta blev

ingenting.
Pa Näsviken fröjdar man sig at att den nya vatten- och avlopps-
ledningen nu läggs ut. Plastledningen har dragits över sun-

Sittande från vrïnsrer: kyrkolrerrle Talis Halsius. Rune 4"' °°h Pa "isvikßida" böka' 5'iV5k°P°" ß' mm' °°h ”W”
Johansson. Stina Ekblad. Hjalmar och Tom Waltlsrråni. “us "“'

.uuun Er»/ua var o/ma Lämna.-rg. Åm P* WIN' 'W N" \_"'4°f 4* _S°"ß'° dßßm '=“""='_d
Side-ndefnin värmer- Ru: Johanmrn l.r_i-.sier Rim. °" |5“'“d°“5 Smk- °"“'""W ß'J""5""°"- då 5"'“"$°

_,m,, M¿,.,¿.,,_,_,,,,, od, ¿-”fn Ham-u_,_ tone 20 eller 30 är sedan. man hade en så besvärlig vinter. som
den som varit. Färjan har tidvis lätt ligga timtal i isen. medan

En lX)'I'I'l-IR man lätt spränga sig fram med dynamit. Ibland har bilar och
Anna-Llsa och Nlls Hallstensson bussar mast ta den fyra mil längre vägen nint llallviken lör att

f. Sundman komma fram till Strömsund i någorlunda tid. Och köema av

Strömsunds BB den 2 april l956. bilar har pä bada sidor om sundet varit hur långa som helst.

Även lör icke bilister har det varit besvärligt. De kunde ibland
VW' in sim etter aim sagt sis pa min um i tia smita sunda i

S'ö1'"§" ^“"°” E'"?" ^""'** °°" “"““'““*°'°'*'“'“_V°ß' timma: r.-tia isngm. men sits iw hets tiden trissar sig mi. att
Lö'k\r'|§|. MÛ|f0f'$. V|g$c| N Påi$hnÛc | bl' M sig. vintern som str. hösten lar M nya

dens löräldrahern i Kovland av brudens konfiimationslärare. hm" hand om lmkem och min il, en saga b|o“_
kyrkoherde emerittis MA. Jonsson.

srrtöstsaonc Ãllißfrlrtßftilllltllryallrl!
0; |)j|vg|g|g Sveriges folkmängd ökades under ljoläret med 55.448 perso-

Slmu Slggom Pag] Mn;-|ggg ner till 7.290.l l2 personer. Landsbygdens folkmängd mins-

Mästerlig! Unik! Hypnotisk! Förbluffande kade med 4.559 och utgjorde vid ärsskiet 3.686.085. medan

1'q|-ga; kl. 19,30 städemas befolkning ökades med 60.007 till 3.604.027.

rm; img ii. mo. somgiti. isocii zi.
- asnriiriijsties - nd

I-“Mdmhw urtisgmmrspl-ii iu.zi.is nns
80lffy|lctden9d$ftuLt|CiaJ0l\al\$$0tt.ittklCflCfSk0§$lI'b.
Anders GustafJohansson. Strömsund. I-lon har alltid varit en

energisk och arbetsam människa och en duktig husmor.
75 är fyllerden 8 ds fm Kristina Strömstedt. Strömsund. maka Ulrlksforschefea organiserar testllladastrla pä Ceylon
till f. lantbr. Gustaf Strömstedt. l-lon är bördig från Ohn. och Förre chefen lör ulriksforsväveriet. ingenjör Ame Jakobsson.
makarna hade i mängaärett hemman i Bygden vid Strömsund. har engagerats inom lnternatiortal Labour Oice. en avdel-
För ett par är sedan sålde de hemmanet och flyttade ner till ning av UNESCO. löratt organisera textilindustrin pä Ceylon.
Strömsund. Befattningen tillträdes vid manadsskiet.
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Strömsunds Resoklubb Ströms hembygdsförening
har haft årsmöte. Av verksamhetsberättelsen framgick att ordnade i söndags ett välbesökt samkväm i Strands bygde-
bygdesemestem varit den dominerande verksamheten. Mötet gård. Anledningen till sammankomsten. som kommer an följas
beslöt också att bygga ut denna verksamhet ytterligare under av liknande i andra byar. var att föreningen gar in i sitt 50:e
innevarande är. Till ny ordförande efter folkskollätare Harald verksamhetsår och därför funnit det angeläget att orientera
Larsson. som avsagt sig. valdes köpman AlfReinhammar. För medlemmama om vad som uträttats under det gangna tiden
övrigt består styrelsen av Karl-Erik Olofsson. verkställande. och vad som närmats planeras. Programmet upptog en histo-
Karl OlofEdlund. sekreterare och kassör. Olle Eriksson. Nisse rik av föreningens sekreterare. Stig Lander. musik av Nestor
Vågberg. Jonas Ollander. Birger Bardosson och Egon Wessen. Löfström och uppvisning av danslekar. som gymnastikdirek-
Revisorer blev Erik Hansson och Harald Larsson. Nöjes- rör Inger Pihl övat in med elever vid realskolan. Behållningen
kommitté: Nisse Vägberg. ordf..AlfReinhammar. Birger Bardos- tillfaller hembygdslöreningens byggnadsfond.
son. Olle Erikssson. Jonas ()llander och Egon Wessen.

Födelsedagar
90 är fyller den I7 ds fru Anna-Matilda Månsson-l-ldin. Ström-
sund. ânka efter lantbr. Johan Månsson-Edin. Hon är bördig
från Täsjö och bodde en längre tid i Österkälen. innan hon
med sin make flyttade till Strörnsund.

Hltkk
I-ZNSON

Karlaochösta Elofsson
f. Andersson

Strömsunds BBden l2'4 N56

VW!
Skogsarb. Birger Sigvard Hallkvist. Storabränna och fröken
Astrid Kämlund. dotter till Artur Kämlund och hans maka
Brita. Ålghallen. Vigsel i lördags i Ströms prästgård av kyrko-
herde Gunnar Berg.

Fel skjorta vid Ströms tvättstuga
Vid nagot tillfälle under fjolåret kom en herre inrusande pa

Ströms tvättstuga och förklarade. att han lätt en skjorta. som
-'“fRf"""0""'W" H1 "51-W"P4l "05 55"" I-¿“"W" inte var haris och som var alldeles för liten. Nu skulle bade

5 3"fd8Ö"4 styrelsen. tvättmöstaren och personalen fa se på annat. om
H Im' I Ü I I 9 4 W” han inte 2:sig tillbaltaåller ocksän nnïsäíg;

- - - - mästare gt som varit igamet ti räc igtNar fyllerden l I april läg.-äg. Nicke Hillström. Hillsand. kam dylika upwwcn. få [dansa skjer

Fhtürdu tm Ummm? tan tillbaka._sä skulle han saken. Nu har pa
Fin ñdss' I lir _ msscmd rabksl ka' . tvättstugan t Strömsund en märkningsapparat. vars sknft är

P' Y'“°" “""" “_ .° .°""' I nu . den ta noen -Ulriksfors förattdärplaccra någon avdelning av sitt klientel. ådrkïgïlïñçnménle :t$"ULnan¿:?:' “sf
lnomdenämtastedagamaskallenrepresentantlörfängvårds- “S :. där 'kl oss] wa

. . _ _ ten och ann . att s jortan en gang tidigare tvâttats pa en
gïlscätgmma av k;h|°må'fh annan tvättanstalt. vars nummer fanns pa skjortan. Det blevns resu_a\inspeionen styresenso- n$ka_k|dak_rba |hdc$_
gnnae.seni_t>eieeninaefrtingvaniseiyfeisensieruneijsaieke- fi':3'\_ "“°°\_“'. °|:;”\_*' °\'_'å"“'“ ":|*'“ ru .n“'
lerförsitt klientel och Ulriksforserbjuderju stora möjligheter N' em mm ar mm are a en an ra m gs-

sk h' _ . maskinen. Det gick emellertid efter atskilligt rivande. oc
aln pá' Fößhgu ha' kr " " gm H den "unna lins' resultatet blev. att skjortan tillhörde en son till mannen. som så

bittert klagat över att ha lätt fel skjona. Mannen hade besökt
sin son någonstans i mellansverige och vid avresan därifrånFlata sist l triangel . . . _

sinsmenna dette; pa söndagen a en inengeinnnenngi reibeti am" '“°f _“3.°';; *°"°'_';|°:::°' ' *'â"°' ß' 5"' °9°"' °°"
i Hoting. dir hemmalaget och Backe svarade för motståndet. “Un en ur \ "
Strömsund slutade sist. trots att man spelade I-l mot segrar-
laget Hoting. Backe-Strömsund slutade 3-0. Hoting-Backe 5"-gm, mye” ggnwßßfju
svßldß 2-I wh Hißs-Svömwndwm nämnts!-I-Vvficmwh me pe inningen iisinoie i sinsnieuna. rm ny enifai-nneie
Svßlßd-== M0 min- ene: aispnneni oeeercefieenn entries Gunne: Bremen. Brea-

ltälen. Styrelsen består i övrigt av jägmästare Stig Hedberg.
Postulderrlttelser: Portoförettbrevpälflglrlåöre. Strömsund.hemmansäg. Mikael Ersson.Aspnäs.hemmansäg.

Jlravägsuderrlttelser: Sovplats I treblddskape Oskar Blomqvist. Egnahem. Strömsund och lantbrukaren Pelle
kostar IJ kr Holm. Jonsgard.
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Dödsfall IT4 l956 Födelsedagar
F. lantbr. lens Alvebo. Alavattnet. har avlidit. 60 är gammal. S0 är fyllerden 25 ds arb. Olle Eriksson. Strand. Han är lödd i
Han var en man med färg. en god lantbrukare. en aktiv hem- Ohn. Som helt ung lick han börja försörja sig själv och under
vämsman. jaktvärdsintresserad och en av de lä fasanodlarna många är var han dräng hos nämndeman Nils-Erik Nordlund i
i norra Jämtland. Öhn. Några är bodde han i Vedjeön och har sedan ett I 5-tal är
»__*'“"_“*°”W" ° " 2 °' S 7 bott i Strand. Han är mycket musikalisk och har varit en anlitad

gitarrist pä otaliga fester och tillställningar i sin hembygd.

~ Fl|lsk]t|t||llglGlr'dt|la
Gärdnäs skyttelörening hade pä söndagen kretslältskjutning.
60 skyttar från 8 olika löreningar deltog.
Resultat:
Mästare: ll Erik Strömberg. Hillsand. 26 träff. 2) Helge
Edcsund. Strömsund.26. 3lValdemarVikström.d:o.23.4)Erik

¿ Miekelsson. Åspnäs. 22.
i Högre: I ) K. Magnusson. Ströriisund. 24 träff. 2) Karl Ytfelt.

Havsnäs. 23. 3) Rune Gahlin. Gärdnäs. 22. 4) Olle Jonsson.

Om 22. 5iAke Nilsen. susmsimd. 22.

Lägre: I lOlov Forsberg. Hillsand. 24 trälï. 2) E.P. Hallqvist.
Strörnsurid.22.3)RuneNorrrmri.Tullinpk. l9.4)Kjell0lovs-
son. Gärdnäs. l8. 5) Börje Nordström. Tullingsäs. l8.
Nybörjare: l)RogerGahlin.Gärdnäs. l2trälT.2lKarl-Gustav

Je-ns Alwbo vid vindsrållningen till gårdens brunn Nilsson. Tullingsås. l2. 3) Åke Persson. Äspnäs. l0.

' """"-"' riiieiierriieceeeiegeveeiieee simeeaieiriiu

i en iieiei ev ss ef her rm iegebefe icfisiiee iøiieeeii. orm. “'°°'“ "“P°'“°'°"' °“""" “_"'““"'- 5°"°“°*-
avlidit. Hon var lödd i Ssaningen och gilt med Per Jönsson. Sifßg; q
Öll- SWI IWCÖ |939- 59480 455 5849 fl 1505500 500 505 har hållit ärsmöte. I styrelsen valdes Per U. Holm. ordf.. Ed-
en son i Ohn och de sista åren pä älderdomshemmet i mm B¿f3¿|¿|-||_ Bm E;-i|;5;°n_ Jm, 5;-ik jmsw och Sem.
Tulliiigsäs. Hon var skicklig i allt slags handarbete och \ar E;-ii; R°g|||,;;3_ som ß|-g||i|13q|;°m|;ud iii] iñflmgggjmnwi
mycket md av bI°m°f°dlißs- veiiiee iaiiweeii aeieeieiii. videre beeisie en eeiiisgge pisiei-

skyttet inom föreningen. sedan särskild pistolskytteklubb bil-
Födelaedapr dere,
Sllär fyllerden 20dslantbr.ValdemarStrömstedt.Öjam. I-lan sl n | 'I miosmww
*' 'W '°1“"' °°" b“"“'""' '“°“*°?*'°°"' Den uinyiii iiii oeiefseea. sem eniiieees i ioniege iisfe=e iso
W 5' fY"°' °_°" 22 ds f- **°ß“"'”- 5"* "°'“°"- *'°°"*°'“*° eieiei eeii isme frin ieeisiieie eeii reiieeiieieii som rieii en
;":"°"J"|å:'n3::'ds I i allo lyckat förlopp. Postverket satte pä morgonen in ett antal

aseerirryeiicšr rm i ßjoiliniteiieeti i Fresh-iieee egt» me si: °mb°“" Ü m WP? '°s°"i'°"f° M" d° 'Ma by°"'-° ißdlàm Ström framtill närrnastejämvägsstation. Fran gick
b'"k°' ' ' sedan ett extratäg. som tog huvudpaneri av skaran vidare.

'“"8*'*"°°" "°“'“*"'““°d'“"""“'“°“- meaeeenmieeieeeieiiseeieaesmeabiiee.ieieaeege~eiiii-
lälle att besöka länsmuseet och ett tidningstrycketi eller göra

ÜPPÜ SÜÜWWÜ en rundturmed buss. Sedan samlades alla i tennishallen löratt
Mnasïiekän'guppvisningen':i|ya 'folkskolan pä tisdagen och ,, pg gymnmiguwe-gm¿n8,m_
o en ev eket oc 'ett netto eza S00 kr.
eeiiseäimiig giïapuiliyiciiaeipieeesmiaf iiembessizeiegsieue- 01"” 9°'""'*“"""l"-P-'-_
'mm som man 'vw inwpa ßtpmpnm SJ-än mmmunr har hall årsmöte. Verksamheten inom löreriingen visade svag

uppvisningen. som var arrangerad av lirmoma Månsson & "WÜM3 M" ß"°35°"d° 5' 3°"°m “öm _"“°| b°d3is'“'
o|s°n_ Sk°_Ci'y och M°de_Ccn".um_ gav goda uppshs mr SIyl'El$I8lCdlIIlÖlCfålCl'\'ll(.lCSCflll§||lgl. Sfllflllflâill-
váßâsongcn och 'ñmc också den upp$ka'min8_ P'.°_ fllflßl IV SIYTCISCII föl' åf lgsß Ål' Sl8\'El"d k8SSÖl'.

grammet hade uppgjorts av initiativtagaren. skolköks- Ghard H°'_'“°“ sam' J°"“ H'"“°'_' °_°h Dum' V'k$“6m°
lärarinna” fm Birgü ^rb°'.èn_0|°fss°“_ Bldlllligsfllllgl lllf .lllldšf UU bßâlkllßllâ IV llÜ|$0\'Ål'dS°

nämndensordlörande i Ströms kommun J. M. Anderzon.

Vmavñllafwkblwvßfsñmßad iteeieiietee iiei- ieiieiiei-ter
Vatten trängde pä lördagslörrriiddagen in i en av Telßviß Det ökade elevantalet vid samrealskolan i Strömsund har med-
st6mkablariSttñmsundmedr=siiItaLanel00-taIabormen- rön.erideikemmereiib|ibrisipektessmmunderkommende
ter. bland dem järrivägen och de vid denna belägna stora läsär. Det är den nyinrättade handelslinjen. som tilllört skolan
giossistmioma. blev helt utan telefonlörbindelser. Extra folk de item ny; eige-ge-ng, Lohigynieen img P5 eo,-54.8,-n gm.
från Oßfsimd hmillkalhß ßf Sök www skadan som memfseie iaf en ie eisiiiiieg iiii pfebiemei. Niger» egentlig
är mycket besvärlig. Vattnet forsar alltjämt in i anläggriingen. lösning kom gyfelg-n img |i||_
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80 är fyllde den 24 ds f. lantbr. Per Wänberg. Södra Ohn. I-lan Vacker valborgsmäsa l norra Jämtland 2/5 l9S6
är bördig frän Yxskakälen men har bott i Södra Olin. sedan Traditionsenligt hälsades våren välkommen till norra Järntlartd
han som bam kom dit med sina föräldrar. Han blev tidigt änke- med otaliga majbrasor. värsänger. tal och fyrverkerier. Även
man och fick ensam sköta btlde sina fyra bam och jordbruket. om vädret tidigare i var varit i kyligaste laget. blev dock val-
l-lan är en pigg och vital jubilar. borgsmässoafton otroligt vacker med en värlig prägel och folk

' lockades ut i ston antal för att möta varen vid flammande eldar.
Valborgsrnässolirandct i Strömsund inleddes som brukligt med
säng och tal pä torget framför kyrkan. Ström-sundsboma hade
mött upp ganska talrikt för att hälsa varen och glädjas ät den
första verkliga värkvällen. De fick först lyssna till kyrkoltörens
säng under ledning av musikdirektör Rune Jansson. Värtalet
hölls i är av landsfiskal Uno Lange. som ähördes med stort
intresse. då han var en god talare och dessutom hade nägot
att ge människoma i ett värtal. Därefter följde ytterligare ett
knippe värsänger under ledning av musikdirektör Jansson.
som även utbringade ett leve för varen.

Per Wånberg med sin :rogue arberslrammt H7 |^|“Ü*'
1,,-,,g,,,,, p0,,m_, hade man ocksa en värfest. som hölls t Folkets Hits till förmån

för en skolresa till Danmark. Det förekom en hel del anan-
gemang. Alanäs kyrkokör medverkade med säng under led-Fllckbeaökorsakadevlagllg färd “in _

. . g av kantor Berth Eriksson. Skolbarnen medverkade med
vid "nga ' suñmmnd på ”någe” wide' mm' det mesta i programmet. bl.a. säng och musik. Man samladeslörseelser. som rätten hade att ta ställning till. l höstas hade en _. . .

tiitttinua anar vtgen Lovtiarga-tamanu vingtai train mattan f¿.°:“”å'm?f;:1f" P* '“'°'“"""°“' °°'
vägkantema en längre sträcka och till sist hamnat vid sidan '
om vägen. Mannen nekade absolut till att han varit spritpä-
verkadmenmedgav.attdenvingligafärdenkanskeberodde Föfillllllslflllllllll
pg, .ii tm vigmg tioggn |1ig|;g|i|||;|4 pg mnfggngn och gagn Riksdapman Ture Sörlin. Asele. talade vid det av Strömsunds
satt sig i bilen för att köra hem. Mannen hade kört inte mindre $°Cí8lCll10|<l'lliSl<8 ll'|>°l1ll'll°ll\lllllll llll°lÜlld° ßßll lllJ'lllÖ'
an en to-rat meter vid sidan nni vagen. innan han ttsnntitita tat va lafs- dafsiflßa 300 wsaasf ltads samlats- Mötst ialad-
gm; bi|g||_ Ing gkgdgf uppstod pi dqmg, Ggngg hg-| Iudg (108 mtd llll$flllt§SOI'Ü IV lf'bCl8l'R0mmllll0IlS Stkltlßfllt Jllll
kß gv v[8q|_ vilkgt gkgddg vid 4-dgn p m0f80||g||_ kgm çn ÅDÖCTZOII. OCII Vid!!! ßl'Ek0fI'l llllßlk M' Hbt GtlSllI\'S$0Il.
annan bit tiriianita nirtii. een i aan une aven en notis. snni nu Riksdassmaa Sdrlia visade sis vara aa lasa ash saklis talars-
Ißfgg Qom vi||||g_ Pgliggn uppsgv, gu gçnggt hg” sig mm. 9fll'lÖl'ÜCSlIlCdSl0f1llll'l'C$SC. Hlfl lltléddcmßdllll CI'lllI'l0fl'l
ngn, miggigngig tig" gi; ntgmig egg gpfii|,avgf|;g¿|_ vimigi mat. den s.k. gamla goda tiden dä arbete auktionerades ut till de
gav nekat. an niannan tninrte tia bli»-ii etnietisttauaa ai- cities- lisstbiadaada bland miaaiskama- Han kam arsa ia va laa-
kömingen. och det var därför som han uppträdde på ett un. detsekonomiska spörsmål. som underden senaste tiden varit
uertigt sin. ttan ttoniuas titt zo rtagsuster ii 1 iii. i bfäaavaaklaa ash aamads i daa sammaahaaa att dal °l>li-

gatoriska sparandet inte kunde genomföras pä gntnd av att
socialdemokraterna inte hade majoritet i riksdagen.Skolor l Ström skall dras la?

Folkskolestyrelsen i Ström har beslutat urtderställa kommu-
nalfttllrnäktige och lärarkären ett förslag. att skoloma i Näs-
vitiensannvtgeatan statt initna fnnni nasta tastntien elenana DAN S i VEDJEONS Folkets Hus
därhänvisas till respektive skolori Strömsund och Ulriksfors. |¿,¿,,,,, ¿,,. gg ,,,,|.,,,g,, |,|_ 31.01 a Mwa, vmgß
Anledning till förslaget är närmast den. att den nya bron hin- -----~-----»--»«~«-~---~---»~-»-«~~----
ner tas i inuti iiit nästa tastf. vanni.-ii alla nas»-aitigtnnar med =°~°'*~a - $'=l~'°°~ - “'*°""'*°"'
fätjetransportema upphör.

SädesärlorlStröt|t"""""""'*' satasaft iiaippnn t- ritnnninitanitanuoaitrPäsöndagenfickströmsundsbomaupplevanägot.somde mjman:;:H°|:¿osm“::“:;næm¿rßc|n_' '
atungvaniniaunnittsntianiniaistronisunit.Dana<tat>man g
ta sig en promenad till jämvägsstationen. äntra utställnings-
täget och ta del av en zoologisk utställning. De. som var in- KOIISIIII Slfölll lllrlllltüllllltllla
tresserade av konst. fick även se en stor fömämlig konstut- Slföms kwßümcnlßwninß hade På Söndagen åßslimma i
ställning. Utställningstäget hade sin premiär i länet pä sönda- Slrömsborg i Strömsund. Till ordförande i förvaltningsrädet
gen. och första besöksorten var Strömsund. Närmast kommer omvaldes Axel Artdersson. Täxan. och till övriga ledamöter
det frän Vilhelmina. Det startade l mars i Göteborg. där det valdes Hugo Eriksson. Gäddede. Jakob Olbrant. Strömsund.
skall vara tillbaka den I6 juni. dit äterfärden gär pä lnlands- Amold Nyman. Högbynäs och Vendela Uddh. Ulriksfors. 'lill
banan. revisor ornvaldes Edvin Sjölund. Ulriksfors.
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E. Mikaelsson vann llltskyttet l Ysskaltkllen Smaskollärarlnnoriia hade möte i Ström
Söndagens lältskjutning i Ysskallkälen. som anangeradcs av Norra Jämtlandskretsen av svenska smaskollärannrielörburidet
l-låsåsen-Ysskalikälens skyttelörening. lockade 90 skyttar till hade i söndags årsmöte r tunstliotellei i Strömsund. Medlem-
deltagande. Solen sken lite väl starkt mot snön och irriterade mama hade mangrant mött upp från llarrsjön i norr till Mård-
skyttama. Bäste skytt blev l-Irik Mikaelsson. Ãspriäs. medsina sjön i öster. Som gäst hade man SSF :s lörbundsordlörande
27 trälïar. fröken Edit Rydelius. Stockholm. Eller gemensam lunch vid-
Resultat: tog lörhandlingama. Sedan kretsens ordlörande hälsat väl-
Mästare: l)Erik Mikaelsson. Ãspnäs. 27. 2) Johannes Jöns- kommen hölls en parentation över bortgångna medlemmen
sot). Flykälen. 26. 3)AIbert Jonsson. Öhn. 25. 5) Nils Wilhelms- fröken Elvira Eriksson. Strömsund. Till styrelse valdes Brita
son. Strömsund. 23. 6) lírik Strömgren. llillsand. 22. Svanheirn. ordf.. Saraïeshammar. sekr.. Hedvig Eriksson. kas-
llögre: I )0lle Jonsson.Öhn. 2l.4)Gunnar Göransson. Ström- sör. Svea Näslund Stina Näsström och Anna-Britta Håkans-
sund. 20. 5) Uno Espvall. Ãspnäs. 20. 7) Ragnar Jonsson. son. Revisorer blev Blenda Yngstam och Ingeborg Strömqvist.
Strömsund. l7. l0) Svante Nordström. Tullingsás. l5. Som ombtid till SSF kongress i Uppsala den l8 och l9 juni
Lägre: 4) Rune Norrrnan. Tullingsäs. li). 6) Karl-GustafNils- valdes Lilly Näslund. Som deltagare i Bergendalskursen val-
son. Tullingsás. l6. 8) Bruno Jonsson. Strömsund. l-t. 9) Gö- des Barbro Larsson.
ran Rislund. Åspnäs. I4. l0) Börje Wahlström. Tullingsås. I4. .

Hnsliållnlngsglllet för Ström-Alanäs har hälllt årsmöte m
llovvärdslörieningen och hushållningsgillet i Ström och Ala- '° 1 '
näs hade på lördagen gemensamma årsmöten i GT- lokalen i V

Strömsund. Trädgårdskonsulent Pär Zetterström. Östersund. i

medverkade med ett föredrag om trädgärdsskötseln. Under l

paus i lörhandlingarna förekom kaffeservering. llovvårds
ßreningens styrelse fick löljande sammansättning: lngvar i

Alvebo. Alavattnet. ordlörande. Hamid Eliasson. Strömsund. i

Erik Hemmingsson. Tullingsäs. Olle Lindgren. Ohn. och Gun-
nar Brorsson. Bredkälen. Till revisorer valdes J.l.-I. Jonsson.
Ohn. och Olle Andersson. Strömsund. Till styrelsen lör ^'

hushållningsgillet valdes Gunnar Brorsson. Brcdkälen. ordlö-
rande. OlofAndersson. Strömsund. Signe Nilsson. Tullingsås.
Birgit Löfv-ander. Öhn. och Jonas llägglund. Järvsand. Till
gillesombud utsågs Anders Jonasson. Tullingsås. och ()lle
Palmqvist. llavsnäs. Revisorer blev Jöns Alfred Nilsson
Tullingsäs. och Anders Rosenberg. Strömsund.

Strömsunds Skyttegllle
ÅRSMÖTE lördagen den 5 maj l956 kl. lll.30 ¿-1,.,-m ¿-,.,¿_,_,,,,,

á l-lemvämsgarden. Stadgeenliga ärenden.
Däreer supe med dans. Anmälan till supe senast fredag

till telefon l IS eller I l6 ^^'::" lksålæudz
rnya bokstav ec ngarv registreringsv-

sTRo“s_l'§Ds SKG motorfordon l Stockliolmsstad samtl .\lalrnöhtisoeh
S'>'°'*°" tisiriis isii. siriigi iissiuisv-ngn-iirgui. osm iiiiiiriii-

natlonernabllrlörStoekliolrnAA.lör\laltnöliuslän.\1Aist prmpisiieiöjsrrajirir '
is-i dciisgsrc trade samlats iiii sim v-ia samlag.-ns pimpei- °°"ß'G°""°"'°°" °°""'“"°^°
tävling på Ojamsjön. där Ojarns arbetarkommun stod som ar-
rangör. Solen lyste från en nästan molnfri himmel och isbor- Födelsedagar -l 5 |956
ramas fräsande ljud lörhöjde spänningen hos den talrika pu- 50 år fyller på söndagen hemmansägaren OlofOlsson. Tull-
bliken. Lystna ögon och känsliga fingrar löljde revar och ingsäs. Jubilaren är lödd r Tullingsås där han lörblivit bosatt.
krokars dans under isen. Här och där hördes utrop av glädje Redan som l7-åring arbetade han vid dåvarande fabriken i
när någon abborre lämnade det våta elementet. Det var en Ulriksfors.därhan lörblev i llera är. Detärockså värt att nämna
familjefest där några lä gram avgjorde vem som skulle bli seg- att det är nio kilometer mellan Tullingsås och Ulriksfors. och
rare. En del av priserna var skänkta av köpmännen i Ström- den vägsträckan gick han bade morgon och kväll de första
sund. aren. En cykel hade naturligvis varit ett lämpligt fortskalïnings-
Resultat: I ) Nils Göransson. Ojam. 956 g. 2) Uno Jönsson. medel lör honom. men han gav sig inte rad att köpa en sådan.
Ulriksfors. 952 g. 3) Bertil Olofsson. Flykälen. 852 g. En cykel var inte lättlöitjänt lör en arbetare på den tiden. Se-

dan han slutade vid fabriken har han lör det mesta varit sys-
Födelsedagar selsatt med skogsarbete. llan är intresserad av samhälleliga
75 år fyller pä lördag änkefru Lisa Matilda Eriksson. lödd frågor. Ledamot i kyrkofullmäktige har han vant i många år.
Aridersdottcr. makatill liamlidrie Eriklohan Eriksson. Lillviken. Även de fackliga och politiska röielsema ägnar han sina in-
Alanäs. tressen.
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. Födelsedagar
s"“"“°'."'° '““""°'“"""' soaffviiapaiafiugsamnmiimiriuai inte skog. iiagiiyiis.

'|';:h““f_ 'inn ,':n:RâF,';'8.f“p;ï|P:|:ä'ä';§” i~i°ii ai róiiii i Hags,-nas. iiiii iiiiii iafiiiii-ii imiiii. itciiiiii som
A I Iâmmum; od: medlemmar hälsa l7-åring vid sin moders bortgång fick hon ta hand om sköt-
' III' ' ' seln av hemmet samt vården av sina fem yngre syskon. Sedan

Pris lör supen 5:-. Anmälan om deltagande löre den hon bla âldnï länk hon även Sêmmaskcyrka' ïükcl har go"
ii maj iiti Kim ogciiriia ret. 423 siiaiiisiiiiii. 1"" 5"" ”'-““" "“' É' °“ '”"'l“.' “"°'“' 'fm “É'“"“d'kommmer-de . r fyller på torsdag ankefru lzlisabet Backstrom._l?>dd An-

dersson. maka ull framlidne henimaiisagaren Karl Backström.

siroiiisiiiiiisiiia iiiiitmtigi "*'““°“~
Ägaren av fastigheten Bredgård l : l40 hr Erik Nygård i Ström-
sund har nu hänvänt sig till kmt lör att lä slutsyn på fastighe-
ten. som skadats genom regleringen av Ströms Vattudal. llan
åberopar vad han anfört i sina besvär över vaitendomstolen
och vatienöverdomstolens beslut an avslå hans yrkande om
återställande av hans fastighet i det skick den hade löre regle-
ringen. Fastigheten har svårt skadats på grund av alltmer till-
tagande fuktighet. lluset står inte stilla på sin gntnd utan lör-
skjuts ständigt. Huset har av läkare lörklarats olämpligt som
bostad. Han har begärt syn av fastigheten flera gånger och
fasthåller vid sitt yrkande att huset antingen inlöses eller sätts
i stand.

I-'örsvuntie Strömsbon ej lilttad 7 5 I956
Den 74-årige pensionâren August lledberg. Strömsund som H
varit lörsvunnen sedan början av december månad ellerspana-
des av 75 man på söndagen. utan resultat. Man sökte igenom
hela området där den lörsvunne sist takttogs i utkanten av
siramsiiiiiis samiiäiic. [_ Q

W' fIfSdht'I Bå('Å'.ïII'ÖI"

i Sörvik i Alanäset har förre ångbåtsbelälhavaren Anders
oiieii sv-iiaii i en stim pa 'ro si. Him ni tiaiiiig fm Miificiiy STRÖMSUND
och kom till Alanâset för ett 40-tal år sedan. där han var an- l)F.N 22-23-24 MAJ
ställd hos Kramfors AB

vf'1* \

GRATlS1'IU.KLIPPNI.\iG
iiot.Mt>Aiii<t-:.\' - srtiömsuivo .mf iiiimiiiimf iii»

Sommarens program
stiosostman zz-23-uiuivi

vi1t-:lit-zstiiiiietiiifg-tifimm-0i\'t.wti aAat-:nos Dahlmans
N-|æ,;¿|-_ 5|°c|¿|,°|m STRÖMSUND Telefatl I30

Radio- wii gmiimiirimjamiicunt. iioutasiic -
rtuo.\iv.\'noi2:A Patsraoriizsvto Fßlkimfhfmß ha 1151956

VÅR|_D§MÅ51'|3R§|(ApE1 FÖR MUNS|>r:_|_ N55, rades i Strömsund Och närbelägna platser med en bilkøege.
och som arrangör stod Strömsunds .VIIIF-avdelning. lö for-

7-8JULI don deltog i kortegen. som utgick från Strömsund och be-
GRETLI. RUDI OCH ROSI EGGER underliållning sökte Tâxan. Vågdalen. Ulriksfors och Strandliden. Kortare tal
Mlßilßï ÅR-Vi SÖDÉRLU-VD lllßü ÅIIIIIIOÜI' DR- hölls på samtliga platser. Vidare lörekom sång och musik. När

-~ ~ == ~ =- ~ =~ .zasit»-iammiiism _ - . 3* _ 'É

cA.\ti>t-:t.t.s'mg«i>fiimi ri. kapmhsniniøiiiani “'“9°° '““*"“~
svtmsioi .\'0.iasii.vt.t.Ati.~iA imavwiimtia resi-

kvällamarned Kariisellerm.m m.m Slgl STRÖMSUND
M(iM:s sensationella omdiskuterade film

"'“"""'l"' v,'v\'n om tvn: nvccti;\~
80 år fyller på torsdag lörre hemmansägaren Petter Eliasson. mdcLE:\-S '_-ORD

Slfñm. HIFI Vlf 'W Nffby. F , 50 30
iiiiii gina sig nyiisac iiiiii iiii rniiigiiseii. dai min av-mig 'mgsöndas “_ W oc: 2 ,_

svirlörildragården. På vintrarna var han alltid sysselsatt med Bamßrbjudcn
iimmerkörning
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Födelsedagar I I 51956 Födelsedagar
80 är fyller på söndag åltlgefru Anm Kajsa K3r|§50||_ ßdd 75 lf fyller' l dag fl'\.| llilda Pel'S$0n. ßdd Kl'l$l0lTel'S$0n. maka
Meririisdduer. mm titt rmmtidrie tzritr Karlsson. Nasi-iireri. till län: sniàbnilinren Nils Olof Persson. Hosbynäs. Hon är
Ström. Hon var född i Ãspnäs. Redan medan hon var helt ung ßdd i Tåsjö. Till Högbynäs kom hon i samband med sitt gifte-
flyttade hon med sina föräldrar till Hallviken. Sedan bosatte rlñl
föräldrarna sig i Näsviken. dârde köpte Längön. Fru Karlsson

bor lonlnnindo sin linni od Ldnsön- stmiiriindeniidpteurri rttr rtirmiiiir.-ririiriirtiiiri
Dusan Den sedan i höstas lörsvunne pensionären August Hedberg.

Strömsund. päträlïades i dag vid 9-tiden inne i skogen cirka
lStarnseleiStröm.harfruGunilla/\ndet'ssonav-liditienälder lsomcmmn I lcsüdiçgnwm S' _ I Dcmom
av 78är. Hon varbordrg frän MorHammerdalssocken och h¿m¿ch°mm\uM¿mn Mmmsson E mmm Mamaß_
änkaeflerlantbrukarenochgästgivarenEricAnderssoniStam- mdenâml. .lida \ I- mn' åmorsémn *mm
rete. under eiiso-istardrev-meirameanderssdii eiimyetrei en vissP' i $;;';:n”°:¿f1' *lf sick in i skogn då

“PP*'“"“' 3“'3“'°“' W' Vid' °'“'“*"F>' mm miseiariirie iidgdi di-eritigi. den mm tietidi-de pi riri iidjd
Umksfon ngn. vwgb' ß||'.m¿| gå endast l00 lnetet' in i den lilbevttxna Skøgen när han påträf-

lnom justitiedepanementet överväger man enligt Svenska fa* d°" ß““'""°§ “Ü k'°PP-
Dagbladet att använda den nedlagda fabriken i Ulriksfors och
kasernema i Hälsingborg som fängvärdsanstalter för den hän- Födelsedagar
delse fängantalet detta är skulle stiga lika krafligt som det 75 är fyller pä fredag fröken Märta Tallqvisl. Strand. Hon är
gjorde i vintras. I sä fall tänker justitieministem av riksdagen född i Strand. där hon sedan sin ungdom varit hushälletska ät
begära nya medel pä tilläggsstat. sin bror.

75 är fyller pä lördag skomakeriarbetaren Nestor Myllyrinen.
SIW°°|*'=°'=° aredgaid. sirdmsimd.
Földfß-°°b målsmwßmlß l Sll°m$““4ll=d°Pål°ß- so ir rytter pa fredag rtrdgrrrtiemreri oeimr reresdri. rut-
dagen årsmöte l $alltl'ealSlt0lan§ allla med lalka besök. Slyfel- |ing$¿¿_ Hm hm. üdisam vari' bosatt i Hàxàscm
sen består av Åke Carlsson. ordf.. Ingeborg Märtr':n-Hans-
son. sekr.. Tora Holm. kassör och Brita Sv-anheim vice ordf.
Själ\'Sk|'i\'en lGhIl'l0t al' RRIOI' Ma! Ån&t'S$0n. Till Klíopp Tvinbuss
och klassmammor valdes Jonas Persson. Märtha Eriksson. “ppm I' | du n ml Mmmm över N¿s\_ikcn_
Margit Engström. Per U. llolm. Kann Bergvall och .löns Hmm” Svaningm Nam Höšbynià Alanis och
Svanheim. Mötet beslöt även anslä 25 kr. till premie och inköp H;vsnâs_ .rurén “ns ;_”_“.“ 'I |

“ °“ "“"'*' “*" NYb°'5'T°'"' orirdrigeri deir za mig mrw riireri di-er rrittirigsas.
Hallviken. Yxskaflkälen och Bredkälen. Den turen gär

varanna onsdag,
Tvättgodset ställes vid vägen väl emballerat och med

tydlig adress. Uppsamlingsställen för tvättgods kommer
efter hand att ordnas.

Underlätta husmor: arbete genom att anlita v-är vittvätts-
anläggning med moderna maskiner och kunnigt folk.

Humatta prlaer-Snabb leverans
S'I'll-'I'ELS|-IN S'l'ROMSTVÃ1'l'& BAD

Strömsund -Telefoa 625

.llårrlla Eriksson Fl'
50 är fyller pä lördag ingenjör Gösta Engström. Minneapolis.

Kllf MI "ll" l 501" USA. för närvarande pä semester i hemlandet. Ingenjör Gösta
P5 sölldllßß cli P°ll-W' Ü 5"'5'“$"“*'| lllßfll l 0" $|<°8$|l°lIl Engström är bördig frän Strömsund. där han växte upp och
05150190 IV RÜSCÖC lät' Ill Ûlcf U llllll Om l bßßllfl flllll- tog realexamen. Efter att nägra är han anställning i AB Per
som ln-ande linivor ninl oinlinns sis inno i lioion dirlion bodd=- Holms ett-ertr. srrdmsimd. emigrerade tim iiitsemmerie med
En linii' lfllllbdo i vsson ondßl on dooilnolof från lwinid vi timdem Hamid ar iozo iitt usa. verirrtii tisri ddetr iiiervaiide
on onnon linne- l kojan bodde son Finnar- men inson ni' dem tosz larmar 1934 deririiriii titismeriiamre. tarigeirtimrirsm
sliododos- Don som bonodo bfbli sinof nu anhållen i Snoni- rieriigeii ieimirin tiegii-ed den iiitiitdede sig videre pi dem
sund- Hon bor iislolß i Swiss i M niinndof- dmride eimi ertidn rmriaitriirig vid tmemeiidmit Mreiiiiie

Corporations kontor i Cleveland. Ohio. tills han för ett par är
Födelaedapr sedanpäegen begäranerhöll ßr-flyttning till kontoret i Minnea-
93 är fyller pä torsdag förre skogsarb. Frans Oskar Magnus- polis. där han tillhör den stab av företagets ingenjörer som
son. älderdomshemmet. Havsnäs. Han är född i Elmeboda. Till utför installationer och service av bolagets tillverkning. som
dessa bygder kom han redan i unga är. Han har han sitt hem- utgöres av hälkortsmaskiner. Sin födelsedag tillbringar han
viste i Siljeäsen tills för nägra är sedan. hos sin broder. kyrkoherde Folke Engström. Hammerdal.
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Dñdsflll IS 5 I9$6
mitmiiimn om itiiiiimg. Liiiiioiimii. i~iiiv-sm. im av-iiiiii Elm Kifvlöl - billißt
elleren längre tids sjukdom i en ålder av 49 år. Han var bördig Svenskt vetemjöl - extra lör tunnbrödsbakning.
fran Hammerdal och hade en tid droskbilsrörelse i Gisselàs Hm Kgmmj
men slog sig sedan net' som lantbrukare på Lillholmen. 5"-gmmmß \'.|,|“-'N '|',|_ 1")

ÅBACK.-\ Dans Plngstafton Dum;
Tlllllwñß Den wvuläm ørkc-stef» mia-ii iviiiiiii oissoii. ristamawi. oiiiiii. im av-iiiiii i en aim-i

01-I-E SPÅRR-MÅN5 'Må Ulsllffl av 87 ar. Hon var född i Fiskarriäset där hon alltid förblivit.
S\'=lI'8l' ßf mlßllc Först hjälpte hon sina föräldrar medan de levde och sedan
Tuihilßfå ßdll iimiicm tog iiiiiiii om iaiaiiimgaiiicii tim im aitmi iii tio-

TJF nom och hans maka. llon var lika kunnig med de arbeten som
förekom ute pa garden som i hemmet. För endast några ar

B"i"°'“ N" dl" sedan började hennes kraer att avta och hon tvingades att
B°PP° “'°'8°'"~" 'W -*'““"' °“ '"°“ W "W b°'ä"°'*°' °'“ iii-ii sig iiiiiiiiiiii min de aiii-ii wiigsiii ariieisiippgiiiciiiii. itoii
d-W' och d° ha' c" “Mn charm mf md" m“'_\'â| hade om någon utfört manga tunga dagsverken. Hon hade allt
*°'“ hm- Dä' 5' °*°"'P°'“-* '°lÖ"'°“* 4°Bb°*- W' '““'!ß° man im iitii-ii iii-ii.-ii varit i-mi feiigias- och iiiiiiaiiic Ojans
krabaten med den stora oturen. när han fann en plats för ide Lmbcßka missionsßmning

°°h '"""dd° du' mf M b°h°" "d å'°'*°m$'°"'"' S"m"d'3' Fru Elin Jönsson. lödd Michelsson. Ãspnís. änka eller lant-
§°m är h""f°' ' b°'ä"°!'°^°ma 3" dc bcskcd °m ßffauf* brukare Per Jönsson. har avlidit 76 år gammal. llon var på sin
rensbliek för diurpsykologi. De manga små poängema är till M mh “M som gâslgivamør N Ãspm-is gâslgiïcn-_ som
glädje för djurvänner även om en del av huitidgurerna i mmm (im. i musa Ü, M sin g¿r¿_ en M. Ãspm bys mdsm
berättelserna hör hemma i tropiska trakter. '

ßl".l'l'l°'. \\'( )l .(;l'ÄRS

Djiirsotti iiitc

» fr li -ft'

Ehn Jonsson

Frälsningsarmén I Strömsund
har pa tisdag besök av överste och frti Albert Johansson som
kommer att tala över ämnet: Vägen ur alkohol ismen. Översten
har under manga år varit chefpa Frälsningsarméns alkoholist-

'“ “"*°"* "* anstalt Kurön. Pa onsdag talar Johansson i ett av Frälsnings-
müß. armén ordnat möte i Tullingsas skola. Frälsningsarméns le-

rni 'rom Bcravaii Aiaiiasei im iiasii av-iiiiii i en sider iii- 13 “W i S”'°“9° '“°"““°""°'°°" ff" T- '~ °8"*'“ °°*°'“°' S"°'“'
Ü, “ämm sön-¿ av make och bam Son W, mm i Ahnh sund på fredag och talar i ett offentligt möte. Dessutom med-

° - - - ' - erkar ' I lli 'mötociiiionciiiiiiiiiiiiofisiiii.riiisaiiiiiiiiiisiii«isiiiiiisii=a,;ii@rii>ii ' °""°"° °°'"°' “-
en gård och hon har varit en mycket duktig husmor. Garden
rim ii: riiiirmiiiic tim. men semi iiagiii ai-iiiiiiaiia mjoia- Amffllßwlßt flit flllsf vllvbßmb M0 IG000 N
tiiiiiii-i iimiiiitasi. riitsiiiiimsiis mi sin man tim iiiiii ros- höldMm lv Blklßm ISIN! haw-
imi ses im som samtliga si imiiiiii ps man iiiiii. IM llrmvfhawk It' I2 wmtw 'mtrl-
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.\lary Hansson vann plstolskytte l Strömsund
Pistolskyttamas tävling annandag pingsi blev en v erklig fram-
gång löranangörslöreningen Ströms PK. pa deras välplanerade

nya skjutbana. Bade lagsegem och den individuella bärgades

av den nystartade men mycket liv aktiga klubben. l klass l
levererades en verklig överraskning genom Mary llansson
som slog alla sina manliga medtäv lare. med en väl tilltagen
marginal.

I-'lldelsedagar
50 år fyller pa söndag rnalaren Pelle I-lriksson. Näsviken.
Jubilaren är ßdd i Sunnansjö i Fjällsjö. Ångernianland. N34
kom han till Strömsund. Sedan W-lö har han v arit bosatt i Näs-
viken. där han äger en egen fastighet. l lans harda arbete gjorde
att han tidigt började intressen sig för fackliga fragor och blev

så småningom aktiv i skogsarbetamas fackliga organisation.

Yñrkonsert l Strömsund 28 5 N56
Ströms rödakorskriets stod som inbjudare till en vàrkonsert i
Ströms kyrka på torsdagskvällen. lin ensemble ur Östersunds
orkesterlörening med Sven .\~lelander som dingent inledde med
uvenyr till Armida av llaydn. lšfler ytterligare ett musiksiycke
sjöng Ströms kyfkokör under ledning av musikdirektör R. Jans-

son. Himlars rymd av Petersson-Berger och Lovsång av Beet-
hoven. Sedan fick man lyssna till ett mycket intressant tal av

Födelsedagar
85 år fyller pa onsdag jordbruksarbetaren Sven ()lof Anders-
son. Tullingsas.
S0 år fyller pa onsdag fru llildur \\'estberg. Strömsund.

Dödsfall
Zakarias llamkv ist. llav snäs. har av lidit. i en alder av nära 82

ar. llan var född på Lillholmeti i llav snís och hade under manga

år ett jordbruk pá Storholmen. men flyttade l922 till (iärde i

Strömsund.

STRÖ.\ISU.\'D
\'i utlörsälja ett antal nya

RADIOAPPARATER
till fantastiska

LÅGA PRISER!
HOOFS .\l IJSIK-& PAPPERSH.-\.\'DEl.

Telefon 30 växel.

mfismgsf
75 år fyller pa torsdag jordbruksarbetaren Jöns .-\ndersson.

Tullingsas. llan är född i Tullingsàs. där han förblivit bosatt.

L.JL'DF|LME.\'
Barnen från Frostmoljillet

missillåßpfåslell lffilt |ltIl|etld0fff. S001 btfållßde [lå Cll lll- _,\|_^_\-Ã§|.:'|'_ |:¿,||“_.|5 hus_ nnwag k|_ "lny
tressant sätt om sin verksamhet i Sydafrika. där han är statio-
nerad i Johannesburg.

Reallstlskt l Strömsund
Vid samriealskolan i Strömsund godkändes vid lördagens exa-
men: línk Eriksson. RolfNäsström. Strömsund. Sigrid Anders-
son. Öhn. Berit Backlund. Strömsund. Siv Bertilsson. Karin
Ronnedahl. lilriksfois. Anders (iranlöv. Stamsele. .-\lgot Karls-
son. Roland Zakrisson. Anna-Lisa Berglund. Ragnvi Nilsson.
Strömsund. Bernt Andersson. lllriksfors. Yngve Nordlund.
Ohn. listen Pettersson. Monica Fors och L'lla Johansson.
Strömsund.

l.'l.R|KSFORS. F0llicLs hus. Onsdag kl. 20.(X)

HÖGBYNÃS. Bygdegàrden. torsdag kl. lti.00
STRÖ.\lSl'.\'D. Frälsningsarmén. torsdag kl. 20.00

lšngadör Nils Slotte m. fl. Välkommen!

Dödsfall
I Strömsund har fru llelga Engström. änka efler umiakare lid-

' l 76 ar ll bördvard língstrom. av idit i en ålder av nära . on var rg

fran Ringarum i Östergotland och hade sin uppvaxttid i Sma-

land innan hon bosatte sig i Jämtland. Fru lingsiröm v ar varmt
religiös och aktiv i Strömsunds baptistlörsamling.

sl!
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ll .villunilv I' v. Karm
Runmuluhl. .-llgur
KurI.s_mn. L'IIu
Ju/trm.v_rnn. Berit
Backlund. .-lnnu-Lisa
Berglund.
2) Sir Bi'rIil.s.mn. .lluntra
Fors. Sigrid .-lm/t'r.v.vuIt.

Rugni-i .\'rls.smt, Roland
ZaÅ'rr'.v.mn. RnlI^.\'à'.v.sIrr'im.

.fl BWTII .-|lItlt'r.v.vnII. Erik
I:'rIk.v.mn. .-litt/t'r.v

firunlöv. lísrvn
P4-m'rs.rmi. ïngw
.\'nrtlItmrl



Stlllllllsíllllßlllll
ÅB^CK^ ”^"S u""""""' "'“' scnsnskmrcbunuutuutitisuomsuna. Mmtmmamkm-
lmmnls COSTA BURMÅNS staterat fem säkra fall. och dessa är bland eleverna i sam-

miotmmtt med uumpurmmt.-tv.-t uttts trzrtttv. '°°'='=9'°“- FW “Y 4* *“=i“_*"°°° Wfdë 'W P* °P*°°mi=i“*-
K|¿I,pIII.5I°ck|I°|msI,m$æII Isomm |955)¿ huset r Östersund. För att hindra spridningen har man stängt

-Den mn.|¿n¿$|m mg, Immpæmuionm Lu., Jen samrealskolan. Provinsialläkare B. Wikström upplyser. att man
ßrbmffade pubmæn med sin 'rumpa inßr 2511” PCF Vidllgll ÛIQÄIÜCII ill Sllßl $k0l8ll. diñl' Ill C|C\'Cf'll8 il' flill
”Im I KIIII8sII.¿¿s¿I.¿“I kanske en ny ^I.m$II.°IIg-- vin skilda orter. och vid elevernas besök i hemmen. kan sjuk-í_.I.uIbIIu I ßIjsI¿IIcI ___:_.I."_. domen spndas vidare. Det har redan uppstått två sjukdoms-

' fall utanför Strömsund. nämligen i Havsnäs och Ãspltäs. där

Arrantuvtgntngtsn-ømua ut loss “'* 'V °'°'°"""°"'°'“'“"
Premiäröppnandet för de nyinflyttade affärerna i det nyupp- man.
I I '_d“ S3' Cem' ".' ' llmsc' ' Suömsmfd och ams mmnömmuy Förre skogsinspektoren Anders Bergström. Näset. Strömsund.tävlade om publtktntresset och gav Strömsund en viss fest- Im vI.d.I. ."Iwm. “da _85” II ßdd.^I
stämningpätorsdagen.Detfannsävenetttredjearrangemang. 8 ' ' fä. 'Fn a de ' N' mnh sm'

menhade\ar||bosatttStrömsund senaste5S anvarVattendomstolen sammanträdde nämligen också lör att be- m“¿IIdImGmIn I I simidsom I I ha
handla en ytterligare reglering av Vattudalen. vilket däremot uscmmgpm Jöns Magnus I,“swn_^$b'_In& Süjdscn
inte var så glädjande. När rmorna Nilsson och Wassdahl. . _ _ . . '
Strömsunds vanthus och Strömsunds färghandels AB på huhßum avM'"må|d“W67 uninmgsñßdwmahæh

. _ bam.HanvarföddiRisede.Ström.menkomredansombarn
'°'“"*"“°'3°“°“ °"'“°° *"“ "°'“' ' 3" ”I” '“'“" '“'É“*°. tm mitten. du tum vistades tm i to-tm stam. sem var tm_'°m*fÄ:f :åf¿;mIII in man i smingen en nu och kom vad sin giftermål omkring
NSI In mm¿_n vid M hm och de tototm sitjcamarfm team tumma. man och im-""“""“ 8* Y' ' me ta min røwmtm' tsamdananbbaaestwm-. . I _ _ en g . ng
mlnhåäån uu nu sön' mm mr* nya am polio. som medförde. att han sedan hade varit arbetsoförmö-

' gen

Födelsedagar
Il lr fyller pä tisdag fm Ingeborg Hedström. lödd Anders-

- _ dotter. Henningskälen. Hon är född i Häxäsen. Hammerdal.
I I ^ men korn i samband med sitt gillermal till Henningskälen.

50 är fyller på onsdag anläggningsarbetaren Olof Robert
Andersson. Ulriksfors.
75 är fyller pä torsdag hemmansägare OlofJohansson. Stam-

Simonsons fastighet I956 "Hörnet" sele. Han är född i Ramsele-Vallen. Ångermanland. Till Stam-
sele kom han lör ett 25-tal är sedan

STRÖMSUND
V |I||"I, “mh ProatvlsltatlonlStröm

I “JgLKoM”I:^.” Rud" Under fredag. lördag och söndag hölls pröstvisitation i Ström
.nu Y." NYA du I I I av ptostenVilhelm Lundström. Föllinge. Visitationen inleddes

suñmsunüwmhm och pä kvällen höll kyrkorädet sammanträde. Pâ lördagen hölls
suñmmmß Firghamu en ungdomsgudstjänst i Täxans skola. där prosten Lundström

och kyrkoadjunkt Westerlund. Gärdnäs. predikade. på allo-
KoKs|NREDN|NGEN DenNQkB i Tttllirtßß. dirpföslclt Lund-

icENTRuMHuseT.suomsun4hu|=~t-mmv “'°'“'”'°""“°°°
ttasrrtötwsutvns

.VÜODÉL-X W 00"" |-|.m|||¿|ggn;
V' 'W |°V°"m GNSNWÜÜ- Cfmll °°|l Landstingets lörvaltningsutskott har vid sammanträde bevil-

G“"°X Ü" bY88°l- jat provinsialläkare David Hummel begän avsked frän tjäns-
Slrömätllldä Celllelllvirllflbfllt tel. 4l4 ten som sjukstugeläkare vid Gäddede sjukstuga.
All slags trävirke till Centrumhuset är levererat av

Näsvlkens Ångsäg
Värme. Sanilet och Oljeanläggttingen till Certlntmhuset vedköns |:0||æß hus

'5"°"““““ *""“"'°"'°' omstamgøtotuzt -ot ~ muta: WAN r-:ttxtss
RDl'|C(|ll|llgS ÄB Å. CIÜSSDII RL '42 1-umboh _ sklmb... _ Serwrhg _Vu|mmm¿.!
De elektriska installationema i Centntmhuset

i Strömsund har utförts av \f“|_|¿5|“ |:_|.|_|r

Saltlns Elektriska tel. 388
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I-'åagelae lr rattfylla Strömsunds ABF-awlelalag
Vid de fortsatta tingslörhandlingarna i Strömsund på torsda- hade på onsdagskvållen årsmöte i hotell Gillet. Av verksam-
gen. förekom ett rattfyllerimål. En person i Svaningen. som hetsberåttelsen framgick att fem studiecirklar slutlörts under
innehar trafikråttigheter på en personbil. stod åtalad för både året. Vid mötet ventilerades åven kommande verksamhet. Till
rattfylleri och tralikonykterhet. Han dömdes till en månads styrelse valdes Sigfrid Jonsson. ordf.. Gösta Hansson. kassör.
fängelse. Han hade enligt åklagaren varit påverkad av sprit Karl Hammar. Bror Bäckman. Gunhild Carlsson. Alfons Nils-
vid tre olika tilllillen. då han kört bil. l det ena fallet ogillades son och Nils Strömgren.
åtalet på grund av bristande bevis. Han var även åtalad för att
ha kört trakbil utan att ha trakkörkort. Vidare hade han anli-
tat en person. som inte heller hade tralikkort. Den linlåndare. SÜÜW hr '""m
som ßr en 'id sedan i bang' ünslånd swing' dann på n_ Å|'SIVS|llllllll8Cll Bg* IOISGIQCII Nm Vid SIIÖIDS f(_)lk$k0:

kan i suñnßund och på Sá sin los sig “L dündes Ii" 30 d.p_ l0l'. FÖI SIIÜIHSUHÖS \'ldk0ll'llI'llIld8 Sktddš IVS|llllllllßI I

ba" å 6 kt Dessutom ska" han “sina sk¿d°rna P. arten SIIÖIIIS kyfkl. Sk0|SlyI'C|SC|'l$ Olßllll Slßlßll Fjllll ck
md 54 “_ amlöra skolstyrelsens tack till inte mindre ån fem lirare. som

avgick med pension. Dessa blev avtackade lör en lång och
trogen tjånst i skoldistrikiet. Den. som varit i skoldistriktets

"""'“"'*"'”' ' i mys-oossoo T ii' mi'
ronauoo itutogoo nu iz inr: Lo.-img. 1.45. rimma :Jm â¿'f:;¶'f" m URL” o,ss'°n"T:|';f:;¿°':|"¿,s ffgi"
s.io iioimmos.3o i~imirrss.so Nyiiomoo.is sowiii ' . 8' . . ' _ J '' ' ' ' Ida Hennksson. Nåsviken. 36 år. Sigge Enksson. Tåxan. 3l år

roßsiooo ii.so. Btgooo i i.4_s. sjoisisoo i2.oo. sm- ïhêmmimzfm' "°""""d ' J ° M' "
i i3.oo. Dngonss mo. Hiiimi is.-is.vou om i4.is. _ -

wo io.-is. aootsoi |s.oo. iumasoi is.so.0j:m io.oo. s”?f :Ü :,:ß“E%:°¿f:$
s°°"°"" '°-45-'“'5"°'“““"d~ snomsooo. in-'mio corioson. šifomsooofsiion sioosiom:
oooaogooaoois/o=1'oi|iogsss1.so.Mofisoo 1.so. Hou- “ämm sm EM Mum” |_M“8,_ mm mm
“"°"8-'°-GW* 8-3°- F'$°'d" 8-5°- BW °- '°- ""“' iiiiisooo. si-oo Airo ivioiooo. Aioiissoi. Bo aofgiwisi. Hovs-
mo«ro|t>yv._gm._Ason Hans io.so.Eoo i i.io. aiorofs nu Bai, Limw Gubbh¿m_

Glemmelrd lill). Ollsta l$.20. Lotß I 5.40. Trekilen l6.lIl Uhiksl-°ß_

°'°'M°-"“"'“*°“'i"S"°"“““d- N.rr.|ioimgmo oiioirooin ßriniiigoi Forsberg. som.
Primaympadegnsar.tillvanlrgavillkor.Markeramedsick II |MMm"_K |-IE - sm" 1H|"_Im"s,""
eller låda. OBS! Grisarna transporterasivåravanliga gula :on suñmmmí Cu' Gumvc:J:'|ßj¿ Suñmsulut

"1“““"*P°"'”'°'- Friizcaraioipfoiororonuimofguomoouioissoo. Toiiiogsas
U", |_6vsu.5m_ Bm¿|d|c“_ Amßñn Gñmnæom

1-'|"°' 3" Ströms folkskolestyrelses premium: Kristina Holopainen.
Tåxan.

"mvWWW '3'° "'56 siroimooo rtoioryiuoiiin rioirprooiiuim Poioiorsjoooig.
DC! lill' ßßkhmll Gli ÜIIICIISÜVI ÅSRVÄÜCT PÅ ßfl P|8lSCl' l ojamKcminB¿|!_L5vbe|8¿_oÜmW&“||_Kñnnâsc|_ Km
norra .låmtland under måndagen och tisdagen. I Harrsjön 0“h"¿un¿8,.m_-|-u||¿n8,¿$_

'""'P°“°"d°° °" b°§"d$“3°“h°" °°h ' u"35*“ ÜÜÜ” Ströms bllkårlsters preitilara: Ivar Eriksson. Strömsund.
en större oxe inne i en ladugård. Stora skador uppstod också Anm Eñ|ßsm_ Su.ñm,|m¿_

P* '='°f?"'PP""=f'“ i UU' UYW- En"NW” “"°'°° aoiiimitim Koi-io rtiogo iiouproaiioon Evo itisiooa.
f°“ßf'_>"'d°'=°"}' ' W' hm' WW- _" “'§M'8=!W*"°“ Toiiiogsas ai.-og: sme Lovooigo. iiigofioiioiosoo. suom-
slog blixten rieri Holger Gustafssons fastighet i Harrsjön och nu Bengt ynsve |.|j¿|m_ 1-|,w,_
Û$Ildk0lll$l0flSkl®|'.BllXlCllßlCkll0C|gCll0lIllI.kCIOCllllll Qñm, :&àWNls¿Iün_H.W
f”'i8'*'='“ W" "*"*"& *W '“/°*°' V" “ '°"'“8'- "' °" omm tant soiioiia öiom. siigoomioiiotioooii. Toiiiogsis
4°' ß““="'V°'“°= “l °°" W" W P* "“'*°“- F°"“°fN8="“ ao soooiwisi. iimoss. oomioi soomqvisr Goooiiogoo. ing.-
°P“'°"** i "i°°'- ÄV" W" *°4°f “PP°'°" i '*8°"'*'="- uti ioossoo. soomoooo. woooi. Modin. soomsooa. aonii
5°'“ N' W ”Wi” °" W" '“'*"'“- =°'“ Wi '*8°"'*'°"- im.-iv.-im. soomoooa om Mono itiiigoon. sifomsooo. ao
b°“°“°""'ß"°'- Holmberg. sifomsood. som Forsen. oobbiiogoo. mod

_- - Risemark. Strömsund. Bengt Ivar Backlund. Lövberga. Karl
Su-5mmm| Göte Holgersson. Bredkålen. Ann Kristin Hopaadius. Ström-

otrosigoio i soomm oooiooos on sumo ooii MW 'W '-::“K:;=e*n“°š$"°m““4GB°“ (:_'6"““°'\- Sš'°“'*'uóm_

"Wyw 5"" W" °°,§,:'2,',' få'-""'-1' Wu' °°h ma sv- Holm?such imo aoiiiio. soomsooo aim
miwmfådß rum- . . . '

Eller sagda dag kommer eerbesiktning att ske av rn'i"u°sn'°|°""'s'L:v"°"'s“'M'd'.:mE:'d°"sw'H'°:_'snk'ñ"'s"^'::

ÜYIIIIÜFWÜ ÜÜÜWÛYÜNÜIIÜGI Britt Svensson Gubbhögen. Anna Stina Wikström. Tåxan.
lsílñllill Anita Eriksson. Tåxan. Ulla Brin Andersson. Strand. Marta

Hoiior. simid. om oissoii. soomsuoo.
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ÅBACKA DANS beaslastatlort l Strömsund I9/6 l956
.hahah ”rat” du M1”. lzn ny l:SSO-station modema resurser invigdes pä freda-
För ßßmassig dansmusik wæmis md gen t Strömsund. Stationen är väl med tekniska hjälp-

njnnfynan an-ut rzngrnna; bin. segnm i ”nngnnr ',?°°°'|'ñß' '" '“"'°°"'f ï¿'.,fff:' "'ß."t D"
vocalisttävling. Ingen dans midsommarhclgen! :ms I m och' mycïånsš'

. _ _ ggtega . låttdst . a -

Nm 'MP d- 3°1“'“' '“““"“' SWEw^"“E"°'“' nat. enn visningen tansnnan tnnasr. ttnttben; invigningen.

Taxibilar ä lätjstället. K
Drlltsväraets lörtjäaatplaltett
lör insatser till fromma lör postverkets driltsväm har tilldelats
bl.a. postmästare Linus Hansson. Strömsund.

“fi
sin

kk

Ö

1

I-'pllerlgäagßtrömauldtogsavpolls /,_ø-f''(
Vid tvätiden natten mot lördagen greps nägra linnar. som var "' J '
ute och körde bil i fyllan invid Strömsunds municip. När poli-
sen lick stopp pä linnarnas vilda framfart i samhället. visade
det sig. att samtliga. som var i bilen. var päverkade av sprit.
Den som körde bilen. och även ägaren av den. lördes till sjuk-
stugan lör blodprov. Vid närrnare undersökning av bilen fann
polisen också. att stymingen var sä pass felande. att bilen var
absolut olaglig i tralik. Polisen löranstaltade därlörom att bi-
len lästes och parkerades vid polisstationen. Pa lördags-
morgonen liek polisen i Strömsund meddelande om. att ytter-
tigmentntintan synnerligen vingtigtpmgen rntn stnnn- FÖR51' “ll FRÅMST
sund i riktning mot Ramsele. och man misstänkte rattfylleri.
När polisen började undersöka saken. visade det sig. att lin-
narnas bil var lörsvunnen. Detta gör. att polisen nu misstän-
ker. an nägonavde nnar.som varmed i bilen urtderden vilda
framfarten pä natten. har tagit sig in i fordonet pä nagot sän
ochsedankörtiriktningmotkamsele. 'H_'~.-...Ill |

rnnnrnat. anna.sn-tunrrnttuttuge
Gyrnnasierntgnn blev en ttngvnngt atstnßsinnsnnnn vid °""°" """°°' 7-11' ""°'*'°°' °'"
Ströms kommunalfullmäktiges sammanträde pä söndagen och '_ 'fll '03 '-
leddetillettsextimrnarlängtsammanträde-detärdetlängsta I-lAALl.'|I>t'l'AtltAlNA J
sent tan-unrnnnt a snont. aesttnn blev. nn tnnjnnteten t fnu- \
mäktige i princip tillstyrkte. att kommunen skall ingä till kmt
medbegäranomatt läinrättaengymnasiumiSttömsund frän
dett ljuli l957.Fräganblevlöremällörenlängvarigochgrund- .\lualcktetltöperHolrnparkea
lig diskussion. innan nagot beslut kunde fattas. RM. Jönsson Lcdamötema i Strömsunds municipalfullmäktige visade sä

sade uttryckligen ilrän. att blev det sä att fullmäktige beslu- dåligt intresse lör municipets frägor på måndagen. att om yt-
tade sig lör ett gymnasium. skulle man inte heller i fortsätt- terligareen ledarnot varit frånvarande. hade lörsamlingen inte
ningen dra sig lör en skattehöjning. som han beräknade till varit beslutsmässig. Detta hindrade dock inte de närvarande
minst tvi skattekt'onor. Sedan frågan avgjorts. beslutade man från att ta ställning till rätt sä stora ekonomiska frågor. Man
utöka kommittén med landstingsman RM. lönson. beslöt. bl.a. på municipalnämndens lörslag. att köpa Holm-

parken-området. som omfattar bl.a. ldrottslöreningen Kamra-
.|n|-g|,m|m-gw-|0||n temas nöjespark. Markornrädet är pa närmare 20.000 kvadrat-
En håll; pà hg; Mggjjug jgngggn pà IIWlßl'l0l'l'llll'l8Ik Och Im” k\“8l'8lIIlBl' Mlllll-
Oltn. dit Ströms SLU samlat intresserade lör att drylla lant- Cilimdß N49 Pflmiå lfiffll 5\'°|'°"$|<°mm°|S° 'md
bfuk§p|'0b|çm_ Dgsçn inlgddgg mgd gn ß||\fg||d|~i|'|8_ van-id ägfl IV Illßfkßll. P. l"|0llIl. 0ClI KÖPCSIIIIIITIIII VII' f&$l$lâlld llll
speciellt ogräsbespnrtning samt gödsling- och betesfrågor dis- 20.000 kr. Municipet har vissa planer pä att parken skall bli en

kuterades. Som experter medlöljde representanter lör mejeri- PN* Ü °fÜ°l§ 'im mliß ° l flidwmf ßf $"'Üm$U"¿$°
föreningen och husltällningssällskapet. som svarade pa ant. boma. Dena ledet-också till. an idronstörening i fortsättningen

tagarnas frägor. Senare på kvällen höll konsulenten Nils ßf 90 558 °m C' 0" 0)' Pm* mf -*lm "5l°9"'0"8°"W"8-
Holmer ett löredrag om mjölkproduktionen.

Födelsedagar
Ö"'*'Gl||'l| ÅÜÜÜ 5190' Wl'EI¥P'9P|"ÜÜ°°l 92 är fyller pä torsdag pensionären Erik Petter Danielsson.

ammtmlßtmstlvl ataenintnsttentnm irnttingsas.

lll



Ströinsftillmlktlge Med barnets ögon
Vid Strönis kommunalfullmäktiges sammanträde behandlades Del var kun/irmurion i kyrkan. och treåriga Inger clr för
en ansökan från Ivar Vilhelm Rådberg. som ville sälja pilsner första gången följa med. .\'år hon skulle berüuu om dellaßr
från lastbil inom kommunen. En del ville ha avslag pä ansökan grannens icltu sade hon hl.u. :

med den motiveringen. att pilsner redan säljs på manga stäl- - Det vackraste mr nårfurhmr prästen murade hnularna.
len. Tillståndet blev dock beviljat med l7 röster mot I4 efter
votering. VÜÛ
Näsvikens smäskola drogs in fr.o.m höstterminen. medan för- | lßfh “Sdf-*' På m'd§<_>mf'WP° b'|m°"'<_>f Fm! UP'
gasa om m¿|5g8,n¿c av Kgmägg ,|;°|, bo,-¿|,¿c, 5, vi. din och sjukvardsbiträdet Dons( ehlinder fran Ulnksfors. Vig-

dane utredning liksom en ny skola i Renän “lll ßidß *W k)"'k°h°fd° ÜUNW Bcfß-
-- -e ~ f ~ _ I Ströms kyrka vigdes pä midsommardagen konstnären Lars

.\asi-ilrens skola

, Eriksson. Handen och srnåskollärarinnan Karin Körrier. Strörns-

und. Oiciant var komminister Lars Lövsund.
I Ströms prästgård vigdes pä midsommardagen telearbetaren
Kjell Backlund och fröken Lilja Sinikka Kettunen från Ströms-
und. Officiant var kyrkoherde Gunnar Berg.
I Alanäs kyrka vigdes pa midsommarafton bilmekaniker Si-
gurd Blomqvist och fröken Siv Hansson från Strömsund. Vig-
seln fönättades av kyrkoherde Thalius Halsius.
lAlanäskyrkavigdespamidsomrnardagenchauörÅkeStrörn-
gren. Nyhamn. och fröken Anna-Märta Olofsson. Väst\1'k. Vig-
sel av kyrkoherde Thaliiis Halsius.

Dödsfall 20 6 N56
I Strömsund har fru Vera Forsberg. född Olsson. maka till ma-

skinist Nils Forsberg. Näsviken. Strömsund. avlidit. llon var
29årgammal.
Ãnkefru Signe Gabrielsson. Näsviken. har avlidit i en ålder av
66 är. Hon sörjes närmast av bam och bambarn.

Lekparken i Strömsund halles öppen för bam i åldern
3- l0 är tiden 25 juni I8 augusti l956 mellan
kl. l0 och kl. IS varje vardag under tillsyn av lekledare.
Mjölk och bullar serveras till ett pris av kr. 0.25.

Strömsund

Leken inställes vid regnväder.

Lekparkskommltterade.

nian-sing:
80 är fyller på söndag fru Anna Eliasson. född Persdotter.
Bredgärd. Strömsund.
75 år fyller pä midsommardagen hemmandgare GustafGöhle. Yy, - \__
Olin.
50 ir fynd- pg mmsommamon $|¿°g$a,b“¿mn Mmd un, .-lnna- .Värm Olofsson och .-Ute Slñmgrvn. .lfedpá
som Ohm folol årfi: i: brudens s_i'srer Ulla och hennes hmr Jan-Erik

samt hriulgunimem kusiner Kur: .llicltelsmn och

kvinna; iiiiiaf
Birgil Srrönigren.

Vid en sammankomst pa torsdagen i llammerdal bildades Födelsedagar
Ströms-llammerdals kvinnliga bilkar. Man samlades först till 90 är fyller pä fredag änkefru. Maja Brita Sjöström. Öjarn. Hon
en liögtidlighet i llamnierdals kyrka. varefter följde gemensam är född i Flykälen. Till Öjam flyttade hon i samband med sitt
supe i Turisthotellet. Strömsund. l supen deltog bl.a. överste giftainál.
Rolf Kjellin. Östersund och kyrkoherde Folke Engström. 00 är fyller på lördag snickaren Sven Johansson. Sjövik.
Hammerdal samt kyrkoherde Gunnar Berg Strömsund. Ka- Strömsund
rensordförande Maj Åkerlund. Strömsund. fick bl.a. mottaen 50 är fyller på lördag fru Karin Olofsson. född Bergström.
ordförandeklubba. Kåren fick vid starten 23 medlemmar. maka till fötesiandare Karl-Erik Olofsson. Strömsund.
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Dödsfall 27/6 I9S6 Olaga ske l Ström 2/7 l9S6
Förre hemmansägaren Per Johansson. Ström. har avlidit 77 år Polisen i Strömsund fick hårorndagen ingripa då en av fiskerän-
gammal. Han var född i Vågdalen och köpte i unga år ett hem- sägarna i Fänsjön ovanför Harrsjön rapporterade an tjuvfiskare
man i Sroröbodama. Vid sidan av arbetet med detta deltog varit i farten. Det är fem personer. som nu har att stå till svars
Johansson i flottningarna i många år. och i den sysslan giorde för olaga fiske. Förutom två kg. fisk beslagtogs tre nät. ett
han sig känd som mycket skicklig. Närmast sörjande är maka spinnspö samt nägra metspön.
och bam.

Vila
|.°“,|,,||.,, Byggnadsarbetaren Bernhard Olsson. Bredkälen. och
50 gr fy||,,- pg gm: gomminism |_¿,, |_5,,,m¿_ gugmsum-|_ sjukvårdsbiträdet Karin Jonasson. Strömsund. dotter till l'.

rubitomo ar fw i Nuom iomomriog. snor smoommmoo i lrrbr- lwß Andersson °=h hm rrrrh i Brldkilsrr- visdsr i
osiomimd ronsmio rim sim omoioii uoosoto ooti pmsivigoos Ströms kyrka i lördsr» av kyrkoherde Gunnar Bßrs-
lör Hämösands sti l935. Sin första tjänstgöring som präst
hade han i Junsele. Sedan tjänstgjorde han på ett flertal plat- _

som Aogomimtomt. imo rim kom som tiyftiooojimui im Am U "IH".,"m 'fdm 'u""""'lHSM?|,'f'“'H| '”°,, '| ln" ml
l942.laprill948blevhankomministeriStröm.Därharhans “Mumma
krallertagits i bruk lörolika uppgifter. Det ärnuandraperio-
den han är med i kyrkofullmäktige. Vidare är han ledamot av
iir... roiiigvimssiymtsoo ooii tmmovamsmmoooo. Hm ar En
ootot omiomoooisuoms miotrmiogsßmoio; ooti siymroo- |>iryrnm=_rsrràrhar-ßftns=trrStröm_wßd- Dßrrhärrörfrårrdsr
tooomoi i suomo mooiiomumß. sin otogofiomosso rgmi rim mßrwßmßsrßrßs rom ßrsrr rid Man beröm samhäl-
su-ñms kyrkokgn Soouuü-¿|,m hu hm .ma vu-5' in"-“und let. Hurotnten har krånglat sig ut' buren. vet man inte. Polisen
W och 5, ßf “mmm chcfßf Suñms seomul-_ Hm gsm, har ernellertid varit i kontakt med ägaren. sont meddelat att
ßmm|i,,8,,,, ”bag “on inmsæ och sky, gu, ,,.|,,,,uw_ orrnen . en tysk snok. icke är giftig. Den har odlats av orm-
gifter. Till sin läggning år han en lörsynt person. som gärna i“"°h'V"*"_°"b"' ß"_'“ '.l5"“3°"' md' Û' k°b“°"“°“~
gor sin moumamiisrio oo ijrmi. som tommtiogom tommiiiio- Mr Mlßlrsrßtillrrmsßrr- För örrrsr mår rymmrrvrr brr på
M- gt hm omtych och ¿|m¿_ ÖP:s redaktion i Strömsund.

'lhlagsåsgårdeabyggd Ström-Alas
Ålderdomshemmet i Tullingsås. vilket under fjolåret genom- Sockenföreningar av Landsbygdsparriet Borrdeförbundet har
gån en grundlig om- och nybyggnad. avsynades under tors- gemensamt rnöteå pensionärshemmetssamlingslokal. Ström-
dagenav representanterförurrsstyrelsenmedlartdssekrete- sund.l.ötdagertden7julikl.l4.00löredragavstadsrädetGun-
rare Åke A. Lindberg i spetsen. Ströms kommun representera- nar Hedlund.
des av bl.a. kornmunalnämndsordförande RM. Jönsson. Tul-
linßåi. fattigvaldsorllßtilltle .loltn Åndellon samt V.“'d¿|¶hu.“.un
i“8°"i°f_ 'MW K°i'i“8- ""'=°" SM' ß'4"' f'=“°'“°“i*' vomiooroo inom sim um i siooooiotitossoo. ai-imo ons;-ii.
“'f°f“““8°- mf Roos rorm Nygmo ooti sven oosimsoo. om goa. to-

som kan åka fort.motmuopr rm
50 år fyller pä söndag fru Karin Berglund. lödd Magttusson.
mm 'ti in ' gmooiofm rotor» tomt rsgmhom. ""'*""'P“'"'“mn Bag femtio år sedan tneddelades tillståndsbevis för utgivande av

Strömsunds tidning. Organ för norra Jämtland. nordvästra
hg; ||m|“|| gu |-nu-|.'" ßfgmuugu Ångermanland och södra Lappland. Redaktörens namn T.
|=nm,g||nin8,|- gn hf gfig Nyg-4 5 gugmn om Wedin" Stallheim. Tryckort var Örnsköldsvik. Som bekant är avisan
sigamor rar isianosammro oi- mm rosiigrioi i amogaiu som ”dm llrrss ett rvrlrrlrl htrirsl-
skadats genom regleringen av Ströms Vattudal. har inte föran-
lett någon regeringens åtgärd. Vattenrättsdomaren har päpe- Predikoturer:
kat. atrdendom.varideav Nygård påtalade förhällandema Alaaäskyrka:Lördagl6.00konfirmation.Sörrdagll.00hög-
behandlats. numera vunnit laga kraft. varför hans frarnställ- mässa med nattvard. Kyrkbussar från Lidsjöberg 9.l5. Harr-
ning inte kan föranleda någon kmtzs åtgärd. Det står honorn sjön 9.45. Nedre och Övre. Lillviken l0.l5. Högbynäs l0.20.
emellertid fritt att föra talan vid vattendomstolen. förden han- Östra Havsnäs 9.30. Järvsand |0.00. I-lavsnß lo. I 5. kyrkkafïe.
delse han anser vanenregleringen ha medfört skador. som inte Ströms kyrka: Lördag l5.30 gudstjänst å sjukstugan. Löv-
förtrtsetts av vattendomstolen vid meddelandet av dess dom. sund. Söndag l l.00 högrnässa Hallendorfï. l l.00 högrnässa i

- I Hillsands kapell. Dahlberg. Berg. Kyrkokören. 19.30 gudstjänst
Taltlagsfest l Strömsund i Gärdnäs. Westerlund.
Pån'edageaflraderaaataktagsfestlStrörasald.geaomatt Frälsalagsarmea.Ströa|saad:Lördag20.00SödraOlut.sko-
maaaapddetatonHSB-byggethaaaltsåpaßllagßan lanrrröte.Sönchgl0.(llrnötevidLurrdholnrs.20.00möteiloka-
strölrsaadsbornaltaasköajahurbyggetkoatmerattseat. len.Torsdag20.000hn.skolan.möte. Kapten BrittaWol'm.fl.
närdetärllrtllt- Man höll till med festen på Hotell Gllet. Bräcke. Elim: Söndag I l.30 Elving Jansson. Betel. Stavre. sön-
dårortlföraadealHSB-lörealagea..IohaAaderaoa.var dag l7.00 E.Jansson
vid

83



Strömaanrl medomnejd!
Hol rke Strö ltd . _ . .mg; dcnnnuü Huzïn Med anledning av attfåag förlslällt min del: och lämnat elbyrån
LÖN* _ " _ I-Zlektra.Strömsund. jagti underoc vännerhärmedfram-

kl. 23.30 uppträdande av Sveriges lömamstajoddlare ßm min hjinüp mk ßr vis" ßnmcwc “Mu .kn pmm
Gretlls Rttedl och Rosl ligger. - - - - -M dans: ttden. Strömsundden9jult l956 Berttl Bertilsson.

Gammal dans: Wleltströnts qvintett. “ak
5Ö"**'ß°“ "°" 83"" '“'- 2°-°°'2"-°° "'55 ll” *°"““°'“' Lmjoarts. totm tartk Forsmark. strarttt oott rroksrt tatsa vatttorg

°*csm fm'sM'.du.dsm°d^"”°Be."' D" Johnsson. Liclsjöberg. vigdes på lördagen av kyrltoadjunkt
Bada kvallama dejänepopulära Skattektstorna 1-omm Muñm Frösön ¿ *mm bomd

l.F.K.

I-'ötlelaetlapr Begravalagar
S0 är fyller den l0 ds renhållningsentreprenör Olof Sjöberg. l Ströms gravkapell jordfästes pä lördagen 72-årige lantbr. Ja-

Strömsund. Han är bördig frän Täsjö och var under manga år kob Hansson. Tullingsäs. Före jordfästningcn sjöng Anders
sysselsatt med körslor i skogen. innan han erhöll sin nuva- Taqvist.ackornpanjerad av urtnakare Helge Engström. Kyrko-
rande befattning i Strömsund. Det är en hjälpsam och tillmö- herde Gunnar Berg förrättade jordfästningen.
tesgående man. I Ströms kyrka jordfästes pä söndagen 74-åriga sömmerskan

50 år fyller den l0 ds ßrdsäg. Teodor Näslund. Havsnäs. Karin Svensson. Strömsund. .lordfästningen lörrättades av

Åren l932-46 drev Näslund busslinjen Alanis-Havsnäs-Ström missionär J. Hallendorf. Efteråt hölls en minnesstund på Börjes

sund och gjorde sig uppskattad för sin hjälpsamhet och sin kortditori.
tillmötesgående. Senare har han bl.a. ägnat sig åt smides- och I Ströms gravkapell jordlästes på söndagen 66-åriga fru Anna

* ' r * J* Wallin. f. Berg. Öhn. Jordlästningen Iörrättades av missionär
J. Hallertdorf

Poetbaaaar l stället lörjäraväg tnellaa
Strömsund och Ulrlltsfora
Strömsund kommer eller allt att döma att förlora sin järnvägs-
förbindelse.orndetgärsåsomS.Iplanerarisambandmeddet
nya rationaliseringsprojekt. som är under utarbetande. Detta

framgick vid ett diskussionsmöte. som på måndagen hölls i
Strömsund mellan representanter för S.I:s trafikettpedition i
Östersund. postverket och Ströms trakkommine. Förbindel-
sen med Ulriksforskommerdäattupprättltållasmed landsvägs-
bussar.

Teodor .\r'a"slund med glimten t' ögul Ü PÛ
1 ;,akg,.,,,,¿¿.,, ”a,,,,¿_,;,,¿m,,, En person t Torsfjärden som på ttsdagsrnorgonen begtvtt sig

till sjön föratt ta upp nät och haft sin bil parkerad på en slutt-
Umvkwup | “mha ning fann vid återkomsten. att bilen försvunnit. Han upptäckte

Hrs i Slrömsund kun* N ßfdagcn inga en "eig umyhs_ ÖOCK Sllfl. llllf dtl Qll lill. Bildt ltldt kömmll l ftllllllllg ötll

stuga pä Rotnäset i Strömsund. benämnd Rotnässtugan. f°“”" "“ ' °" mm' di' da' kmmß ßmsh b°'i"k|'5"
Manga besökare hade infunnit sig. Det var missions- P°"s°“ i S"ñms“"dh“b°3°" sim Plam" ma" "hm"
ttsrr.-starrttars Nils oatrtu.-rg fran stookttotm. som ttsrrattatto m- *'“°°'“ f°"°'-
vigningen och samtidigt höll en kort predikan. Vidare hölls ett
uppskattat taroarag att r. tartsskogst-aktaro Pot Jakobsson. Fflllallalal llatlalll lllllaallll
Näsviken. en av de drivande kraflerna för stugans tillkomst, överlämnades på söndagen av Evangeliska Fosterlands-

Han lämnade en historisk översikt över Rotnäsct och Sllßll ll" SUÜW ßßmllß- *ÛTVÜÜ Bllllsljillsl 55"* "nd"
Brortgarrts trtstorta mott tmrsssama ttpptysmrtgar rrarr rtott titt mcdwfkaa av ßßamlillsalla alla tllllßlaf- aalallisa llyfllafllla-
som t-artt rt-am titt mt. Alta do som motts-orttat titt stttgatts titt- ladamöler aall lofkaköfea- Miaaialßlöreslalldalv Nils Dahl-
komst ooh tarrttgstattamto at-taokartos. utstrtktsorrtr. Mama bars- Sl°=llll°llll- ßämlllla i Sill llöslillalal all EFS vefllaamlwl
Gtrmtt-rt-att at-sttttatto ttogtirttigttotort. stttgart. som ar myokot på tllalwll lasla ml va small av illlllalls ßfllallallda vall at'

tackor mort ttsmamttgt tags t-att vattttttatott. ttar byggtsr tafs t av bfial va allafvilia- llall var slad- all salall llll ålar blir salla-
Strömsunds regi och är bl.a. avsedd som en utflyktsort ßr l.l5ll$l|°l<l|- KYfl°ll°fÜ° ÜWWBQBWÜÜÛ“llCfllldf bl-1
dessa gäster. Dessutom räknar man med den som en tillgång °m P0$l°l' Mllll 5lWl°"$ Siflllllß-
inom ungdomsarbetet såsom ungdomsläger m.m. Stugan rym-
mer en storstuga jämte kök och kapprum. mä.

I Ström har f. lantbr. Zakarias Lööfavlidit i en ålder av 86 år.

Slntsltolortta lStr'öm Han var född i Ãlgltallen Lööfvar en mäkta kunnig man. Han

Denna vecka börjar simkurseri Strömsund. Näsviken. Ulriks- gjorde handskar och hade ett litet skomakeri var känd som
fors. Strand. Tävan. l-Ispnäs och Havsnäs. ofta anlitad slagntteman och var händig i ston sett allt.

84



Kalltberpvägeti invigd med fest smsmmm
Lördagen den 7 juli I95o blir säkerligen en dag. som kalk- M ri h ut 5 ¿n_|Ha rtur Jonssons skrä e ä r semesterst ngt I

des och godkändes den nya vägen. och med anledning därav-
. . _. . Bredkälen atiltalt för Nortlpolenfarare

:"'“'°* "':f:f:L“':md°:rf§n:::'få°“ '“;l'f:_:'§:|°f" vi ai iiie meiiiga i siramjea im. .ia den mile peiaiespeaiiienee
' 5 Y bland tv a sv enskar har utsett en ströinslio a -roiiomie liceiisiat_ ._ _. _. . _.,

*°" l"'“"' :”°“'3“'“““'°" ""°ä':\'“°“"°|"f"'°" ffs' °"d'; rei-ii. i-:iiie-sen min iifeaiiaieii nu iafeiiaaa van im iaeeeviie- a: všzmuållggmm l m'mm siva samlingen vetenskapsmän. som omkring den I aug. ger
| mf mm" synnerligen son "bem och im l “mm sig upp till_Nordpolen lör vetenskapliga studier. llr lzriksson

ßf son “mm I | är hemma i ßredkalen just nu i av vaktan på ullärden. l)el ar
__ _ ' inte lörsta gången han gör längre expeditioner lör att löre-

i __ l träda sill speciella gebit inom den metereologiska- hydrologi-
ska veteriskapens domäner. Nordamerika och llavvaiji har bl.a.
tidigare ingätt i hans forskningsområden. Den undersökning.
för vilken han särskilt engagerats. gäller populärt kolsyfans
vandringar på jordklotel och dess inverkningar pa jordens
medeltemperatur. Fanyget vi kommer att aka med säger hr
Eriksson. är vetenskapligt specialutmslal med alla möjliga till-
behör. bl.a. en helikopter han hoppas fä använda lör under-
sökningar av kolsyrehalten iolika luftlager.

Gottfrid Bergqi'i'.st. Otto Johansson. Dagny Johansson
Edit Bergqvist med .sonen Olle. Sittandefri: Ft-r Isacsson.

Frida Ottosson. Ingeborg Joharisson. .-lnna Bergqi-i.sr.
Hjördi'.s Mårtensson. Gertrud Johansson. Erika Svensson.

Ingeborg Ottosson. Olav Vilhelm Johansson.

Stående fri: Arne Isacsson. .-llhin JoIian_s.son. .llilcavl

0välltomuasterlStrömsuad
Lösa hästar uppenbarade sig natten till onsdagen i Ström-
sund. där de betade vid tingshuset och Tingvalla idrottsplats.
Dä hästar har synnerligen livligt intresse lör planteringar o. "
dyl. är de inte sä värst välkomna in i samhället. varför polisen
gäma vill underlätta hästägama om nödvändigheten av an _

um Mm mh på sina djur' Erili Eriksson m. _/aniilj efter lie-mlcom.sti'n 'Iran .-lrktils

FÖIIQBOÜIIII' Ü 7 l956 W
S0 Ål' fyller den l5 ds fl* Kcßllll 1005500. åldctolltsllcmmtl. Mine” Máncnsson i EBM Hem i Suñmsund jyckadcs ßr en

T“""'8**§- "°“ 5' böfdlß fä" 9'°4'=äl°"- iia seden komme pa en fav-iye eiideies i eiiieiiieii ev- egna item.
5” Û' fyll"da' 'Ü ds ff" S'3"° J°"$“f"- mk" "ll ßmldsßf' Lyan var listigt inbyggd under stora stenar. Mårtensson lycka-
Wlm' “d ' S"'5m$'_'"d Pb' j°"”°"' Fm J°““°" des emellertid ta sig in och fann fyra rävungar. som han lade
har anställning vid sjukstugan i Stlñmstlßd- beslag pä. Hr Mårtensson tror att det varit llera ungar i boet.
50 ll' fyller den I6 ds rikslelefoltistetl fru lillen Svensson. men au honan han" um bon n¿gm_ Hennes ska" hördes i
Sllllßlllld. mlkl llll lllllbf. JÖIIS SVCIISSOUI. RlSSClÛ$. H00 if närheten och hon verkade imc ans ßnju över Mårtenssons
ßdd l SIIÜIIISUDÖ 0Cl'l \'Cl"liS8l1'l lll0|Il Télévk Sétillll Sill låtc |i||mg_ Ungarna är pigga och mumm och hoppar och dansar'

Ü °°h “M “lm °“ mïclm d"3"3 '°l°r°"l$" när han kommer och klänger sig intill honom. Mårtensson tän-
ker inte behälla ungarna. men vad han skall göra av dem vet

I-Iöraelglasögoii l uy modell han inte ännu.
ADITONE HOR-glasögon är den modema hörapparaten
lör er som vill höra bekvämt pä ett omärkligt sätt utan Drtitikttltil0°|)'°|0 l U|l'l|ßf°l'9
nedhäiigatide sladdar och utan besvärande klädi-inget, l-ln 6-årig pojke. OlofAnton Harrysson. Ulrik-ifors. son till llarry
Bgsök vf Spgçiglmgllgsning Q ßf ni gntig pmvg K8l'lSS0ll. tlfllllltlltldé på SÖIldtlg§Il'l0fg0llcll l Ulfllsffä. P0j-
ADITONE ALLTRANSISTOR |-|ORGLASOGON_ ken hade pä morgonen gätt till bryggan vid sjön lör att hämta
Besöksiider: Sri-ñmsuiid: Gi-and Hotell, fredag 20/7 kl. l0-l3 nägra kläder. Dä han dröjde alltför länge. gick man ner för att
Hoting: lämvägshotellet. fredag 20/7 kl. IS-I8. söka honom. och han hittades drunknad i sjön. llur olyckan

gick till vet man inte.
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I-'ödelaedqar Den tredje och fjlrde gruppen I 817 l956
75 år fyllerden 20 ds fni Märta Löf. Brandberget. Tâxan. änka konfirtnerades under den gångna helgen. Det var en gntpp på

eller lantbr. Erik Löf. l3 ungdomar. som undervisats av komministcr Lövsund. samt

S0 lr fyller den 20 ds fru Anna Forsberg. f. Strömberg och fem ungdomar från l-lillsand och Draganäs. som undervisats
maka till lantbr. O. G. Forsberg Renålandet. Fni Forsberg är av kyrkoadjunkt Westerlund. Grupperna konfirtnerades var lör
född i Renän. sig på lördagseftermiddagen. och pil söndagen gick de unga

50 lr fyller den 20 ds byggnadssnickare Anders Folke An- fram till sin första nattvardsgång. Komminister Lövsund höll
dersson. Ulriksfors. då skriermálstal och kyrkoadjunki Westerlund predikade.

Efteråt utdelades biblar som gåva från lörsarnlingen.

I-'ridrutt
Strömsunds traditionella ungdomstävlingar i friidrott avgjor-
des på söndagen pà Tingvalla. Tyvärr var deltagandet inte
stort. och man frågar sig. var var deltagarna från CP. Lit och
Tullingsàs. Flataungdomen erövrade för alltid fni Karin
Ahnlunds vandringspris till bästa förening före ll-dal. Elsa

Einarsson. Strömsund blev trcdubbel segrarinna genom att
vinna 60m. längd och slungkast.
Bästa resultaten:
Grupp l.pojkai:
Il0ru: l)TageLeve'n Hammerchl 2.l3.3.2)TyrModin.Ström-
sund. 2. I 8.3.

;<""* "S';"|åk "VW S"°"'““'“'~ '°““- ”TW M°°'“- omm nanfrn. au»-Mm. nrnghm ßmttat.-nbtxtta
uñmsund' ° ' , Gran t Strömsund. Lars Henriksson Låt-hergo. jan

033.” "TW M°d'"' Strömsund' 29-25' 2) SW" Åk* Ny' lfirssfçlifç Rendlondet. Si-en-Åke Molutul .-llaiuttnet. .-lnita

"°'8~5"°"'W 23-29- stfaotm stam-1.-. soft Karim" rem.
°"'W1-I”|"” Unn manfm. nmvarrf nu/gmw» ßmttatfn.
K".:_ "Åke Pcßwn' S"Ömsu"d°_|o'63' 2) Bm" L'“dq'"“° .-lnna-Stina Wikström Stantsele. Kerstin Berg Lövhetga.

::2'v';:;m:_3 ) SVF"' llroniniinister Lars Löi-sund) Ei-a Salomonsson Bredlrålen.

= "'*"I“*'- "'“°'* - -B°'W'* E tr/ ara- .ai t En swttrt.
Häggnäset. l0.6. 3)Tore Johansson. Hammerdal. l0.7. W 'S un u mm mm' ng" Ü ' 0 M

Llagd: l)BertilLiridqvist.l-lallvikeri.5.2l.2)SveiiA.Bergqvist.
Higgnlset. 4.92. 3) Sören Lindström. l-läggnäset. 4.45. Strötusuadlaaa
I-löjd: I) Sören Lindström. l-llggnäset. l.40. 2) Tore Johans- Det vackra sommarströmsund är för tillfället så nedbökat i sitt

son. I-lammerdal. l.35. 3) Bengt Larsson. l-läggnäset. l.25. centnim. som det gäma kan bli. Det är anslutningsvägen från

Grapp3.Nekor bron. som dras upp. och för att den skall lä sin rätta sträck-

l'lö]d: l)Lalla Larsson.Castor. l.30. 2)AriitaGlant1. l~lammer- ning. har man också mast sänka Bredgardsgatan. Detta har

dal l.25. medfört en kraig avspärrning av flera gator. och trafiken fär

Sluagboll: I ) Anita Glantz. Hammerdal. 36.22. 2) Lalla Lars- snurra runt värre. innan den kan komma fram. Dä därtill antalet

son. Castor. 33.60. bilar. främst turister. är avsevän stort och därjämte de tung-

GrIpp4. leltor lastade lastbilama med grus till och från vägbyggena gar i

Längd: l ) Elsa Einarsson. Strömstind. 4.38. 2) Ulla-Brin Lars- skyttcltrafik genom gatoma. är det ibland nästan livsfarligt att

son. Hammerdal 4.2 l. 3) Sigrid Lorentsson. l-larnmerdal. 4.l6. ge sig ut.

60tu: I ) Elsa Einarsson. Strömsund 8.6. 2) Ingeborg Norden-
strörn. Harnrrierdal. 8.8. 3) Ulla Bohlin. Castor. 9.0.
Sluagboll: l ) Elsa Einarsson. Strömsurid. 37.52. 2) Ulla Bohlin. Predikoturer:
Castor. 36.3l. Alanis kyrka: Söndag inställt. l-lögmässa i Harrsjöns skola

I-'otliol-Vlaskapstuatck: kl. l6.00. kyrkoadjunki Westerlund.

Strömsund - Reijmyre 2-3 Ströms kyrka: Lördag lS.30 gudstjänst å ålderdomshemmet.

Fotboll-pojkaetnlllnal Lövsund. Söndag l I .00 högmässa Lövsund. l I .00 högrriässa

Laxsjö - Strömsund l -3 i Gärdnäs. Westerlund. l6.00 gudstjänst i Hennirigskälen. Löv-
sund.
Strömsund. Baptlstkapellet: Söndag 20.00 Emil och Gunhild
Blomkvist.

s“"5""b°'3 Hair»-im. Missioiisims-.-i: som; is.oo ismii och Gimiiiiu

'W UT' °f*°Immm C°|'°"' :mmmigiiïfuinurw Lords io oo r i iisma 4- - - ugsa ' ars: g . ri u e vi
§.'c'::*=^I=:II'š';)l*-1"'4°"'|*:f um. sam; iâoå friiuiismaie. 2o.oo iom»

mh! ÜÜÜ - ° -Sam! - ' ° - Elsalonssonm. _ im:Söndagenll.00 in. _

Bßmßfbidß- sirtiiiima. rusaari.-iuiei=Frt-dag-Lottis; i9.so. sam;
l l.00 l5.00 och l9.30. Enar Forsling. Akesson m.fl.
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Födelsedagar 20 7 N56
ss sr ry-tm den 23 av rm om Ana.-rs-son. r. larsson. sider- Stföllßtmd
d0m§hcmmçt_ Tullingsås Under sin kraft; dagar var hon en Nu ßl' ttl ell ltlllïlllc Igen all Slw et' btlltgl på våt' Sliø-Rtlll.
duktig arbetsmänniska. och hon är ännu pigg och kry. med början lördag 28 Juli och pagar t.o.m. onsdag I aug.
U gr f>.||“¿cn 25 ds fm Mana p¿|_,-_¶,n_ f_ J5m¿¿,"c|-_ L5\.b“ga_ Dalttskur från............................................. .. I I 275

llerrskor
Barnskor fran.............

ltallenska lyafartyget ”Andrea Dorla" sjunker eller kolll- Xtra billiga arbetsskor............................... .. I 5: 75

slon med Svenska Amerika Llnlens "Stoekl|olm" Träskor. dam \'ar med och fynda fran hönan
SKO-CITY

Karl-lirik Oscarsson Strömsund Tel. 283
via anagsms-vubyguuu
Jaktvandsområdes årsmöte pà söndagen på hemvämsgärden i _

Strömsund valdes till styrelse: ordf. Helge Trangius. v. ordf.
tafav staninfson. sm. och vsssammts Eriksson samt test- "”f"*'“'“'“ @°"” “'ß"““"“' '“" R°""*"°“- \ °*'1'~'°“- T°'~ “-
Olov Eriksson. Föreningen har en älgskyttcbana under upp- S"°m“'"d'
lörande. och denna torde bli klar under den närmaste mana-
aen i goa ua om atgiatm. gavwss- en lamt of sanningens Åbacka -Tutltngsàs
älsßlwtw- wm däfisßmm kan se ewa Ifäßißsstillllen- one naste tiatitstramv 1-msnnsontestef. sp.-tar upp nu om

Lördagen den 28 Jult. Tasihilar á lärjstället.

Strömsund man po]kllnalen.4-I
Hemmalaget visade eller paus och en mållös lörsta halvlek FÖÜÜNIPY
med besked vilken elva som är landsbygdens bästa genom au 80 ar fyller den 3l ds grovarb. Mårten I-Lriksson. llennings-
ipgjknalcn på gåndagcn Berg med 4-I _ ()||g Mairß- líåll "all ål' ladd l l|CtlIlItlg.\^ldilr.°tl Oüll llttf bull 0Cll \ Cflvill där
gm, S1;-åmgundjömdc inßf l00.|;|¿-1 åskßdam hela sitt liv. l-lriksson har varit en kunnig och tdog arbetare°-:~~f - - ~ r ~-s f bade t Jordbruket och t skogen. För ett par ar sedan flyttade

han och renoverade upp den stuga han nu bor i. och arbetet

hänned utförde han själv. llan har alltid hafl ett gott humör.

Sláemlefmz Sven "l.ill-Swn " Eriksson. .\'il.s-Olof "Sola"
Jldrlemson. Bang!-.-llw Forsrén. .\'il.s-Georg Grönlund.

Ronald Ragntaldsmn. Ber!-Ollar Blom.
Knäsl. fn v. Bengt-()lo{ "Knulvn " .-lndersron. Swn-.-Ilse
".\:\-pa " .\:rhw'g. Bang!-.-llcr Eliasson. Örjan Håggslråm

och Örjan l.imlb<-rg

Strands jakvardsonirade
har hållit jaktstämma i Strandliden. varvid till styrelse valdes:
ordf. Per-Erik Tallqvist. Strandliden. sckr. John Näsström.
Strandliden. kassör Gunnar Falk. Strandliden. samt Olof An-
dersson och Åke Nilsen. båda Strömsund. Föreningen anslog
l00 kr. för dödande av räv. Vidare beslöts att fridlysning av

järpe. ripa och rådjur skulle ske inom jaktvardsomnldet att gälla _. . _. .

Mhjaklåml- .llarlcn Ersa /ägare och lmloru-In-rållttrv

Dans Vedjeöns Folkets hus
Lafasgenaenzsjuti vt. zt-ot .vtvsttc vtmns '“°°°"'“"W

Scnmng skjmbam 50 ar fyller den 3l ds skogsarb. Jonas ()lof Jonson. Öjam.
vcdjcöns fomshuslörcning kl Elf Cll 25-lill åf Sßdilll. dal'
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Födelsedagar I *8 l956
50 är fyller den 3 aug. utköraren hos Ströms konsumentfören- STRÖMSUND DANS
ing i Ströinsund Valter Hedlund. Han är född i Östersund men I bm\.h““h':°s|q:m:; âR:âw'i H' 2°'0o'
flyttaderedansombamtillStrömsund.Hanböi1'adehosKon- '

sum i Ströntsund men övergick sedan till Lundholmsjämhan- Bush.

*'°'$*°'“ '"' K°““"“ *°'“ "'*°"'° °°" 'W '5"'“Ü°" 4" °" item isf värdig frin ttsmsetemii:-ii eei:\kii;:ie sin iiemmsii i

2°'“"*"'- sismsete iaf eu zs-ist if seden. i-tim mi en duktig ismimi-
kare med ston intresse lör skogsvärden. I Adalarnas skogsä-

llegravnlapr .

Ps maiidegeii jefdrasies i smiims kyrka fm mms Kristine 9"' ß"""'” “'y"'“° “" ""' ""8° "'°'"°'“'
Mattsson. f. lsaksdotter. maka till f. lantbr. Manias Mattsson i E. lxwnzn
ESPMS' Gunvoroch GaaaarWestberg f. Osiin

Strömsunds BB 3 I juli l956.
Ombud II stlllsinötet
lsöiidags förrättades i Ströms kyrka val av ombud att delta i
det instundaitde stiftsmötet i Själevad den I7-I9 augusti. De
valda är: Anders Täqvist och Vera Sandhill med Per U. Holm
och Anna Jakobsson i Btedkälen som ersättare.

Hata-Elsa vann gårdagens)-kamp
Sex flickor. av vilka fyra fulllöljde tävlingen. startade i den av
CP pä tisdagskvällen arrangerade trekampen för flickor. Elsa
Einarsson från Strömsund vann Nä av grenarna och vann
klartsammanlagtföreReidunBergh.somkanunadehemgren-
Segern i längd.

Hlilh
Väi-Dotter

Alsleoch Svealoassoa l'.Wikström
StiömsundsBBden28/7l956

Födehadçr
80 är fyller den 4 ds f. ariendatom Per Edlund. Strömsund. s,.,h,,,,,, _¿g,,,,a od, 1-°,,,,,,,. |;@_,,;,,,g

iisimbofdigrfiiirmsivikeeeeiikemiedsiividis-aisudef ' '
i Ströms trävanibolags tjänst. l9l0 flyttade han till Svaningen
semmeedeiefiiesiieiegeieetweddediniiiioaseiiefsou. ïmwm M
datwinyiisdfiisifømsmid. “88° - <"8"*°4""°°*“' *°""4°

" meiipitims|>iaiiiiekmed2.oookr.isiiiimsimdtieksiiidem
"W" | Uuuxsroks vid huvudförliandltng inför norra domsagans ting t Östersund

_ _ . onsda . Den l lör I h den andre -
°1“"3“""'*"""'“'°"'°?'*" ß"""'?'““°' '“" 2°'°°° Å tai ifsciïfi. oeïcßgnxnï eäd: :ti dömdes iiiins

^"ß"""°°“;'d“n|"|'ï" "'“""“”"““ msmdeis i-iiikefiig dem. Den sewe bestred en tim ever iid-
. . . vud taget känt till att pengama var stulna. Han dömdes mot

B°""""“3°"°"'“°""' "" f°"d°"' "°"5"'° 3°85°°' sin iiekeiide eeti tiek 4 msiiedefs simrrsmeie i-iiikefiig dem.
Fuuuàr De bada finnarna skall dessutom förvisas ur riket.

ärfyllerden6dsfruAlfridaAndetssoit.niakatiIllZstilfitarb.
.lohan Adolf Andersson. Ulriksfors. Fni Andersson är född i Hahah",
Klövwtd- M kvm Mm i Wish av N00-tals' wm si till sim- ryiiefdeii i i dsosieii simseam. vsswik. iisisiiiis. tim
Ullßfm- dl' M *dm ds” Wi' Win- in iadd i iisvsiias dai tim tis: en mindre jefdimik. uioi-ef
50 är fyllerdett 6 ds liltjearb. vid Televerket i Sllötltsttnd An- ,|¿5|,¿|n W zink” im- hm meg "bem 5 skogen
ders Olofsson. Han är född i Strand. kom i televerkets tjänst
1934 eeti eiisiattdes fest im. Fammm i smimsimd im im
ijimsgien i iits. sikss eeii tismmefdsi. -Ilfvnldßllvåfllßfük

har halt jaktstämma. Till styrelse valdes Artur Larsson. ordf.
ÅBACKA-|~.m.',.¿ Nils Bjüßllåm. Self. Och KGSSÖI. Mlklel Bergqvist Otlt Erik

ii/livs iiiidsgeii den 4 edgdsii. musik; B°'8'_W- Smm Pßlöl I" M8* fvf' "WW'W* 'IW
Ga" hm",n¿|°|M|m“ md mmpeu-”una” skjuta. GodkäntJaktprov mäste varaavlagi. .laktledare blir

LARS _|ERRy_ Nils Bjurström. Dä tillgången pä smävill är sä liten har man

En av V¿,|cm°n.|,n¿s popuwmc ¿ms°,kc$mr bestämt att jakträttsbevis skall säljas till inom omradet bo-
ende. Skottpengarna pä räv är oförändrat I0 kr.



Föllüßåltrlr Dödstal
50 år fyller den U ds fr- Om Näsbo. Oiani. tten är ladd pa rn. cnietinn annan.-di. ninini nu inneinniei enn aninaedi. sier-
den gård som hon jämte sina syskon övertagit av lörildrarna ån. Lidsjöberg. har avlidit 79 år gammal. hon har sedan l922
och som nu syskonen brukar gemensamt. Hon har under många bon i Storan,
år tillhört det ungas lörbund.

Bllimrpa l Ström. llleka skadades
En personbil på tagen mellan Ojam och Strömsund körde nat-
ten till måndagen i en kurva av vägen och ner i ett dike samt
upp pa vägen igen och voltade ett par gånger. varvid bilen
ramponerades. I bilen färdades fyra ungdomar och av dessa
blev en llicka skadad. llon fördes till sjukstugan i Strömsund
varifrån hon remitterades till Östersunds lasarett.

Församlingshem I Strömsund: 715.000
Ströms kyrkofullmäktige sammanträdde på söndagen och be-

. slöt därvid art till en kostnad av 7l5.000 kronor bygga ett
lörsamlingshem i Strömsund på den kyrkan tillhöriga tomten
mellan kyrkoherdebostaden och postkontoret. Till huvud-
entreprenör antogs Byggnadslirrnan Håkansson & Lindström.
Östersund lör vatten- och vänneanläggningen rma Vatten &
Värme. Strömsund. och lör elinstallation firina Saltins Elek-
triska. Strömsund.

Födelsedagar
00 år fyllerden l7 ds fru Alma Berglund. f. Grundström. Tors-

G,.,,,,, _,V¿,;,o ljärden. Hon är lödd i Täsjö och änka eller inspektoren vid
Marieberg PerOlofBerglund. Hon kom på l890-talet till Tors-
ljärden. där hon redan från början lick mycket att styra och

5^G^ ' STRÖMSUND narin ined. .vininnnn nade pi sin geni nan. gangn-en een
I-U""^RE“°Ü|R^s“Us dessutom poststation och under 37 års tid telefonväxel. Då

'W Ål*Gföll °°l' ”WWW” EN' Dlltltß den egna rnnnijen under trens tepp bre» sier. is bem reeini-
Lördag kl. l9.30. Söndag kl. l8.(X)och2l.00. des “ML ha* fm Bund ¿|-ya, a,|,¿.|s¿a8m-_ men en SM

' B""""Ü°" ' hälsa och ett gott humör var prima medhjälpare i det myckna
oas: anniintjenefnii i in. saijeeendnei nu ,,b,,,_.,_

löreställningen söndag kl. l8.00.

'hilllngsås vann frlldrottsserlen l Nordjötntland
Födelsedagar I I/8 l956 Friidrottsserien lör norra Jämtland vanns av Tullingsås med
N år fyllerden I4 ds Månen Olander. Strömsund. Han är lödd 72 P05!!! ßfß llßmmßfdßl 7' °Cll Slfömld 50- På 5504080"
i Södra Öhn och vari ungdomen stamanställd militär. Vid Näs- höll man till på Tingvalla i Flata. där resultaten lör de bästa

vikens ångsåg arbetade han i ett 20-tal år och senare på olika blcvï
ställen i Strömsund. l00 m: l)0\e Persson. Ström. I l.9. 2) Matsïallborn. Hammer-
75 år fyller den IS ds fru Margareta Holmqvist. f. Persson. dal. l2.0. 3) B. Forsberg. Hammerdal. l2.0. Utom tävlan löpte
maka till f. skogsarb. Gtistav Holmqvist. Ulriksfors. Fru Holm- Konrad Sundin Skelleeå. tidigare Strömsund. på l l.5.
qvist. har hall ett strävsamt liv och många bam att fostra. 4sl00 m: l)Hammerdal. 52.6. 2) Tullingsås. 52.l.

IS00 m: l l Börje Vikström. Tullingsås. 4.252. 2) Bölje Nord-
snön" ümskdor Sllñlll. G20 4.33.7.
som pågå" undetsommucn med bam från Snñmsumt Lt|ñks_ 4% lll! ll Åkš Hlmbßfß. Tlllllll§Så$. 55.4 2) Tgß l.C\'lll.

fors. Ãspnäs. Täxan och Strand. hade sin avslutning på freda- "'m'“°"hl° 563'
gen i snoniennds uedine ennnnii. inte nnndfe an izo been ner 5P_1'"= 'l"'8“"2*"“'“°“- T“""'ß*“- "3-°7- 2* "W I-W'
deiingn i einninden-reningen. oeidsiign inevadfei nndegjen <1“$'- ""“"”'d“'-3°-73-
an undcnísningen näsan beh ßn ßdgggas ml badhusd i ulpi l l OVC PCISSOII. slfñlll. 5.l 7. Zl Gllllfllf z8kl'lSS0ll.

nsiiei iaf ineniinie. sineieiige iednie inn mn inger undbind T“"'“8“* 5-_' 3;
ocg Km” Ny,".5m_ | 2 ckw, bh. ,¿m|m,¿i¿am_ |9 “ämne Diskus: I I Hilding Glans. Hammerdal. 33.27. 2) Harry Lund-

sin-ennsneei. 21 bnene- een so jsninnniei. is eiev-ef in-inde <l““- d=° 32-59-
godkgm pmv ßr simb°'ga"ni|.kc|_ Många ßrdmr var “gb Sltâ l ) lllßvl' ZIKHSSOII. TUIIIIIQSÅS. 2.80. 2 l Båjé NOIÛSIIÜII.

mnnde i bndtneei iaf en ia se vad innnen tan sag. T“"'“8“=\ 23"-
Höjd: l l Karl Gunnar Eriksson. Strömsund. l.65. 2) Hilding
Glans. I-lammeidal. l.60.

Am0rlw°l°a=AødenFnI1!0hlffenIblwnt>=I Kate: iittiidingoinns. i-innnneidnt. io.1| zmjeiioievssen.
Vasa. som lö28 glek till botten I Stockholms ström. 5u5msun¿_ |0_57_
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vlnde
5TRÖM5UND_ slregssrls. Alrens Nilsson. t=lyn.eeli snrrslriirldei Anne sid-

Höasflßdm -Ilfl Hlllmfrl wlßf - Inleoluß - mm lund vagdslen. vigdes i srronis lryrlrs i lördags nv lrdrnrninis-
pä frågor Lördag l8 :gustl Strötastlad kl. l4.00 re, Lu, |_¿5v,,,,,¿_

fllll
Strömsund med omnejd!

7” UUIW 'WW l SWWIÛ tlelrtlver et gtertignrrl vl star rlll ljust niedr
Jämthundsklubben kommer i äran ha sin utställning i Ström- e Koamü mpmvning e Moæma 8|ß58°“u8¿,.
Stllld. DC! bitti F0||tS Pk Sñltdlßttt dött I9 Ittßttsll. Ovan- o Riktumg soncrins ouhnvæw cxpedicns
lig! mångt llttlldll' llâl' dtllltâ gång Iltlflills. iltlß milldft in ett Genom ut "mn bofßu opüku. ar ni shsögongn om,

7”-W °°l' W 'WW ='° _ß“'*""""8=f P* =" få S* WP gtende vid inlrdnei. rillnlle till etlerjnsreringer ni- lager
nya och fina exemplar av dluren. upplyser hr Ragrlar Peters- och ,p¿n8¿,_ Vmmmmen in au mm kgpwhg mm
son i Fäker. som har arrangemanget om hand. Han förklarade up, och J-imßn p,.¿,“_
OCKSÅ all det ir mligt att denna gång ß ßfliggl ttlslillnittgett ilßs ENGS-[Roms Ur & omm
till norra Jämtland. därden inte förekommit på flera ar trots att
dennalandsändaändäpasänochvisvaritenföregängatenär I-'uetgerhpr
d sill! iimthundsml- stl tr fyller den 24 ds trnnsrtr. verner lsrilrssdn. ltisselts

Ulriksfots. HanirföddiRamseleochhat'itnäIlgaåt'botti
STRÖMSÉRG Ri“c|¿s_

NATUWÃNNISKORIM stl tr fyller den zs ds slregsertr. Nils rlelniqvisr. ulrilrsrers.
Greawy Pwk-Allt! BIM- Mlvflfl Cmfßf- tlenrr ladd i ulrilrsrers.

Stark lm från vara dagars Berlin inspelad pä de platser.
som beröras av handlingen.  udu_i¿

Em' XV' 's”*hh Ströms skolor för yrkesurldcrvistling anordnar kurser i föl-
Fifß °°" C"'°'_“"'S°°P°- jenderninen under lrstrei lasusv.

- B='“ßfl>J“4°“ - vlwlvluc latl-utlrirn. makan. ss rirn. perveelrn
FNÜIIGCÜ IÛOCÜKLIL Lok". N.svikcns$k0|._

M"*'*"l'““""'°8- W" “W °="l'l- l<L/Ttnsölltrtlto latltini. dsgtnirs. lo rirn. perveelrn.
sad" Ü' '5'W' Lokal: Samrealskolan.

Fwmmar rm M6 l<0Ns'|'söMNAo9orini.kv~tllskurs.3lirnperveelra

stltr ll denzodsrrnrtnnsnysrrmninlrn 'll la lsgsre- "°'“'°S""""*'“°""° _ _

nrtsrsrf: lïhn Nystrorn. srrdrnsnnd. Fru Nysugnrsrïn ar in- "^sK'"s'“"W'N° 'N“'“ '“i"*'“'“'4"'“P°"°°'“
ttsddsrranisnndstrdlin tarerrldes-' nedl insrlrei "°'*"*5'""°*"*'“°".“ _

innrn lennrdrelsen. Hnniisrrilllidn lnrïritsrïedm de: °°Kf°'“"° “'“'“' '“"'"*'“'““ 2 '““- P°“"°°'“"
sinnsde. rlllrdn l ' rntn ar. under lr 'estren ' '-°'“'- S""""*'“°"'." .

liede lren'den usrtšdcelïceçdlle nggiaen seni s'"3~”'°°"^""°“"'“-'“""'*'“"“*2"“'-P“'*'°**
och haröverhuvtld taget varit nagot av karensalltiallo. Även L°|m|s"'"“|!|m|.'"' .

inenidenreere~erlrsrirnlier.sernlrarentiedri-il.lirrnr>nrirrir 5"°'“'s'°^°“““'-*'*"**'"*“"“'-P“'°°*“
dnvnndelrnmoerlnrllrid 'rnrsli lirmntrnndfvnd "°'“"'*S""'°"*'“°."“' _:fm _ .mr hdc¿|w"f'" °° . flm |lll.1'r:l<1vll<oonrnlrvallslrins.4nrn.|rerveelrntaglt sig oc l hög grad smlnat av sig Dessutom “ordnas vâvkuß .

- pa andra platser inom Strömsduam an mn hmm” manga pmucm nu en god storkommun. varifran elevanmälningar inkommer. Minst 8
' eleverperkurs. Elevavgi l0:- Eleverttnder l8äringerl avgi.

" Anmälningar torde insändas eller meddelas per tel. 553 till
PRB'M'|||^|å_MIå:Ns rektorsexpeditionen för Ströms skolor för yrkestlndervisning

snarast och senast den 29 aug. l956.l8aagustlkl.2l.ll0 tII.tI0 REKTOR

Födeltedap' Födelredapr
Slrfyllerderl 2l ds f'ruSigne Nordin.maka till vaktrnästaren Sflär fyllerden 26ds l'ruTyra Bredegärd. f'. Strömstedt. maka
vid slakteriföteningen i Strömsund 0lof'Notdin. I-lon ärbördig till handl. 0. Btedegård. Strömsund. Frtl Bredegärd är född i
frin Jerilvannet och arbetade en tid som biträde pa det gamla Hillsand och korn vid sitt gierrnäl till Strömsund. Utöver sin
sanatoriet i Strömsund. arbete i hemmet har hon ägnat mycken tid och kr-att at fören-

ingslivet. Sllunda har hon varit verksam i htlsmodersförerl-
Vhla ingeniStrömsundsedandenstartadesochärsedanl948
Alre Andersson. Arts. Gisselts den rntslren viwi oldrssen. dess lrsssor. Begtvsd rned en vrelrer eltrdst tr lien en innes-
Slfand. vigdes i Ströms kyrka av kyrkoherde Berg. serad medlern i kyrkokörert.
I-lr Jonas Yngve Jonsson och fröken Mary Jönsson. dotter till 'IS är fyller den 27 ds lantbr. Jonas Eriksson. Vagdalen.
lantbr. Valter Jönsson och hans maka f. Strömberg. Renan. Ulriksfots. Han är född i Tärnan. Innan han kom till Vagdalen
vigdes i Ströms prästgård i lördags av brudens konrmations- för tio är sedan var han flottningsförrnan i Sporrsjönäs och där
lärarekyrkoherdeGunnarBerg. boddeochverkadehanißar.
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.Iaktstämrna I Lldsjöberg
hölls i måndags. Styrelsen omvaldes med Mårten Ostervall
som ordf. samt nyvaldes skogvaktare Stark. Holmens bruk. l0
älgar fär skjutas inom omradet. Skottpengama pä räv bestäm-

des till IS kr. Till dem som bygger räv-fälla utdelas en premie pä

25 kr. för den första räven.

I-'ödelscdapr
75 är fyller den 28 aug. fru Hulda Hägglund. f. Forssen. .|ärv-
sand. Hon blev tidigt änka och ensam om att dra försorg om
nio bam. Med de tva äldsta sönemas hjälp. som när fadem
dog vari femtonärsäldem. sköne hon garden.

Hulda Hägglund på I920-Ialer medfamiljen

llegravnlngnr
I Ströms gravkapell jordfästes i sörtdags f. lantbr. Päl Pålsson.

Öjam. som avlidit i en ålder av 93 är.

Födelsedagar
50 är fyller den 29 ds fru Brita Larsson. f. Larsson. Vallen.
Ulriksfors.
50 är fyllerden 30 ds byggnadsarb. .lohan Texmo.Täxan. Han

är bördig frän Täxan. där han också inneharett smábruk. 
Denanterlkanska modedansen ”Rock n' roIl°'ltar nn gjort
sIttlntagävenIS\erlge.lUSAIlrotalgaflIr~lIdralörenIngat'.
kyrkliga sällskap och Iärarsntntnanslntnlngar ha proteste-
rattnottlansensotnsädan.DcnbeskrIvssontonnständIgoclt
tnlndrepassandefllrstädatlnngdont.Svenskapretnlärenßr
dansenltarägtrntnpätvästörredanssalongerlStoekholnts
Iörortetwnbllkensatenlaprotndennyadansenvardeladc.
NägrakändesIgt.o.|n.besvIknaoehansäg.attlIkhetenmed
forna dagars jltterbng var slående. Dansen r I attondels
taktdövrlgmoderndansärdethnvadsakllgenflärdedels-
takt och lämnar därför platsförltnprovlsatloner. ”Rock n'
roII"ärbädematnbo.satnba.fostrotoch|ltterbnglett.plns
ennypnrenakrobatlk. Fördensotn gillar coektallen tycks
detnnvaraattsättalgäag.Gärdetsontntänptr0t'.kontnter
den nya dansflngan att sprlda sig I Sverige med samma
espIoslonsartadefartsotnIUSA.

Födelsedagar
50 är fyllerden 2 sept. Iantbr. Wilhelm Eriksson. Bonäset. Han

ärföddiBonäset.därhanarrenderarettstörrehemmanoch
sköter det på en fömämligt sätt.

STRÖM
Kyrkliga frla tnnslkttndervlsnlngen

Anmälningar mottages per tel. 92l torsdagen den 30

och fredagen den 3l augusti kl. l9-Zl. Undervisningen
är avsedd för församlingens ungdom i åldern 9- I 8 är.

.\lusIkdlrektören.

Ny Gttlfstatlon I "I-'lata"
Gulf har just lätt färdigbyggt en ny förnämlig bensinstation i

Strömsund som kommer att invigas den I september. Statio-

nen är beläget vid Lövbergavägen vid uppfanen från den nya

bron och är ett synnerligen stilrent bygge. Blåttglaserat svenskt

tegel frän Höganäs utgör fasadytan pä byggnaden och ger

den en varm och tilltalande färg. Fönstren är specialkonstru-
erade och från Holland. en särskild isolering gör dem okäns-

liga för kyla och dimbildning. Chef för den nya bensin- och
servicestationen är förre droskägare Isak Mattsson i Ström-
sund. som sedan ett par decennier är väl förtrogen med väg-

och bilförhallandena i denna del av Norrland. I servicestationen

ingar också en modem och ljus smörjnings- och tvänhall.
Strömsunds taxistation har också flyttat sin station till Gulfs
nya bygge och där lätt bekväma lokaler.

Tlnget I Strömsund
I Lidsjöberg hade i vintras en person sprungit ut pa allmänna
landsvägen för att ta hand om sin sparkstötting. som han an-

säg stod i vägen för trafiken. Han säg en bil nämta sig. och det

bar sig inte bättre. än att han kom min i vägen för bilen och
blev ganska illa skadad i ena benet. Han dömdes för ovarsam-

het itrafik till l2x 3kr. idagsböter.
En chauflör frän Ulriksfors stod ätalad för att ha överkön och
dödatenpojkepäRamselevägeniSttömsund.näragamlastnä-
skolan. Pojken hade plötsligt sprungit ut rakt framför bilen
frän en sidogata och träffats av kylaren. Rätten fann. att chauf-
fören inte var orsak till den tragiska händelsen. utan frikände
honom.

Konflrntander rade 50-ärsjnbllentn 3.0 l956
Konfirtnandjubileum firades i Strömsund i söndags i det an f.

kontraktsprosten Nikanor Söderlind. Östersund. som var kon-
ftrmandlärare i Ström för 50 är sedan. nu medverkade vid jubi-
leet och äter träffade sina foma konftrmander. Dagen inleddes

med högmässa och nattvardsgäng. rned skriflermälstal av kyr-
koherde Gunnar Berg och predikan av prosten Söderlind. Där-

eller bjöd Ströms församling pä kyrkkaffc. Ett 30-tal konfir-
mander hade hörsammat inbjudan och äterupplivade minnen
frän konfirrnationstiden. Vid middagen päïuristhotellet hölls
tal av bl.a. prosten Söderlind. som f.ö. var initiativtagare till
bildandet av Ströms Hembygdsförening l906 och dess förste
ordförande.

STRÖMSUND
Dans pa Hentvärasgärden onsdagen den S sept. kl. 2 I -24

Musikzwlkströtns. l.F.K.
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Sportatagebrand l Strömsund 5/9 l956 Strömsttndsbrun höll på mllllmetern
Strömsunds brandkår kallades vid 9. l 5-tiden på onsdagen till Sjuttio centimeter räknar man med att Strömsundsbron skall
en sportstuga söder om jämvägsstationen i Strömsund. där sänka sig vid det svåraste belastningsprovet. som går av sta-

eld utbrutit i en handelsbiträdet Olle Olsson tillhörig sommar- peln på fredagen. Vid de prov. som utfördes på torsdagen.
stuga. Två flickor hade under natten bott i stugan men på stämdeallt enligt beräkningama. enligt uppgiflpåmilimetern.
morgonen gån till skolan. Strax efteråt märkte fru Olsson rök vilket säger en hel del om brons kosttuktion. trots an den är
från stugan och förstod. att eld utbmtit. Rökutvecklingen var den första i sin slag i världen. För allmänheten var det den
mycket stark. när brandkåren kom till platsen. men man lycka- verkliga bilcirkusen. när de många lastbilarna skulle på och av
des snabbt bli herre över elden. Flickoma hade på morgonen bron upprepade gånger under dagens lopp. lust att backa ner
gjort upp eld i kaminen. och sannolikt är det från denna elds- från bron med de tunga lastema hade säkert sina sidor. Men
vådan härrörl. chauörerna visade sig vara de verkliga ekvilibristetna. när

det gällde den sporten. Brobelastningama fortsätter som sagt
gñmnupmhhg www” under fredagen. så än blir det åtskilligt att titta på.

Klockan9påtorsdagsrnorgonen börjadede68 lastbilarnamed
l3tonslastvardetaattkörainpådennyabronö\erStröms- 7l°l95V0f\'W
“pda ßf pp ppm 45, sm-gp och |,¿||fps;|m_ pg ;i|||*,m. Med inte mindreän 7 tons övervikt haren lastbilschaufför åkt
vgspp ;i|| p,-pp pg supmspppssippp |i|m¿¿, du pm-mas; en rakt i famnen påen poliskontroll vid Alanäset. Resultatet blev

mobilisering. | ue mer lade de manga testbitema under men körßfbud för fordom Sw im» hade en mm lßtbil md
5151", upp pg V53", mp. |,|pp_ och g°|ppmp sugen, sig gm, två tons övervikt kommit samma väg och län sin försyndelse

rm dem upp nu areagmtspun. Det var biter sammen- kßllddif- Du Hifmwiswißswißw- En mycket
pteetteae rt-at sin tan. mange tembiter een git-en-is mange Sw! antal '°f°ål==~" har WN wvß- Swßwliwß kw-
t»i|erfranvrgßm|min;en.semtiawigtsamsnge pfivetbater Iwllsrføsärwf-
man kunnat komma över. Hela onsdagen hade man sysslat
med an lasta dem med jord och grus och noga kontrollvägt Sjakhasläkare ataedd
bilarnas vikt. Militär och statspolis var inkopplad på uppgif- Till läkare vid Ströms sjukvårdsinränningar har landstingets
ten och hade en styvt arbete. Det l80 meter långa brospannet lörvaltningsutskott utsett leg. läkaren Rune Sandahl. Oster-
kommer nu att under ett par dagar vara belastat. medan man sund Dr. Sandahl ärjämteochärfödd i Mattrnar l922.
gör de erforderliga mätningarna. lör att se den verkan belast-
ningen kan lä på bron. Mängder av folk hade samlats för an |,-“¿~hp|.
ase suaespetet. 75 år fyller den l2 ds lantbr. Ingemar Persson. l-lassnäs. Det är

enavgamlaAlanäskommunsmestbetroddamän.somdå
begår sin jubileum. An räkna upp hans många lönroendeupp-
drag och hans insatser för kotnmunens fromma vore an skriva
hela Alanäs sockens historia under det senaste halvseklet.
Som kommunalnämndens. fattigvårdsstyrelsens m. ll. institu-
tionersordlörandeharhan nedlagtenoerhörtarbeteom kom-
munens vård. en arbete som framför allt karakteriserats av

noggrannhet. sparsamhet och omtanke i allt.
15 år fyller den l2 ds skogsarb. Per Mikaelsson. Strömsund.
75 år fyller den I l ds lantbr. Per Johan Backeted. Stamsele.
l~lanärföddiGrythöglandetiÅngermanlandochharvarit
llottare i långa tider. tills han för några år sedan avgick från
denna tjänst.

Dädsfal
Ströms äldsta innevånare. änkefru Marta Karlsson. f. Olofs-

Bm" hå”. son.Torsljärden.avledpå f|edagenienålderav94år. Honvar
' född i Svansele i Ström. Hon gifte sig med Erik Karlsson från

Skönstnon.ochmakarnaflyttadetilltorpetVakuddeniHåkafot.
Födelsedagar - -

rs se fyttemen tous r. temu. ones olsson. nemjøn. Han rr M'”""h';: 'M b°""" ""“'
bördig från Harrsjön och framför allt känd som en duktig älg- J

och bjömjägare. Vhde
Kranskötare Karl Tyko Olofsson och fröken Vivi Margareta

ÅBACKA Nllwh Letmtterm. ua. fem om |-femte. vtgaes t lördags i suoms
OLIEDIXIEDAI-IISIROMS gyfkp pc- |;y|gp|m;|¿(;umw5«8_

.Iamtllorkester - 7 man -
svslßvwlilldßlöfdlsdsnßssrwmber omueapnnurøfweesutaevueamunfuaeenae

Tßxibilvidlill aegeuugtuuptppsuustanegnseostmeneeeseeeu
T-|-F Slgges cirkus.
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.\'lls Eriksson och Ann-.\larl Andersson *EU 505'
Tâxun 0C|l Bffhllld

Björn sköts d llakt
l-'innvattnets jaktsällskap i Ström inledde älgjakten pa manda

gen med att fälla inte bara tva älgar utan även en björn. Det var
vapensmeden Lasse Svanberg. Stockholm. som med ett enda

skott på atta meters avstånd lällde bjömen.

Lysrilßg | I I-'ödde

f. liricsdotter
Strömsunds BB den ll 9 l95b.

Så röstade man l Alanis och Ström

ri nr rt» s t<

Födde
En POJKE
Svea och Holger Lundström

f. Arvidsson
Strömsunds Bli den l2 9 l95o.

Avstyfltande
Länsstyrelsen avstyrker hos regeringen de besvär hrr. Ing- Kln-ßggr; |3.| 30-i-4 3.] 60.2 |+|
emar Söderlund och llarald Söderlund i llavs-näs anfört över udqabg; | 2+| 7.4 43.3 |+|
att länsstyrelsen bifallit Ströms kommunalfullmäktiges beslut
att lör-säI_ia de kommunen iillhönga fastigheterna llavsnís 2:28 ximgg; 50.3 |3(,-9 42+-rg 347-13 94.9

och 2:43. alderdomsltemmet. i Alanis socken till arrendatom lagas; 0 0 0 2|-1 |+|
Karl Edler i l-lavsnäs lör en köpeskilling av 35.000 kr. l-Inligt Rlggnnggig 0.4 |9-rg 3.2 4|-| |+|
länsstyrelsens mening har klagandena dock inte anlört något Slljeaaeng |2+l l0-5 7-5 384-4 0
i sina besvär. som visar att kommunalfullmäktige överskridit Su-and; ||+7 34.4 5 34 | |+||
sin befogenhet

Hat-.vnüslinr fnmgraferade för länge sedan pa Hans
.tm/.m-.t garn.

Stående/in: .-lrrid l:'rrIu.vun. Jonas Kunmd Jnmnmn.

Jonas .S'undÅ'\'r.tI vall Fridnlf.Iul|0I|.r.son
Sllande Ii: i-_ lidt-in Edman. lïlltelm .-llrlqi-rlvr. Hamld

Söderlund och .-lmandm Bacldund.

Alanis: I-I-6 - l0+2 8!-2 0
Bredgard: 49 38 40 335 2

Gubbhilgen: l$+-I 40+3 I9-I I0-7 0
Glrdnls 9-3 8*-I 0-2 30-20 3+8
llarfsjönz I-4 2+2 0-2 59-H3 2+2
llavsnis: 28-2 42-6 20+! l22+7 ll-I-ll
Illllaand: 23-6 74-5 I0-9 I09-6 44-4

Lövherp: 7-2 3-I2 lS+5 6l+l I

strömmar: tia-ros zu-41 iso-ir szr-zrr s+s
nun; iti-s z-i+9 to-a tur-zo s+s
ttrtieronz zt-6 29-a 3-t+s :os-ts t1+|1
Ivspnae 3o+t t-t-1 a+:i so-r ti
Öjarn: -l+2 4-3 22-3 70-I 0
0.itmnas o-t e+t o-t so-6 st-ti

ISLRIKSFORS Folkets Hus
7JGE.N.-\RORKES'I'ER

fran Stockholm spelar modem
DA.\'Slördagden ISI9 kl. 2l blandad dans
söndagen den l6l9 kl. 20 Alla vllkornna!

Glrdnls elektrlßeras.

Andrakammanaletlrlket
Högern gick fram mest under andrakammarvalet och vann
mandat i åtta valkretsar och lörlorade ingenstans. I den nya
andra kammaren far högem sålunda 39 mandat mot nu 3l.
Fönttom högem var det endast kommunistema. som höjde
sitt mandattal. från fem till ses. medan folkpartiet fick oföränd-
rat antal mandat eller vinst i tva och förlust i tva valkretsar. .-\v

koalitionspartierna lölorade socialdcmokratema två mandat

och far inalles l08. under det att bondelörbundet tappade ses

mandat av 26. lntet av regeringspartierna vann mandat i nå-
gon krets.

En i'r|IIrl.vlariafrrIrr Slrönrsrurd
Ial/örråuaren /ragade kamrurligr nren harskl en väl/'are

.llen var har du kårrrngen da?
Jag har 'na i Iit'Itan.'

.llur r Imse! hade I_t-dligen at-slall fran all måla una lera/'rer

med den pinande nurtlrüslan. .mm sne/He fram över Flala
med omnejd En sadan gang räddar man ansiltrer nied elr
åkla-nrake-krrrerl.

Frälsningsarmén l Strömsund
()!\'SDA(i - TORSDAG - LÖRDAG kl. 20.00.

Trevliga anordningar - Servering av kaffe med hembakat
bröd - Säng och musik.

Regeringen har medgivit. att bidrag med 3.550 kr. av vatten- \'5|k°mm |¿|| "um-tiga fm,-|t“.5||,,|-_

regleringsavgifter får utgå till Graningeverkcns aktiebolag för (M,-of momges med sm" |;,,;|Nmhc|_
elektrifiering av (iärdnäs by t Ström.
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Ishockey
.I/l-I lshoekeyförbund hade pä lördagen styrelsesammanträde. STROMSBORG
och seriekomminens förslag till vinterns serier föredrogs. och mn" TÜ"m*"~ W"5"' *håg
sa har ser du ut r as delar. som beror r-arr rtisrtrr. End- film MM siwßs- wm ß bössa beröm ßmdtst
|)|y_|| Nu-n 3; i Veckoresyn. 5“°°' och Se. S poäng.

int Nytarra rep s|<.A|rr«rsrrsms nt. Int urrrsa tr Atgsrrra PremiärTmdna kl- 19-30- Fmlaa- lärda: kl- "-30-
octr vrrrrrarvwsptsrrs sx sarrrrrr; tu. taostr zt mms; 24 rspt. |r|.|9.3o.
|)|y|||§5¿|-.Nor-|||w~|g.; Föranej bli utanplatspäsöndaguppmanasdesom
ctr srrrrasvatt. strarrriwsurrrts IF. srrsrtrt-itrsvrrrtrrrrrs ||=. int hmm att besöka de andra ßrßtillmnsnma
srrorrrsrrrrrt. Hr.-nrrsrs tr och rarpsrrs tr. - Bamßfbißdt -um; trt. |1.oo sarrrtsgtu. ts.oo
Fugbgür KALl..EANKA PÅTAPÉIIN
soarfyttrrrrrsrrzt rtss|rogarrs.1°rrsssjasrrom.ojsrrr. nsrrar - Blfltlllñt- -
föddiOjarnpädengird.därhanbor llanärreligiöstintrcsse- .I

_ _ ' Segslltet älgar
“d °°" "°' "'“3*'“"“°““' ""' arr rmrrtigr ssgstirsr atgrrrat. som gattsrrjrrrsiryrre rs- rrrra marr-

dre än tre älgari september I954. kommer att mllas upp inför
S T R O M trarartsrant-rr i srrorrrsrrrra i borjarr sr- rrasrs mura. Nagorr fun-

Kyrkokören börjar repetitionema onsdagen den ständig klarhet har polisen inte kommit till. men en person är
den I9 september kl 20.00iprästgärdens annex. instämd som skäligen misstänkt. Första dagens ränegångs-

Nya medlemmar hälsas välkomna. förhandlingar kommeran hällas i Strömsund. medan nästa thgs
Maslkdlrelttörea. förhandlingar kommer att försiggä pä platsen i Svaningen. där

tjuvskyttet ägde mm. Sedan fortsäner förhandlingama äter pä

Bun 'unahf. am Human-fd, 5"-gm lingshuset i Strömsund. Därvid kommer inte mindreän nio
vidB “dm cm 8 küomctcr honom Swan, villlll Ill höras. Mllel hår lill ell lv de mest kßlltpllcerldc

Bredgård - Västbygdensjalttlag. som var ute pä älgjakt. dä en
av skyttarna. Nils OlofTrangius. plötsligt mötte en björn. Han Poateapedltörerstämplar l Ström
kom gående. dä han observerade nagot. som rörde sig bakom Med tillständ av Generalpoststyrelsen kommer Strömsund att
en större tuta. Strax därpå stack ett björnhuwd upp bakom pä invigningsdagen av Strörrßundsbron. alltsa den 27 ds. fä
tuvan. I-lerr Trangius sköt omedelbart och träffade bjömen en särskild poststämpel. med vilken kon och brev denna dag
min i huvudet. sä an den dog pä fläcken. Det var en ungbjörn kommer att stämplas pä en särskilt postexpeditionsställe i när-
av nomal storlek. Bjömarna har länge ofredat älgen här uppe heten av bron. Det blir enligt vad postrnästare Linus l-lanson i
och pä sä sätt förstört ätskilligt av älgjakten. Det ser ut som Strömsund meddelar en av postverkets bussar. som kommer
om björnen snart skulle vara ända inne i Strömsund. an stationeras där med tillfällig postexpedition. Kvinnliga

postexpeditörer i hembygdsdrlkter kommer att ertpediera all-
|)|k|,f.|| 29,9 |956 ntlnhelen Och där också försälja av hetnbygdsßreningen

tojrrrr trsrfru srirrr osrris|ssr>rr.arrtrssn=r|arrrtrr. oarsrr Ds- _Yt°8_= yvlw W den nya btw- Red» w_ hv htßlßfßf
rrrstssrrrr. avlidit r srr starr av ss ar. Harr vsr tm r ojsrrr. Harr *M “N tß* MW II' “ll P°|=°I°f°' ' SWWM "I-
vsrsrrrtrrtrrigochsrtssrssrntrusrrroroctrrrsasttsnrotrtrsrnritt limmwwßlw-ßmvwdwßfü
vartrtsrr. sr vmrs arrrrrr rirrari tivsr. simul-
Lantbr. Jöns Andersson. Svaningen. har avlidit i en älder av

84är. l-lan varbördig frän Häggnäset i Frostviken och korntill
Svaningen någon gäng kring sekelskiftet. Under en läng tid

'v
3så

i

fraktade han posten längs Vattudalen. innan vägarna kommit
till. Han varocksä en mycket skicklig skytt.

Strörashentlrygdsförealag

\\|I-I

3-..

53
'C(|\

aware-tr

165*
I

ÉVIÜN

š

/o/au.Å/man

bynäs. att flytta den av hembygdsförenrngen inköpta gammel- '"
stugan i Vedjcön till dess blivande plats pä hembygdsomrädet
vid lärjeläget i Strömsund. Byggnadstillständ har beviljats.

harefleranbud uppdragit ät byggmästare Artur Persson. Hög- í 1_¿l,.l._, /aß-

8<.r-_.

E.

4' _-

STRÖMSUND srrsrrzrrrpruarsrrrrrlrrr-r

trstartrrr-Årr|.r-:N
Gravenstelaerstaadardlflltga-Il:-perläda

SYI-TPÅRON Mas lwfalr - 9=2$ ts ar rynsrasrr 24 as tarrrbr. Arrrrsrs storrrtrrrrg. Garrtrras. t-tsrr

N|lsS0lI& ärföddiGärdnäs.därhanbonpäsingärdsedanbarndomen.
W.,,¿|¿||| Blomgren är en duktig jordbnrkare och är även känd som en
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Dlldsfal an jämvägen dragits lörbi Strömsund. och att man inte hade
l Strömsund har kakclugnsrnakaren Johan Erik Johansson av- län någon bno över Strömssundet.
lidit ien ålderav 85 år. Han varßddivågrhlen rnert llynadetill När. varoch hur isen bröts och lät livsmodet slå ut i tll blom
Strömsund för cirka 45 år sedan, dir han bosatte sig i Egia- är inte gon an precisera. Ansatsema sanes väl in lör en sju.
hem. odlade upp en jordbruk på en löredömligt sän och blev åna år sedan lör an sedan slå över i en storstilad verksamhet.
sin egen. Han var också med. närjämvägen byggdes. arbe- Som det ser ut i Strömsund i dag. kan man knappast annat än
rade inom televei-ket och faim; med över-allt, där-en gon hand- konstatera. att få samhällen i motsvarande storlek och med
lag behövdes. De sista 20 åren ägrtade han åt kakelugnsrnaketi- motsvarande belägenhet och möjligheter nått en sådant upp-
verksamhet. sving som Strömsund. Man behöver bara titta på byggnatio-
I Snömsund har f. lantbr. Per Edlund avlidit i en ålderav 80 år ncrtta. som sannerligen är något häpnadsväckande. Personer.
Han var lödd i Gäddede och kom lör ett S0-tal år sedan som som inte varit här på länge. känner absolut inte igen sig. Bara
ancndator hos Holmens bruk till Svaningen. Där bodde han i stielsehttsen. till vilka vi ju också lär räkna det nya posthuset
36 år. vareer han llyttade till Strömsund. med dess annex. är en skapelse. som till sin anläggning tål att

beundras. Så har vi pensionärshemmet. Och så har vi alla egna
Vi har hemntett. som vuxit upp som svampar ur jorden. Men detta är

ju bara en sida av byggnadsutvecklingen. Vi har län den allra
Igvgfgfqf lömämsta sjukstuga. som man gäma kan tänka sig. en institu-“ tion som är värd an tala om. Ingen tänker kanske på. att vi fånJarnvarør en ny.s1nn nn rntusttntn netiaen gnnitn ttsfnaintigi ninbyggii

och reparetad. Och - om det tillåtes nämna det - vi har län en
fi" tvän- och badsntga. som man länge längtat eller. och som nu

torde fylla alla önskvärda krav på effektivitet och bekvämlig-Slrölaaranda-Irron ha
I Men inte nog med detta. En kommunal- och teaterhtts ligger

-_ I |¿i;;i:;t_:..ttt*.t:3
- -1' ~ * '~ nu i höstelleri vinter. HSBarbetarlörglatta livet löran läsin

"'°"""" """ "* "' stora bostads och allärskomplex vid Storgatan färdigt. Gun-1 ' nar Simonssons stora Centrumhus står redan på sin plats list.
|=1|||g|,g||.p|- färdigt. modemt och tilltalande. En nytt pensionärshem är
se ti- rytteiden 21 as nu stim Atvetin. r. Mansion. nintin titt beslutat- stf ßßmlisshn iwßdsfvwßfwdt och HSB är
f¿|,|-mg,-pg; ^|vg|,°_ Nggvikgm gu-5m,um|_ inställt på an upplöra ännu en byggnad invid Grand Hotel.

_ _ era mindre hus är projekterade. och järnvägsstationen har
ggggggug “ggr |_|gg|u-_|||| bmfggg län en make up. som on den modem. tilltalande och hem-
Strömsunds municipalfulltnälnige artslog vid sitt sammanträde WVÜ8-
pt mrndagen t.ooo tu. titt amngennngen vid invigningen av I film» MW ett ändå större |>f°i=I=t= symmist- Kommer
ggn ny. hm, nya 5;,5mg,u,,¿g|_ dena till stånd. kommer Strömsund definitivt an träda in i grup-

penav merabetydandeorteri vårt lartd. Kommunalñtllmäktige
En ltyrklgbybägtld lStraad har också insen dena och enligt fullmäktiges protokoll beslu-
i söndags. anordnad av Kyrkliga kvinnolörbundet. hade sam- tat an bygga en sådant.
lat tllt hus i den stora bygdegården. där Fru Kristinaïallqvist Gösta Steastraad
hälsade välkommen. och ordf. litt Sigrid Berg inledde med be-
traktelse och bön. Ströms kyrklilm. som kommenterades av ”STROM” tldalaglöllåraedaa
kyrkoherde Gunnar Berg. uppskattades livligt av alla. En intressant fynd gjordes av konstrtären Erik lamte i Snöm-

' sund. som kommit överen exemplarav en tidning. som utgavs
Eaatrålaadeatveekllag iSu~ömlör70årsedart.Närntarebestärntt-ardetlördagenden
Då lörfanaren till dessa rader lör exakt l0 år sedan kom till l3 febr. I886 som Iörsta numret kom ut. Tidningen varhand-
Strömsund. mönes han bl.a. av unalandet. an härär ingenting skriven och hektograferad på papper i vanligt folioforrnat.
an göra. allting står stilla. och ingen vill någonting. Det varju Överst på det funna exemplaret läser man skrivet med bläck
inte vidare uppmuntrartde och dessutom idiotiskt sagt till en “Nils Ersson" och "Olof Olofsson. Tullingsås”. Namnet på
journalist. som kontrnit till Strömsund just löran lörsöka göra redaktören nns inte utsan och inte heller på någon ansvarig
någonting. Det ärdärlör tio årelleråt glädjande an kunna kon- utgivare. Tidningen var avsedd utkomma ”hvarje lördags-
stateta. an den som gjorde ovanstående vårdslösa unalande middag” och kostade 75 öre i månaden eller 25 öre lör lösnum-
hade. vågar jag säga. hundraprocentigt fel. Visst fanns det en mer. l anmälan heter det bl.a. “an en hektograferad tidning
visst missrnod. man varju nyss kotnmen ur krigs- och bered- måste ställa sig dyrare än en tryckt. är något som en lörnullig
skapstidens tvångströja. och ännu hade denna kristid mycket varelse län begriper: de olömuiga åter skola fana det. äfven
i sin släptåg. Men så vardet inte bara i Strömsund. Förhållan- om någon afde döda uppstod”. Och vidare: " De som önskar
det var alldeles detsamma på alla andra platseri landet. Ström- sig tidningen vända sig till nya bokhandeln. där äfven glada
sund. var lör den. som hade tillräckliga jämlörelsetnedel. på bidrag tacksamt mottages” Hela publikationen ärcn strålande
intet sän annorlunda. än vad man var van var som helst. Det exempel på vad som politiskt och socialt rörde sig i Sverige
fanns dock en par små komplex. som man tydligen hade svårt just vid den tiden. då tidningen '°Ström'° skrevs. Annonspriser
an komma ifrån. Båda var av ganska gammalt datum: det var var IO öre per rad och åtskilliga annonser hade inllutit.
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Välkommen till Strömsund Benslnatitomat l Strömsund
Precis lagom ull broms igningen kommer Strömsund att la sin

vid br°'m1g“'"gen den 27 september första hensinautomat. Det är Shell. som lagt sig ull med denna

Üm\'í\|1|“d° “ll "kl Pmßfïlm 'md Wßßmßlßmusik. och som kommer att sta resande bilister till tjänst med framlïir
flkdw Och myfk mm beh dusch- I-ål 0» :vf-I sin t\-a||.-- och nammkmng. Du ar en cnumnasauiomai. sa

daßc" "Ü C" f°"*f°“- den som har gott om sådana slantar. har alla chanser all under
Kßmmlëfflf t um ua pa dygnet aim twist mm ia sm msinßma imm-

oiiaiuim wiit P'°"°""~
Norrlands sannolikt största och modernaste tulkaniserings- \
\erkstad harJust idagama lätt sina slutliga utformning i Strom- _ _ _

s-una. nu ar oiiantit-rs wiki em-rad nu Lat-tic-:gat age-n. mm- *°"“"“°"““"'* '<““ "'“°“°“- S"°'““““*'- 'W mm' '“"“~“*°"'
havare Jonas Ollander. som star lör detta rekord. Det 'rundar âmrmm" Anm "ägg|“N' d°"" "u byggmdsarbcmrc Os'

E car lläggks ist och hans framlidna maka. Kramfors Vigsel i Lits
sig närmast pa. att hr. Ollander är innehasare at en at det tre '_ _ _ __

största \-ulkaniseringsmaskiner. som finns i landet. en jätte- K* ru m M ñ'°_'f'"d° M en “ 'l“"°m' H1" \ WMI" km 5 md'
dag på llotel (iasus.

apparat. som kan ta hand om däck med en diameter upp till mer

än l.5 meter. Av de andra tva finns en i llässlcholm och en i

Stockholm. Det är alltså dessa jättestota traktorsdäck. som det

närmast är frågan om och som här eller nedslitning lår sm

omformning och panyttlödelse.

' ~i

ll-IIIIIIIIIO
i.A--n-øwow.
-o.wvo~wl-~«f\o-<-fiitßfí

D- .

Ollanders vulkverkstad är modemt byggd och motss arar alla
tänkbara hygieniska km-, I verkstadshyggnaden har ocksa

bensinmtan Calles inrymt sin modema servicestation. ('hel'

*fa

"° W' °“,' Firoirono
1004-daurloo om Mos - 00' *#601 1“4.|. .ggygl _ Q. dßønø ÛÛ
.yçnit-lrllnñlo»-go IGN - :c om .Q-i¿.i.,~
voov nu - ll , I

OLLÅNDERS Vl.Il.l(VEllKS'l'AD
UU-OIIMIII lønßuiø Ian- ut - ouuon ut

lör denna är Anders Jansson.

Goodyear

h Bnul/run-I .lnnu och Kurt Eru:s.wn

ßppjl Kring Strñmstindsbron
Sammanlagt har l 30.000 nitar slagits in i den nya Strömsunds-

ny servicesfaon |° Sfrömsund bron. och den totala stalwikten utgör l.b76 ton.

fànugu-_n~-íhàouuosi--anna_
§'¿~'_2_"-_'{_-' Gimme uwpaaprtsiram ut-ti man
'ZZ-.""....."".'.".. Tina skogsdagar. arrangerade at- skogsvardsstyrelsen i Jämt-'-nn' lands län och .-\dalarnas skogsägarelörening. hölls pa freda-

"""§';';,';"”"" gen och lördagen. den lïirsta i líspnäs och den andra i Hög-"";:: '”"" hynäs. I l-Ispnäs kunde man räkna med ett 30-tal skogs-:°::': intresserade. som särskilt studerade Per Sigward l-Ihrs marker

_:_°_°^_':_'_ och dessutom en del as l-lrik lšspwalls skog. .\lest gällde frá-
-----~ gan där. hur man skulle lörfara med glest skogshestánd. om

...-'"..."'.T°_... man skulle plantera eller lata naturen sköta om ulltästen. De

"*": llesta torde sant at den asikten att det sistnämnda var att“uu lïiredraga. I .-\lanäs stannade man hos hemmansägare Per Jo-

-in-wl-I hansson. där man hesàg en hel del skogshestand. och sedanm*“-" ettskillei llarrsjön.
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Kr'lngStr'ötItauldsbron Födelsedagar
Vid byggnadsarbetena har moderrta metoder använts. Bl.a. 75 är fyller pä måndag fru Anna Pålsson. Ojam. änka eñer
har vid undervaitensgjutningen den amerikanska s.k. trepakis- lanibrukaren Pal Pålsson. Hon är uppväxt i Flykälen men har
metoden använts. Derina har inte tidigare prakiiserais vid större sedan sitt 20:e är bott i Ojarn.
byggen i Sverige.
Faxälvens regleringsförening erlägger642 500 kr till Väg- och 1. i b .tuhan ”mm”

. ' ' _ t jörnarskj norra
Vattenbyggnadsverketfördesvärtghetensomreglertngenav Bjñ ronsinuanumsiä Wei ßm“wd_vi¿
Ströms Vattudal vällat brobyggarna. . _

De senaste åren har trafiken över sundet sommartid uppgätt :g:|dwiNß|:;dåc:°?c:¿h;':oT:nâr:'ï. Pkåaonåïïsçåå

"" 5°° '°"'°"'”'°”"'°°" ”Ü” """Y"j'“'"' "““"'“3*' Aianasci. och i tisdags sin stogsaibetamyiiasmsi samitmg
9'ä"*°“' trim mmm en gummi bjamiiom pa iiiiismisstogi.

Samuelsson hade tidigt på lördagsmorgonen. liksom de öv-
SíI'Ölll$b0l'g-SfI'ÖlIl8tIllt'I riga sju jägama i jaktlaget. intagit sitt postställe. Något särskilt

Lördagen den 29 sept. kl. 2 l . l 5 börjar säsongerts första hände inte lönin vid I0-tiden. Men dä fick han höra ett ovan-
DANS ligt läte bakom sig. Han tittade sig om och fick då se en stor

Musik: Llll-Lasses Sväaggäag - Nästa lördag: Bo Walthers bjömhona med tva ungar pä l00 meters atständ. Bjömen hade
dä fätt vittring pä Samuelssons spar fram till poststället och

ovuwükadnnmkru varjust i lärdmedattdrabortungama från platsen iniskogen.
. _ _ . Samuelsson var naturligtvis inte sen att avfyra ett skott motNatten mot fredagen körde en bilist fram till Näsets lärjställe . . .

och ville aka med färjan. Mannen. som hör hemma i Ström. blönim' Sw' gem” ß" 'hon "emo" såg' an den 'mcupwiddc brum och ßmlâmpmdc mjhden “B var livlös utan läg och kastade sig på marken. avfyrade han
_ . _ ' 1 skott till. Med sista skonei traiïade han bjömens huvud.sig föranläten att tillkalla polis. när han upptäckte att mannen “ . _ _

im mf ' siaimii kan bit. i>°tis.-iii iwitiomiiiiistai. 0"” ““$""" ß““°'“' "' ' *'“.'“°“' °°"b1°“' *°'“.*'“°'” *“PPIS l 08
som fick följa med för blodprov i vanlig ordning Han var sä' nuts wd
imsati.iiait itivi=iiii'°imitnati@ °3°“'°“.'°°'3*f"'°'°“ Pl'Mmm I" fñvnclpaliäæmdm :';|mP:.f_sc“ cc någon älg skulle infinna sig.dähanöverraskadesavenb_iöm

*°'“°" “' paro metemvsmi. aiomi itiiienerivssimsammsisiti-
lag har även skjutit fem älgar under licensjakten. Fyra av dem

LY'“"'$ iaiiaespa iamgm.

oclllgrldlialol
É

Vlgaelllll
\

Teleaytt lStrörnsaad 3-'l0 l9S6
*

Vid telestationen i Strömsund har i dagarna installerats en te-
leprinter. varigenom man kan ta emot telegram direkt frän Os-
iersund.

I-'ödde
Evaharßtteaayater

BarbroochAt-tlarllhodla
fïlönsson

Strömsunds Bßden 2/l0 l956.

Strötrtayrltesskolorharrnestfllekor
Av den nyligen utkornna redogörelsen för Ströms skolor för Pâ P" Sa":"'L“°"I:¿höf:;_:'2.l" än "ch på
yfitewiaewisningiarubetsam isss-ioso.rnmgm>i.a.aii “"'“"“ S' “" ""* f"”"
ett betydligt större intresse lör yrkesskoleundervisningen lö-
religger hos kvinnliga än manliga elever. Sammanlagt har 68
kvinnliga elever gätt igenom kursema mot endast 8 manliga. 75"" WWW' 'Ü “ÜÜÜ Ü" s"'Ü"”Ü"°'

Vid I Hidenidagskeddeförstakrockenigatukorsrtingertßred-
gärdsgatan-Lövbergavägen i Strömsund eer tillkomsten av

Ströms löreläsnlagslörenlag infartsvägen till nya bron över Strömssundet. En lastbil. som
Årsmöte har hällits med Ströms föreläsningsförening. Av korn i riktrting från bron. krockade med en personbil. som kom
styrelseberättelsen framgick. att under det gärtgna verksam- körande Bredgärdsgatari. Några personskador uppstod inte.
hetsåret hällits 8 förelbningar med i genomsnitt 68 åhörare men däremot blev personbilen. som hörde hemma i Stugun.
per föreläsning. Till styrelse under det nya verksamhetsåret illa tilltyglad i frampartiet. Lastbilen befann sig ungefär mitt i
valdes fru .lenny Ronne. folkskollärarinnari Anna Persson och korsningen. när krocken inträffade. Av spar-en att döma hade
herrar Bror Jonsson. Gustaf Bergvall och Lars Lövsund. Till lastbilen även flyttats ät sidan vid krocken. vilket tyder pä att
revisorer utsägs herrar Helge Engström och Per U. Holm personbilen hall ganska hög fart. Det är god sikt i korsningen.
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Lysnlng
Byggnadsingenjör

Svea Erik Jonsson och kontorist
Gudrun Karlsson

Strömsund Täsan \'lgsel 2lll

Födelsedagar 910 I956
S0 år fyller på onsdag fru Ingeborg (Bojan) Svensson. född
Johansson. maka till byggnadsarbetaren Erik Svensson. Bred-
gård. Hon är född i Strörnsund och fick tidigt lära sig arbeta
med bl.a. barnavård. llon hade även plats i familj i Öhn och
Östersund. I Östersund hade hon även plats som biträde i
bageri. Sedan tjänstgjorde hon vid Frälsningsamten i l0 års
tid som slumsyster. ett arbete som hon till sist måste upphöra
med pä grund av ohälsa.

Svanlngebo blev frikänd för tjavskytte
Vid tinget i Strömsund pä onsdagen avkunnades dom i älg-
målet från Svaningen. Handlingen i målet utspelades som tidi-
gare nämnts den 26 september I954. då det sköts tre älgar på
olovlig tid. och en person frän Svaningen stod som skäligen
misstänkt. Den åtalade förklarade. att han inte haft något som
helst an skaffa med det hela. Häradsrätten ogillade åtalet och
frikände den anklagade. Vittneskostnadema skall bcstridas av
skatteverket.

Û
Slllölßllllll

Nvvnamxn

Skepp ohoi
med Fridolf Rhudin

Fredag kl. 10.30. lördag kl. 20.30,

niilldng kl. 18.00 och 21.00

Födelrerhgar
75 år fyller pä lördag skogs- och stenarbetaren Helmer Wik-
ström. Nyhamn. llavsnäs. Han har manga förtroendeuppdrag
ibygdcn. varav kan nämnas I I-årigt ledamotskap i kommunal-
fullmäktige samt ett otal år i den fackliga rörelsen..

Vhda
I Ströms komministcrgård har vigts snickeriarbetaren Johan
Johansson och fröken Jenny Jönsson. båda från Lia. Ström-
sund. Vigseln lörrärtades av kommtnister Lars Lövsund.

Sekandstrld lïnlllngsas
20-kilometersloppet i Tullingsås på söndagen hade inte sam-
lat så många deltagare. men det blev mycket spännande. då
Börje Wikström etablerade en hård slutstrid med fatoriten
Levin Ahrlin. som vann med endast 5 sekunder. Efter halva
banan låg de två ihop och klockadcs för 33.40.
Resultat:
l ) Levin Ahrlin. Föllinge. l.07.l I. 2) B. Wiksttöm.Tullingsås.
I _07. I6 3)O. Wallin. Föllinge. I .I4.40

Alanäs kyrkofullmäktige
hade sammanträde i söndags. Utdcbiteringcn bestämdes till
75 öre. Definitivt beslut fattades att inköpa gamla folkskolan i
Alanäset till församlingshem. Kyrkan och grav-kapellet skall
ommålas utvändigt. Skogsbrandslörsäkringert skall höjas till
I.S miljon kr. Varmboning av prästgården uppsköts till l9S7.

I-»was
I Ströms kyrka lör skogsarbetaren Karl Bemhard Jonsson.
Sörviksnäset. Hammerdal och damfrisörskan Ingegerd Carl-
ström. Strömsund.

Skytte
Tullingsås skf. stod på söndagen som värd för en Iältskjut-
ning i trakten av Tullingsås.
Mästare: I)ErikSuörnberg.HiIlsand.28trätï.2)ValterMagnus»-
son. d:o. 25. 3) Pelle Persson. Ãspnäs. 24. 4) Albert Jonsson.
Öhn. 23. 5) Helge Edesund. Strömsund. 23. 6) EE. Nilsson.
Yxskaltkälen. 22. 7) Nicke Blornberg. Hillsand. 22. 8) Uno Fors-

berg. dzo. 2 I.
Högre: I ) Rude Melander. Tullingsäs. 26. 2) Ingemar Norrrnan.
Strömsund. 22. 3) Axel Jonsson Tullingsås. 2 I . 4) Ilolger Ols-
son. Hillsand. 2l. 5) Erik Boström. Hillsand. 2).

_. _ Lägre: l)David Haglund. Flykälen. 20. 2) Reinhold Nilsson.

Barnbiljetter säljes endast till
Grenås. l9. 3) Olof Forsberg. Hillsand I9. 4) lšrik Larsson.
Yxskaftkälen l8. 6) Rune Norrman. Tullingsäs. Itt.

föreställningen söndag kl. 18.00. _

Skepp ohoj ör den bästa och
mest humoristiska film som in-
spelats av Fridolf Rhudin.

Ström böjer skatten
Ströms kommunalnämnd har. eller två dagars sammanträde.
framlagt förslag till stat för nästa år. och det innebär en höj-
ning av utdebiteringen med 56 öre. den kornmunala försam-
lingen 75 öre. landstingsskatten 3:75 samt tingshusrrtedlen I3
öre skulleden sammanlagda utdebiteringen förStröm bli I5:30.
dvs. en ökning med S0 öre jämfört med innevarande år.
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STRÖMSUNDS KORGAFI-'AR
OPPNAS lördagen den 20 oktober

Gamla såväl nya kunder hälsas välkommen

L0köperdeI:er~da tldritgarna Allonbhdetoelt Stoekbobns-
tldnlngen. som na för en ny polltlsk Inriktning. I samband
med köpet lägger LO ned Aftontldnlngen.

VI har fått en son
Margit och Sture Nilsson
f. Jonsson

Strömsunds BB den l9okt. I956.



Dödsfall 24/ l0 l956
Sla STRÖMSUND sniekannastare Nestor Lorstroni.snontrnnrt.arteonarntnoa-

presenterar gen eller en tids sjukdom i en ålder av 77 år. llan var född i
l.-LN .\l.-Vi S'l'EGA\"l'ÅGE'l' Strömsund men llyttade tidigt med löräldrama till Klövån. där

en renodlad thriller med Spencer Tracy och Robert Ryan han växte upp. Redan som nioåring byggde han en liol. som
Fredag kl. l9.30lördagkl. 20.30 tillsammans med ett durspcl blev trogna kamrater under deí_- OBS. Tll)F.RNA _i långa arbetsskillena vid kvarnen. Där komponerade han också

en omtyckt vals. som ck namnet "l<\amkammar\alsen" samt

Str-ßtns nen Fr-natvllrens bnstadaft-agnr atrtaetta “lin dragspelsallon vid kvamdammen”. som också blev mycket

Lokaliseringsfrågor som gäller bostadsbebyggelse diskute- tI0Ptt|åt'. lltltl Wtfdå I3 år gammal- MN flitig lfitlillß På både
ras av tnllytelserika herrar på själva byggnadsplatserna i dessa ftolen och dragspel blev han så småningom en verklig mästare

dagari Ström och Frostviken. Det gäller närmast att kartlägga OCH bötitltlt! Slleltt Offßtlllißl Otïll NOV iligt Itllilttd på btñ||0P
byggnadsverksamhetcn. så att vatten- och avloppsfrågor lö- och vid andra fcsttillställningar. Han varockså med på många

ses så rationellt som möjligt. Att denna undersökning kommit speltnansstämmor. och många pris tann han med sitt spel.
till stånd. beror till större delen på den bostadsplanering. som Efter konlirmationen gick Löfström i srtickarlära i treåroch fick
Svenska Cellulosa AB och Holmens Bruks fabriks AB håller sedan anställning vid Näsvikens snickerifabrik. där han arbe-

på med inom vissa byar i Ström och Frostviken. För Ströms lade i I4 år. Sedan blev det mera skiftande med arbetsplat-

kommun deltar kommunalnämndens ordförande P. M. Jöns- Sema- Nit han var 2 I år ßie han Sig- Den b03ñt'I3Il6 VII'
son och hälsovårdsnämndens ordlörande .Iohn Anderzon. sedan sin bamdom verksam inom Godtemplarorden. De flesta

Lantmäteridistnktet representeras av distriktslantmätare Gun- kntnttteßiltett att minnas honom i mtionaldtältt lñteetl alltnttge-

nar Fahlén. tåg. där han alltid angav takten med sitt instrument. Med Löf-
ströms bortgång har något av den gamla tiden i Strömsbygden
gått ur tiden.

Saga STRÖMSUND
Prernlär Povel Rantels n. Yngve Gantllns

R A T A T A A
Med .\lartln Ljung,
Regi: Hasse líkman

Tisdag kl. l9.30. Onsdag kl. l9.30.Torsdag l0.30.
Fredag kl. 19.30. Lördag kl. 20.30

Söndag kl. l5.00lmatinel l8.00och 2 l .00

Numrcratlc biljettersäljes lördag kl. lb l9ltcl. l 73)

till lördagens och söndagens föreställningar
kl l8.00oclt 2l.00.

Bamtillåten
Bambiljetter säljes endast till marinen kl. l$.00 söndag.

Alanis kyrkliga kvlnaolllrband
hade på söndagen inbjudit medlemmarna i de kyrkliga Nestor Löfström nterlolen i Im-tsen at- tm-tllvntntama
kvinnolörbunden i Ström och Hammerdal till att först bevista t' Ströntr fullulanslag. I-'om frán 20-talet.
högmässan i Alanäs kyrka och sedan en lunch med samkväm
i bygdegården i Högbynäs. Gästerna var ett 90-tal och lika
många hade även infunnit sig från den egna lörsamlingen. I I _ _ _ _

ttogrnassan i kyrkan trotts av kyrkoherde Folke tangstroni. 75" 'Y"°' P* *°'f°“3 “W '“"““'“°'.' W* "'“"°f“' S'.'°'“'
ttanrrnentat. oen rn. stan natsins rneaverkaoe med sang nu ;“¿"'- ""::' 'W ' Q*'°'°“°'f'à'°'°'“ '|'?:'g' f'“”":"'3;;" 5.15

- . Cf Vl Slßlllllad Cm Û I I P a|$Cf Om ll U

°'”°'°°'“°'“'”"'°""“9 '“ '“'"°' B° N°"""""' utnksrors tm oett ttyrtaoe tatt stronrsnnrt. dar nan stationen-
des. Allt sedan sin ungdom har han varit intresserad av reli-

t srrorns grav-kanett jonttastes pa sonttagen rni sofia ttat ots- 3'°° ”s°:å:'“"°' fd' 'W alm' °°""8f' f f'°f'f“" b""'d “:1'““'
son. stronrsnnrt. kyrkoherde Gunnar Berg noll gnttetatet nen '“_°å“e I “Sääf hur °*°' "“““'“ ““'“" på °“'
lörrättadejordlästningen. Akten inramades med sång av Fräls- as P alm' nn' u'
ningsarrnen och solosång av hr. Anders Tåqvist.

Strömsund och Sveg lll'ayaletltbttllltet'
Jebnvavtttnett llelt llngelse Nya systemaktiebolaget har av regeringen fått tillstånd att

Vid tinget i Strömsund på onsdagen stod två personer, som inrätta utminuteringsställen i Strömsund och Sveg. fastän or-
tillhör sekten Jehovas vittnen. atalade för att de vägrat civilt terna inte hardet intanarantal. 5.000 invånare. som krävs i tus-
arbete under militärtjänstgöring. Erik Jakobsson. Klövsand. dryeksßrsåljningslörordningen. Ortema utgör ett naturligt
dömdes för tjarde gången lör liknande törseelse oett [ir-ik lirilrs- handclscentmm lör folket där omkring. samtidigt som de lig-
son. Strömsund. lörandra gången och fick trcmänaders läng- get på betydande avstånd från ort. där butik enligt lörord-
clse. ningen får finnas.
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ÜÜÜUÜUÛÜ slut orn stat lör nästa år. Det av municipalnärnnden uppgjorda
Elist nu ßfslissds hwllisr vid Ströms kwwmlfvll- atatrtsfaiaget gddkandea. uidebnenngen inet- uno. dt-a. en

miktisß smmmfldßvåßñdss lwmmsfstt ßßls från dknangrnedzorsnajanattsnntedinnetanande an

kwmwlnimww m In du finns möilishsf att ßfliss kaiiannsstane innn Ander-ann nade vid ram fntnnainigeaarn-
en plastindustri till Ulriksfors. som i törsta hand kommer att mmm-54,; statt; ft-gsm om tngmdct av en begvgmtigbetsin.

sysselsätta I2 www- Föwßitmißseß ßfm industrin kvm- anning. nen darrar nade namnden nnniaan s.ooo in a nada
msr i sine- ir III I=°mmuM stödjer ßfss 'M4 lån och ara dat iaf andanaiet den aven arbetat rnnn na typer nu be-

b°"8°" kvämlighetsinränning. När förslaget började synas närrnare.
'_"__"'""_~* visade det sig. att 8.000 kr inte på långa vägar skulle räcka lör

- lfi annndnandet av en innsnning rar bade damer den nanm. for
att tillfredmälla båda könen måste det uppgjorda statlörslaget
ändras. och det skulle innebära. an utdebiteringen höjdes med
ytterligare 20 öre. Det framhölls också. att sedan den gamla
busstationen revs lörettårsedan. linnsdet ingaandrabe-
kvämlighetsinrättningar i samhället än de. som hotellen håller
sig med. Det finns inte ens ett kafé i hela samhället. som till-
handahålla en toalett åt sina gäster. framhölls det. Beslutet
blev. att det upptogs endast ett Iörhandslörslag på 8.000 kr.
Vidare återremittetades agan till municipalnämnden lör ytter-
ligare utredning. Från länsskogvaktare Per Tejbo lörelåg en

begäranornbeielsefråriledarnotskapetiplarteringskonuninèn.

Jonas Hansson blir pltmfdl»-|1m,,,
Det visade sig. att hr Tejbo var den enda ledamoten som fanns
kvar. Kommittén hade tillsans |948. men nagot sammanträde
hade inte hållits under hela tiden. framhöll hr Tejbo i sin av-

SIÜIS ”ßflflflililß” skedsbegäran. Av ledamötema hade tre flyttat från orten och
Strömsunds munieipalñillmlktiges sammanträde på måndags- en avlidit. varlör hrTejbo var den enda kvarvarande i kommit-
kvällen bjöd på en hel del poänger i olika avseenden. För det ten. Han fick sin ansökan beviljad.
första blev frågan om en bekvämlighetsinrättning det stora
slagnumret i debatten och tarvade den längsta tiden. Utdebi- STRÖMSUND
teringen höjdes med 20 öre enligt municipalnämndens förslag. . .

Men en dnwei aadan ndjning nade banans din rntinainige '"“f:|'¿'å:¿f::;“'*"
“:':l';:|',::d“:'i :¿ï":,:'::yæ“"hhcmr'd°”f'N°:|::l'; iaf barn i ßfaunieaident ts-6 an tanaana a sndinsnnda-
M un en ßrhuüsßß området och närmast däromkring. äger rum på polis

innan fniunainige ainme tltlgnattnana nu raaaaatiande av men “"'°“°“ "'*“““8°" "°" 29 °'“- '°5° '“'- °' ' 2 °°" '3' ' 7-

ßfnmtr.inankada¿;a|nansigffidinneannn||nfdaatn|nnni- S"“"'"'°""“"°""“"“'
einen aearnigandeirntaannngen.en|igt nnanseipainanndena “"""““"'°°'“"""*
förslag till inkomst- och utgilisstat skulle utdebiteringen hö-
jas med 20 öre jämfört med innevarande år. Denna skanehöj- Klllllllllllfillllll
ning ansåg hr. Jonsson som en Iöljd av. att man i Strömsund V54 |l°0\0\U0l|f\I||'0Ü*Ü8°$ $1mm0"Ü4° P5 $Ö"'4!8°0 550049
höll sig med två ket-nmnnalßrvaltningat-_ Han vitte inte pasta, man med att besluta om att avskaffa inskrivnings- och

sade han. att de som skötte municipalsamhällets kommunal- terminsavginema vid samrealskolan, vilket lör kommunens del

ßrvaltning ltade lör höga arvoden, Det han ansåg, var att det betyder en menttgi årligen av 4.000 kr. Till ordinarie polis-
nuvarande systemet innebar en lördyring i sin helhet, För ltøttstapcl antogs Bjöm lljottling. Sltñntsund. Barnavårds-

övrigtansågltamatt municipalbildningenären bromspasam- 05010400 cl 00 00908 P4 500 kf ßf "PPN$l0l08 IV ul'
natten vidare nweekting. aannidigt som det medverkar nu am- huset. samt 32.000 kr för att renovera msåfdsbyssmds vi
lör höga skatter lör innevånama i samhället. Han trodde inte 5l0l'0°|I0°0- l'lY0=$b°|°PP°0 Ü 401 5140? P°0$l°05ß0°0\0\
heller på att satnltållsinnevànar-na skulle bli lidande av, att frin 25 till 30 Itt' samt från 35 till 42:50 Oclt i det nyare
mtttticipalgnmltlllet uwltöfde och gick upp i kgmmuneng ßf- pß flill lltlïlllll 37250 lill 45 kfæll åll 50llll
valtning. l detta sammanhang nämnde han gatuhållningen och 60 lll' PCI' 0\å084- film!! från Och med I januari |957. En avsä-

sade. att han trodde. att kommunen inte skulle vilja se så då- gelse av Jonas Hansson om ledarmotskapet i |=00\I000I|lwS-
liga gator i samhället som det nu är. Hr. Jonsson erinrade också l=0l0l0i0¿'0 b°\'l|l°4°S- 000 Ü 0105 $l5"° “'98 |*°0“'0“0l“W0'
om. att det redan l952 valdes en kommitté som skulle under- M' 3000 0188008500- P10 IIISÖRI0 'å0 0804180400 P- Å- 5035-
söka möjlighetema lör municipalsamhällets avskalïande. son. Bredkälen. om tillstånd till avhämtningslörsäljning av öl
oenna unnnnine nar inre. aedan den andades vant aafniad nu tillstyrktcs- Fwswfvn G- I-tmdbvfss ffs Om sn Iiudlwvi
enenda aananlannade. Na bdfjadenan tama. aadenan. an avSuñnsk°mmunlm=~=l°s-lnkßwwmlbwzenvåß-000
ledamöterna i denna kommitté inte ltan Iitnna gina uppdrag kr samt ett anslag på 5.000 ltt' lör ett plastindustri i Ulriltsfors
annat in med ddden, tittmnt ledamöterna i [tera ttdnnnitteet- i beviljades. Fullmäktige utsåg Victor Andersson. Sigfrid Jons-

munieipet har gjort tidigare. I sin inlägg ställde hr. Jonsson S00 000 Ü°0f8 Ö'1l°l>° Ill bvl l*°010W0°0$ l0"*$$1'0 lßßf
inget lötslag. men han ville. lt natnicipalfullrrtttigelechrnöterria en eventuell inskränkning av SJ- traliken mellan Ulriksfors och

skulle ta sig en funderare på denna fråga. innan man gick till be- SIIÜNSII04-
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LottorlStrörnrnedal]erades derna. Dagen till ara lick barnen ett tralikmirke och en ring

StrömslottakarhölIpatorsdagenarsrnöteiStrömsund.Vid $°"l(l°$|*l|lblraplvinsterhand.Syltetmedringenlratt
sammanträdet utdelades lottomas lörtjinstmedalj i silver till barnen skall ha littale att skilja på höger och vinster. vilket

lottan Gusti Olsson. lörtjlnstmedaljen i brons till Svea Eriks- barnen i allminhet har svart att göra. Till att börja med delade

son.l(arinNorrrnan.KarinRing.AdaMelander.Emma.löns- maninbarnenitvlklasserochnamnenpademblev Ekorr-

son. Gunilla Svanström och Göta Lander. Styrelsen fick föl- ungama och Bjömungama. Pa golvet i en av lokalerna hade

jande sammansättning: Stina Olofsson. ordförande. Margit man byggt upp ett miniatyrsamhllle med hus och gator. dir
Berghsu-6m_viee0|dßm|de,RuthEve|and_sek|erera|e,A|ma bamenskallßllrasigdelörstagrundernaikonstenatt lör-
Nyguñrn, viceggknrq-are, Gugti Olga; kßgñßkg, Ruth Carls- ylll sig l lrlktll. PÅ ßßll lCkli0t'l6l'l visades IVCII lm. Om

son. vice kassörska Karin Andersson och Tora Olsen. Av lektionemai fortslttningen töljsmedsamma intressesomden

styrelseberittelsen framgick att lottorna på olika sitt under- löfsta. lwmmef barltß slke att trivas i denna skola. För li-
stött hjälporganisationer och föreningar. Sålunda såldes bl.a. rarna torde det bli bade talamodsprövande och intressant.

l.500polionalar. Rödakorseterhöll hjilpvidbestallningav id-
brickorna. Lottorna var Röda korset behjälpliga vid insamling 'Nu-°|h. |sug-nu
°°h P'°|"'i"3 'V |“'“°"' D°“'"°'“ 'W '°“°"" *im 99 WW Det postfolk som sorterar under Strömsunds postkontor har
lllloßltflkß. KÅl'Bl'l|Ill'$0lll¶V0l'ÖVC|'lIlIlllllZ Till lltmvilïltl under den sång” hagen vuü “mh ”mkt li" c hd a'
500 kf- Ü" 5000190115 h.li|Pl|fÜ° "I-.l“$PWl|“°“” 59 kf- Ü" °$" arrangernang i Strörnsund. Pl fredagskvillen hade föreningen
lSklIll0l1Il0II|l.|lmkI.lll|Il$kl|IIl360Kf.SllIllb0k0$- P°“f°|k“üs"øæmed,upé°chs.mkvimiG'“|dH°æ|_dh

W °" “"8'°'“"W' V°'“<'*'="- ' °°"°"" W* 'W W” det aven raretnnn meantjmaetnang. Pnaaitigeneßme sten

'“°4'?'?'"'"'i*“*!8i°“8°*'*'“'“'f!Uf"='“'*"'°'-"”““?“'" olsson. snønnnna.snn1nntipnnvefuenrjsnnisotßnd.
ßfmfltß NMWQ- 39' ßf°!“'!Uß'"='- ' W ß'P°"=="- nen pt fredagen av pnemiretnnf sz. |-ranenont. snnamtt.
l95 llflllllll' ßl' llllllllllllill OISIIIISIIIOIICI' Och 5.820 ßl' llll- 'mun Ü ung och ungen tjänst Podinha, Ha*
°'8=“'*"'°“°“-$""""“"8""f**M"' '5' '“°4'°"““"- ennrnennnae new i ut nmaenptitnnnner nfotssnn visar

undersintjlnstunderdemangaaren. Detvarett hundratal

mm" skumimlm Mas - skapsköttesavpostrnlstareLrnusl-lartsson.Eersrrpénlöl_|de

:=”nf:rmfeyfl:frH'::e'sn. Hang: i rtoejon nen nnfmtavâl "?'"8 "'“'“"*""*"§ '°"' "°“°" “ **“8- ""F““ °°" *_""'-J
- Trll styrelse lör föreningen Postfolket valdes Enk Hemmings-

hembygd trogen. l-lan började mycket ung med skogsarbete. mlßnndc | J ækmcmt Th O' R”
vitkernenvereyssereenmearnanntteßmsmeaen.rein ”"~ _ 'Wi _'°°'”- - Y' ”°“~
wgümuunahw m|¿nv¿¿p¿s°mnm"°m°m¿88_ sör._Lrnus l-lansson. vice och Rune Lögdberg.

ere vad senaeun. Han arbetade aven en nu min name pa “WW "'°" ^'f'°""'°“'°°" '°“" '~"”°"-
lnlandsbanan och kolare i l-llrjedalen. Han vistades aven en - -

tid i Boliden. l-lanharlven varitengod llottare. vilket hargiort
atthanvaritllottarbasieraåril-lösjöan

VU!
lStrörr|spristgardvigdesplfredageningerrjörSvenErikJorts-
sonochkontoristenGudrunKarlsson.badafranBredgard.
vigaeln lörrittades av kyrkoherdeGunnarBerg.

Dlldafal
Förre lantbrukaren OlofSvensson. Bredkllen har avlidit i en

alderav78ar. l-lanvarlöddißredkilenochhadenedlagtett
mycket intensivt arbete pa den gård han omhanderha. Hans

stora hobby var släktforskning i vilket sammanhang han även

utgivit en skritt om den slakt han tillhörde.

Födelsedagar
85 ar fyller pl fredag inkeliu Karin Svensson. Tullingsas.7 ~ Hon härstammar fran Ström och år maka till framlidne hem-

Å'8*Wf"- "'°""“"*-' ='4*'8fW ' H5*/6" nunsrgafe Per svensenn.1'n||inpas. sedan natten med nu
' hon aven en tid varit bosatt i Näsviken.

-|hnbh|.|su,¿-m.hn¿.vuv¿“ ßar fylleridaglörrelantbrukarenArtders Edler.l-lavsnis.

ra nanagen aenaaeeen netreteunte i snnrneuna pa annie- ""'*' "°""8 f'*" WPP* KW* '“°“ '*°'“ '°°5 "“ "'““**
nv ev renaeem une unge. nu rama retnsnnen verde: nar- *°'“ “Mmm W *'°°“'°'“*"°"""°' °°" *°'“ ""°" W
naste en -to-rat nu-n i tmern s-6 ar enn» namnnnar kallelsen. 4”-'* ""“”“'*-
Meningen ir an det skall halla arta lektioner med en lektion
varannan vecka. Dessa lektioner hills inomhus och sedan blir Jordstalagar
det ytterligare lektioner ute pa vägarna. Llrare lrpolismannen l Ströms gravltapell jordlistes på söndagen 65-årige skogsar-

l~llkan Ekman och Bjöm l~ljortling. Lektionema hålls i betaren Per Lindqvist Sporrsjönis. Manga av den avlidnes

killarlokalema i nya folkskolan. Vidden första lektionen sig slakt och vinner bevistade jordßstningen. som lörrittades
eleverna ut att trivas riktigt bra bland de unifomterade farbrö- av kyrkoherde Gunnar Berg.
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Teleltvinnor blev hyllade i Strötttstttid Bredldletts Dl'l"
Personalen vid televerkets station i Strömsund var pa ons- hade under den gängna vcckohelgen skördefest varvid
dagskvällen samlad till en festlighet på (Stand Hotel. där nks- missionshitset var fullsatt av besökare inte bara från ßredkälen.
telefonistema fruama Mia Lässman och .\lana llallström blev utan också från Strömsund och byarna runt omkring.
föremål för hjärtliga hy-llningar i samband med avgång från Predtkantema (irahn och Burman predikade. och Anders
tjänsten eller välförrättat värv. Fru Hallström har varit anställd Taqvist. Strömsund. medverkade med sång samt tjänstgiorde
sedan l9l7 och fru Lässman sedan l9l9. De har vid ett tidi- som auktionsförrättare påde skänkta varoma som tillsammans
gare tillfälle tilldelats televerkets medalj för nit och redlighet. med kollekten och inkomsterna för kaffeservenngen inbnng-
Vid den festliga .supen avtackadesde av telekommissane (iösta ade över 800 kr. Pengarna går till en inre renovering av missi-
Nilsson. För personalen talade I-Ister Mattsson och Emma onshuset samt till missionen.
Trttngius. som även överlämnade en penninggava.

.Via l.å.v.vniun och .llariu Ilullslróm

Lantmannaveekan i Ström
llushållningssällskapets lantmannav ecka inom Ströms socken
inleddes på måndagen med ett sammanträde i Strömsund. där
man samlats i pensionärshemmets samlingslokal. Där talade
jordbrtikskonsulent Nils (). Bengtsson över ämnet aktuella
vävtodlingsproblem och maskinkonsulent l-lrik lídvvall om
maskinvard. I llögbynäs bygdegård talade husdjurskonsulent
Nils llolmer om nötkreatursskötsel och trädgårdskonsulent
Per Zetterström om bärodling. I-Iller föredragen följde diskus-
SIOII

STRÖMSL' .N D
lísso Benslnstatlon vid Brogatan

halles t.v. OPPI-IN
vardagar 07.00-2 l .00 Söndagar 09.00-2 I .00

l-'SSO Bl-INSl.\“S'l'ATl0.\'
Börje .-\rvldsson

Strömsunds socialdemokratiska kvinnokliibh
hade på onsdagen ett välbesökt möte i hotell (iillet. .\lan be-
slöt hl.a. att anslå l2S kr till Radiohjälpens lingeminsamling.
Till en .-\ßl~':s PPI'-kurs i Strömsund anmälde sig åtta delta-
gare. och att bev ista en kurs i llalåsens skogsvårdsskola över
ämnet Lev a tillsammans v aldes Ingeborg Ringbert och (ienrud
Nilsson. Det beslöts också att ordna en skjuts med bums till en

5""'*""'° '*°"' """°' ""“°' "' ' ' '°-“” musiitaiiim i iismmt-fast titt vitt.-ii iismmmiais liv-iiiimittui-ti
Traktorä 'are Hel te Jönsson. Stamsele. kom på ttsda en un'- ß F ' mbjiiaiis. v'ia.m- t-.staff mms-itantts ensiingcn-ast iiiipsisiiv-
dcf §'"_ eg” 'mk'°' mh skadade* Sá N” “ån 3" ha" måmc närshemmets samlingssal. Mötesdeltagama enades om att
töms "|_' nacke hsam' m'_\'à"" Tmls 3" cm hJ"_'pam *mk kvtnnoklubben skulle inköpa en fana. l stället för ett möte i
over brostet och det andra over benen förlorade Jonsson inte kccmha hc_\.|¿h__ nu “mm en 'ma J-ulanm den 3 ¿“_cmh“ nu

*""*"'“' "W mm” |f'°'““' "" '“'““""'°' ' nach- där låkama vilken arbetarkommunens medlemmar skall inbjudas. .\lötet
konstaterade att Jönsson ådragit sig betydande skador men M §|u|a¿,_,_\, med kan-L, “ch a||§¿mg_

dock ej livsfarliga.

Födelsedagar Strömsunds arbetarkommiin
90 år fyller på fredag änkefni Sara Kajsa llöglund. född Karls- hade på söndagen möte. Ordföranden nksdagsman Sigfnd
dotter. maka till fiamlidne småbrukaren Nils Petter llöglund. Jonsson inledde med att ennra om de senaste världshändelser-
Stljeåsen. na och nämnde i detta sammanhang. att v i .som ännu har gläd-
8$ år fyller på torsdag förre skogsarbetarcn Nils .-\rvid Jons- jen av att fö leva under fredliga förhållanden bör känna var
son, Näsviken. Jubilaren är född i .-\lanäset. De senaste 45 plikt och slå vakt om vart fria föreningsliv. Därefter fick mötes-
åren har han vant bosatt i Ström. tidigarei Risselås men nu- deltagama lyssna till ett intressant föredrag av rektor .Nlax

mera hos en .son i Näsviken. Andersson. som gav en onentering om den 9-ånga folkskolan
85 år fyller på fredag fru Johanna .-\lbertina Jonsson. född Till sist följde en stunds diskussion. Till att bev ista Pl'l'-kur-
Bolin. maka till hemmattsägare Mattias Jonsson. Stamsele. llori sen i Strömsund på söndagen valdes Karl-.-\ve| Söderström
är född i Tåsjö.
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vred- 20/II l956
t sndnis pnrsigard vigdes pa tdfdngen gfavninsuinisi ung WÛGWNÄS WGWGÅRD
Jörgen Jörtsson. Borgvattnet. Dorotea och Valborg Birgitta _ mk"""""
rnnntt. Lavneiga. vigsetn ranansdes av tiynieneide Gnnnni V^R°5"U5VÄ*°|NN^-'*

den 29 november kl. 20.00Bea .

t snanis pnasigaed vigdes pd taidngen veftiniasnne Nils otnr *WW '°'- 24 ff-°-0* M 27-

Mattsson. Storhöjden och fröken Ejvor Marianne Svanström.
Bågede. Vigseln förrättades av kyrkoherde Gunnar Berg. sun”“auf

har ha en talrikt besökt arbetsaflon i pensionärshemmet. Det
Födelledlr meddelades att den insamling av julpaket till Ungerns bam
IIår fyller på torsdag förra srrtåskollärarinnan Helga Jakobs- som nu pdgår redan inbringat 250 paket. Kyrkoherde Gunnar
son. maka till träarbctare Axel Jakobsson. Lövberga. Hon är Bergtaladeornminnen frånen Italien-resa. Fil. mag Ebba Lars-
född i Gäddede och bodde senare i Alavattnet. En tid var hon son underhöll därefter med vacker pianomusik. Kvällens värd-
lärarinna i Strand innan hon kom till Lövberga. där hon var innor bjöd på kaffe. och arbetsaflonen avslutades med lotta-
verksam ett 20-tal år. innan hon avgick med pension. Som sången.
lärarinna var hon mycket omtyckt av såväl bam som föräldrar.
och hennes lärargäming var varmt uppskattad.

Födelsedagar
80 år fyller på tisdag fnt Selma Strömstedt. änka efter Kristian

Sommar-OS lavlpl Melbourne. Australien. Det blir fem Strörnstedt. Lövberga. l-lon bor numera med sin dotter i Upp-
svenskaga|d.kaaotisleaGer1 I-'redrlkmoatartvå.desvenska sala.

seglarna likaså I modern femkamp segrar Lara Ifall.

pughgpr Ãnkefnt Anna Stenström. Hillsand. har avlidit i en ålder av 89

3,-¿¿8¿,¿_ och arbetat på sin fädernegård. Arbetet blev också hennes liv.
så länge hon orkade.

sttinntnindtanden Anders Eijde nam-tidii i sin neni i sndni- Kßmmlllföw
nind. Han i-ni inradd nninistid. sdni nen nng tiedde nan i Kmmumlßfbswms ßvdslßis 503 i Strömsund buk vi 005-
Risselås och senare även en tid i Alanäs. I-lan var energisk 159890 9" Vinsökl mac Ü Û|Ü°'Ü°m$h°mm°' Ü Tmllßåi-
den nitieinde siat» indp nu rensann snidiei een giek brand Mdslßissßß °fdßfmd= Gunhild <'=fl§$° mvwmds °m
nnnai i stidgssridta. t insngn ai i-ni han stidgsijansienien. nn- de nya Mil wm vwfälwks “mkr höstw °=h de förhand-
g|5||¿ i,-54 mmningsßmngnggn mm 5 5,,,¿s|¿,,_ Em, pm. lingar som förts med kommunen i olika frågor. llilding
giom-mn*-| 1,5,-“dc hm md g|;¿m|w,¿g|_ Amundsson talade om Flßzs folkböckcr och vad dessa inver-

~--0.

nu-2..- _

.-lmlers Eüde

3 f ~ s i i f - = katpåläsvanomaidesvenskaarbetarhemmen.llandemon-
streradeockså höstens Flß-böcker. med följd att många exemp-
lar försåldes. Till att besöka en kurs för skyddsombud i Öster-
sund utsågs Signe Kärrman. Pelle Persson och Karin Karls-
son. För att kunna finansiera den traditionella midsommar-ut-
flykten. som avdelningen brukar företa. beslöts att ordna en

tombola. till vilken medlemmama bör skänka en vinst var. Art
handha tombolan valdes llenning llansson. Anna Nordström.
Nanny Zakrisson och Ililding Amundsson. Förslag framför-
des också om att målet för utflykten skulle bli Sundsvall.

sirdnis rnttatnitesmetse MONA--WARIMN
tinrtian snnnnannsde den tiestnininniittdidinniierettistinrta- Dvlewsfmwmm
nine i tannasei inse Kan tinsini- ttdnningbeig fran Ra i Mag- EVEIIT GRANHOI-W
sid ramniting. uninnnnn Mana sadennnd i ttnvsnas antar- ~M1'I'EKUI-! DEN GI-MM CABARÉLS
lan om avsked med pension tillstyrktes och lärarinnan Märta KÖP ÜÜJUÛUÜ M3 STRÖMSUNÜ- 5"'5'|“Ü°fl
ajentes nnnattnn nni ijansitedignei tai snidien aven nndei wdßss den 28 ß°~'°ml>°f RI- 20-00-
vårterminen l957.

ÅSA--.\'lSSE 0Cl~l KLABMRPARN
PÅ Gl-INO.\lRl-ISA

med

John Elfström och Anur Rolen
I-'olkbumor som får akrattmttsklerna l gång.

Deusätadragspelsduon
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reaatsrerten íupnarssu
Strömsund och Sveg delade broderligt pa poängen i sönda- hade i lördags en Ungdornens dagsfest i skolan i Åspnäs.
gens kamp i Jämtlandsserien i tennis. l-'latas Karl Erik Lund- Behallningen av festen gick till Ungem. Ombudsman A. Lund-
holm besegrade överraskande Bosse Norrrnan i första singeln. qvist. Östersund. medverkade med tal samt visade film. Sedan
För den andra ströntsundssegem svarade Sixten Appelblad. serverades ka'e och hölls auktion på tårtor. som byboma
medan Sveg vann dubbeln och tredje singeln. skänkt. Behällningen blev 289 kr.

FU* taenarertsrrrrn
V*"°IC' nraeparonetngen ss ev tryne4oinrnnnre.ataranger eentrern

G°tl"I°°ll$l!'°fll-l°'l”°I inrttrnerte. tnrnnnn sig i Gotrttn tsetrssens garn titt en men
FW BMW resrtagner nu ßrnan tar ungerntnsnnrtingen. inte nnnare rn

SWWM BB *ll 25/ l ' l°56- ts1=2s brev sttnsnnrnun. sern nn gar nu trenovnnrte nngrere.

Dödshl
På tisdagen avled i Strömsund fru Rut Lundholm. änka efler
jämhandlaren Gustaf Lundholm. Hon var född i Östersund
och vid sin bortgäng 78 år gammal. Fru Lundholm kom som
gift till Strömsund i början av seklet. För det samhälleliga var
hon mycket intresserad.

Födelsedagar I/l2 l956
80 lr fyller pa måndag förre skogsarbetaren Karl Olof'Morin.
Havsnäs. Han är född i Ringvattnet. De senaste aren har han
vistats på llavsnäs ålderdomshem. där han utfört ett gott

' '_ ' ' arbete under arens lopp. Bland annat har han skött eldningen.
Um"-'-'f CW' J°"-'-'°" kk" ""d D°”-l' l yngre år vistades han pä ett flertal platser. och hans huvud-

sakliga sysselsättning var skogsarbete.
Sltllrdefestlïlsaa
Under den gångna helgen har det hållits skördefest i skolan i vvh
Täxan. Det var Stamsele-Täxans missionsförening. som stod l Suñms kyrka “Eks p¿ sömhsm hr Sum Okson och fw
förarrangemangen. Behallntngen 488 kronor skall delas mel- - - - - -ha mm l issiomn och Uscmhjpcm Gahltn. Vigseln förrättades av kommtntster Lars

“""'°'|'ll'l" nytrurrgrnttretntaaae
15 Ål' fylld' PÅ Olßdlßšll il GCl"lI'l.ld MÅNCIISSOII. llllkl llll Ena. söndagens hösmi“°8u¿s|j.n$| i Ahnis kni' buk
lllllllm l°'l= M*"°9=*°'l- 58"' "FW Slföflll- HW 'W tyrtrtaee tnnnnnßrtrnnaer errtnrr rnea eat-enrstrnrre. varvid
“°<"'8l *ll 8°“ W-"= ' '-“"'°'**= '“'“'°“°“ ' SWMW- rt-en ßretrenr undertuttning i rnrrn nr trorssng under tertning

av fru Elin Halsius samt ett vackert adventsspel framfört av
'|',..|,vg..,|-||;|;|.||;|.|,|, söndagsskolebamen. Kaffebrödet hade skankts av damerrta

stronrsnnae rennirvanner ner nn rertrtagr nn present. oe ner från Hvwßwh hela lwhlllinsß- lll l=r°ß°f- såflill lldn
narntigen nn ter en nnvsnrtr en av utriterers etern rerniteetnr llylßtinsnß hiilv-
som tennishall. Därmed har länet begävats med sin andra
inomhusltall. Hallen är 52xl6.5 meter. så den räcker gott och |,-uánhnr
Vil ll". G0lV Üfbßllgl mtd Sllpld Cllll 0Cll ßßfl “Q Od! su M, fyner på uhgcn u "amy Eriksson. ma Persson.
ldllßlm SllldS.1-ylfififfšlllßllßflld llllCl8kCl|'lÖß1l'l0ß.$Åd
bill' gllßkl SÅ SVÛI1 lll |0bb8 dif. Tllljlll bikllll' Sll'Üm$l.IIldS 'add i Hi“s¿nd_ Redan som hc" uns 'Unni 'nn hcnuna och

T°""*$'*'“**'- 'lf ““_" W' 55"! *WS 'W "*'4"'*"l“8°“- E" nade tjansr i rnnntjer pa en nemt ptnser. unna annat i sreetr-
glad och sälförttänt julklapp bltr det för Strömsund och förtes- 'um
ten ocksa för resten av tennis-Jämtland. ty nu kommer Flata
säkert att etablera livligt utbyte med närbelägna klubbar bade
sommar och vinter. ÜÜÜ.

Förre hemmansägaren Erik Petter Strandberg. Bonäset. har
avlidit i enålderav 8l ar. Han varföddi Strand. Han varmanga

Vg år bosatt i Klövan. där han innehade bade kvam och tegel-
l Ströms kyrka vigdes pa lördagen banktjänsteman Karl Len- bruk. l927 bosatte han sig i Jormvattnet. men för tva är sedan
nart Andersson och fröken Gunnel Sandemo. bada frän Rätt- ylllll lllll ll" *ll ¿°ll°l'l 500550- "lll VU' °ll lllycll llilld
vik. Vigseln förrättades av kornminister Lars Lövsund. Bruden P°l'SOIl il'l0lll UNG Sllñtll Oll Fllvilll-
ärdottertillskogsfaktor ArtselmSandemoochhans framlidna | |'|i||$lIld lll' flll Ålllll Sllßlfålll- illlll Cßt' lllllllflllßlfllllmh Låvbergm Johannes Stenström. avlidit i en ålder av 83 ar.
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Dödsfal Det färdigställda huset rymmer IS bostadslägenheter. De flesta
Förre skogsarbetaren Olof'Sjöström. Öjam. haravlidit ien al- lägenhetema är pä tva rum och kök. För övrigt är det varie-
deravvoar. Hanvarlöddiójamdetihanertmdartietasinliv. inndd§inf|c|w_ffannnn.inndnun|miii||iii=nimndn|iduindd
Sjöström NI' vn verksam medlem imm Ltllhßßll miS$i0n$- matvrä. Bottenvåningen rymmer även en större affärslokal.
lßläßlliâißby varsgolvytaär|53kvm.DetärglädjandeattStorgataniStröm-

sund har kommit ifräga med HSB:s bebyggelse. Därtned har

Llllajalafloa också denna gata lätt en nyare och trevligare arkitektur. Den

Härom kvällen firade Strörnsunds kvinnoklubb lilla julafton pä skriande bostadsbristen i Strömsund har också till en del av-

hotell Gillet. Det var en riktigjulaflonsstämning med en stort ltjälpts.
bord dukat med härlig risgrynsgröt och stutar. Efter en trevlig
inledningskuplett. hopkokad av fru Adele Thom och sjungen _-713; _~¿-_,¿L--.¿¿--_ _»

av festkommittens damer. följdeen hälsninpnförande av klub-
bens ordförande fru Valdis Holm. Sedan vardet bara att ta för
sig av det dukade bordet. och bland storätama märktes Olle _ , ,-

Ogcnrud. Ivar Nyströrn och Walfrid Edelsvärd. Medan maten
sakta srnälte sjöngs klämmigajulvisorsom allsäng. ”Julgriscn”
serverades pä jämtmäl. mycket bra läst av fru Britta Telenius.
Med ”Lill-Lasse” Söderholm i täten följde sedan en riktig läng-
dans kring granen och runt bord och stolar. Under en paus i
dansen hölls en pakctauktion. där klubban fördes med stor
skicklighet av Harald Battdin. D

Fredagen dea 7 rleeeatberäppaarvf .-
Jülllßl HSB-bygger vid Smrgalan

I f.d. Nilsson It Waaatlahls batfk.
Genom utökade lokaler kan vi erbjuda större sortiment

m.ju|mikm° sm" inköp mójßü av pñm' Det blev Strömsu::In tog hem poängen i första mötet med
,|.||;|.”.f L E K S A K E R Järpen i division lll. Strömsundsgrabbama vann pä sitt bättre

ßf svenska och utländska spel. och det märktes att de hade mer träning bakom sig Resul-
gmn “-5 “ng fabrikat tat: 4-8 f l- I . 2-4. I-3). Tempot hölls väl uppe under hela mat-

.Ialprydnader Ljusstakar chen. Om man tar en överblick av mälprotokollet. kan man
konstatera. att Strömsund ingenting hade att hämta. när A-

R°sTFm11=§,'om~GRE'|oR"REsENT^KnK"^R kedjoma var inne. medan de däremot genom sina injektioner
mmm." "Minh". frän Ulriksfors kunde spela ut det alldeles för svaga Järpen-

ström' K°'“um°“"ö"'m'g garnitytet. när B-uppställningama var inne. Ingen i Strömsunds
A-kedja kunde anteckna sig i mälprotokollet. medan Järpens

Födelsedagar 7-' l 2 l956 mal ordes av A-kedjan. De bästa i Strömsund var RolfKarls-
85 är fyller pä mändag fru Anna Kristina Persson. Ãlghallen. son. Clyde Turesson och J.E. Jönsson. Jacobs i A-kedjan var
Hon är född i Ojam. gi fle sig i unga är och har fött och fostrat teknisk men inte effektiv nog
en stor barnskara.

vtgdntvtmrntirttinnt utftturnn ni-matta _. _

Artmsniafttnndssiyietsen titisdin tansnitmsnainndi-n iinsiyi- 'Å1':n"3:'¿';:“:¿
kan nn det nybildade AB urin-Ptssi men siniiigi tan na so.ooo * °° °" . _

kl, mr kn lm.Mw ._ ska" “ms i i Ulñksrom hansmaka. föddÖsterberg. Ulnksfors. Vigseln förtättades av
p t n som gäng

Pengnnin ston nnvandss rar intidp av maskiner den iordning- b“"'°"* '“°““""°"°“*"“'° "”'“°"°'“° °“"““' BW'
ställande av verkstadslokaler. Tillverkningen skall omfatta
förkläden. madrasser. kuddvar m.m. av textilplast. och företa- “uu-Ü
5" sh" sïmlám “W P°“°"°" Hemmansägaren Anders Edvard Henriksson-Enetäg. Ãspnäs.

har efter en kon tids sjukdom avlidit pä Ströms sjukstuga i en

ßnmqtenny .mi-ga., ßmgbyndg ålder av 7t ar. Han var född i Skärbolandet. Ãspnâs. vid sidan

usas tiyggriadsvedisanitnn i sifoinsnnd tai nu mndmi sa om Jfdbwk ßfbf-'wdß han med liss- °=h skeswbctß-
lå||g|_ gt] en gv dg [vi ßfgg bgggdg- 0ç|'| gfßß||u5ç||_ gym Nåf' büflllåkllüfl \'8l' S001 SIÖISI. llüdc llüfl lfllt mllldfc ål! l l
pabaijndgs ßi- mig nu gi- sedan, nu gr randig, 0,; “dn im. bam an försörja. Den bortgangrie viste. hur det var an arbeta

gt, gym Q; d §|6|'|'g_ bçknß gçk vgrg inyninggklg ßflll håll! S\illcf'l b0l“l8 ffåll dÖl'l'Cf'l. Åfbclßl blev OCKSÅ l'l8l'lS

omnägradagar.Bädahusen.somhargemensamvämteeentral |°-$Û|Ü"8°l“°PP$|“Ill0\0°fl<l¿0-Ü°l“5J°l\""Û8°85"8
och gränsar mot Storgatan och Sventegatan. är kostnadsbe- kopplade av med var fiske. Han sötjes närmast av bam och

räknade förcirka 2 miljoner kronor. bmbm-
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.Ialakyltalagea Vldstorgataa
pä söndagen lick rena önskevädret. och detta ledde till att det har man börjat arbeta pä det nya kommunalhuset. och “Tant
var mycket folk i rörelse pä kvällen. Vid I9-tiden. dä luciatäget Elises" gamla hus. som är ett av de äldsta byggnaderna i sam-
drog fram genom samhället. var det faktiskt täta äskädarled hället. mäste rivas lör att ge plats lör det nya. Grävningsar-
eller gatorna. l största allmänhet kan man säga. att allärsrnän- betet lör grunden till det blivande kommunalhuset är nu i full
nen hadeästadkommit representativa och reklarnrnässiga skylt- gäng. Det gäller att hinna med sä mycket som möjligt. innan
lönster. Musik och filmlörevisning pä husfasaderna saknades kylan blir alltlör string. Personalen har anledning att glädjas
inte heller. En och annan allärsman passade även pä att samla ät att lörsta spadtaget har tagits lörett kommunalhus i Ström-
in pengar till Ungemhjälpen. och denna vackra handling stöd- sund. Trängseln pä kommunalhuset är stor. och man arbetar
des med livligt intresse av folket. Ströms rödakorskrets var under svära lörhallandert.
även i livlig verksamhet med lörsäljning av tornbolalotter och
glögg i Handelsbankens lokaler. Saga STRÖMSUND

I-'rank Slaatras atorlllrn
uu”ud. MANNEN MED DEN GYLIENI-I ARMIIN

“nat hona. 'ahah haróson uxnündnl. Fllßkl. |9.30lÖl'dlßk|. 20.3(')§à§k|.l0.(n0Ch Zllm
somstjärnor.|-lonheter|ngridSjödenochäridagenavSve- _' B°"'ß"b-'“d°“ '
rigrs iyrtrtigasir nirtor. tartm urv trririr Liirir rose. ingrid 5" "“°“'“'“* '“'“4* 4"' if”'“W-
löddesi Strömsund l938.och närhon vartioärgammal. llyt-
tartr frmiijrri tili aruiinrr. Hrriarrrar irrsrritttntra rmrsrri- I-Ielellralrler
gg-54, i |-rgjrqvigrg pgwgrg|w,¿g| pg groggmn 27_ Ogrgggumt Lucialirandet var allmänt i Strömsund. Pa sjukstugan var det

, särskilt festligt. Där hade man också utsett en egen Lucia. ochad-n-hu* lyckliga var Anna Strömbäck. Längt innan vanliga

sirrirririiriii rir mr i ir rri rgrri Lurar. vinrri ar iiririrrim '“*"°' "“'° '°'“"'- '*8“'° '-“°'°“'° "'“' '*"'°' °°" °'“ß' '
realskolans elever och dess rektor Max Andersson. Skolan mi" 3'"°"' 5j“|*$l"80'\$ Olilßl avdelningar och sjöng lucia-

iirrir rismiigrri maria rim rtrvrr iirsrii rrigrr Fors riu Liirir. “"ß°"- W" *3“'“'“8"“ P°'*°'“°' fl" si" '“'T"'ß"°“ "
Luciatäget utgick frän samrealskolan. och Lucian äkte släde sång “th 'ckamg spis' ÜÜÜ” ptM's"i"3 i pmvinsinnuuc
med tämor och stjämgossar. Under färden var tomtar i verk- Bm" Mm' AW" 3"|dsm_°d Sig' S""di"3 °°h
rsmiiri med trrtiririirosrrr. som rrriri rriarigri givrrr um ar 'W f'“"'1”'°“"'*ß*°'“'“°“ 'W '“°"'“'"° °°" **"F~ WW

rrrtrtrotrrir nirirtror ßrri riagrr ririgrr irririrr rrariiiig av mir- P* 5"°"“ *1“'“'“8"-
sikdirektör R. Jansson. Sedan följde talet till lucian av rektor
Max Andersson. Eller ytterligare nägra sänger avsutade llick- r ' -

\*
/?

kören med “Sankta Lucia". Till sist ck Lucian av rektor An- ;,g "“ '

dersson motta ett smycke. skänkt av Sundings guldsmedsaf- ' flifif
rirrsrrømruria. 1.,//,Å.

~

(gaç,_'

S.-'rs/f
4*

sirorrr-ru -try-ar 'iß 1* .

or rrrissir lagarna tarm prrrorirr ivrigt ttrirrariar ps rri
rirgrvririirrriarir|igryrisrroriiriiriii.oritiarmiitirrsrrri - ; i
Hrrtrirsrri ort» sritr sjobtorriromiirn iiu iippgin in iimgriipp - . \ “-

grmgirtrrigrr. och arr rr iriir ut om rrirm. arr .ri arr iriivii ,_<--Å '
julstämning efter gatoma. ' ' Uf, // /ri.

. ri.,<."\
rr isrroimaa f -llrsamllagsliearlrylar / , '_ /
Det harlänge vant ett önskemäl t Ströms lörsamlrng. att man /( * -

skulle fä till ständ ett lörsamlingshem i Strömsund. Detta öns-
kernäl häller nu pä att lörverkligas. Arbetet har fortskridit sä Dr: Bertil Wikström här på iidg rlll England
långt. att man har murat upp tva väningshöjder pä den ena

vißkelbvssmde°ehirv6s°<Ivñsmeddeß=ndm-Föß=m- ratirurututrirrrrrrrtiaririipimtaagvararr
lisrhemmer vwßree i ert me virriserr rmlrelbvscrred ev utriirrrorrrsbritrris rrrrririrrr our iorur rm trirrim ams rv.
fßerlmrr vi vleleerr mellan Iryrken eeh Peeter eeh kommer gjord. vi frrargrri irrirmrirr rirrritigrri rii prrtirriirirri kapr-
0"$Üm°df0$0d°"l°"°f8°|-"\°dlVi"|*°|bY88|lÜ="-$°m kontraktavlängvä|'dskomrnittenrttedI~larg-kortcentenornköp
inrymmer beerlder- lmmmererr Sri verellellt med Remeelevl- av frbrirrrri i utritrrrors. Ovrrrristrrrrirrirtsrri irurri kran rtirri
89"- sedan riksdagen behandlat ärendet och godkänt uppgörel-_ sen. Harg-koncernen vill även sälja ett helt bostadskvarter.
Dödafal den s.k Uven i Ulriksfors. Det är ett llertal hyreshus om drygt
Förre lantbrukaren Anders Wiik. Alavattnet. har avlidit i en ett 60-tal lägenheter. Ströms kornmun trä'ade pä fredagen en
älderav 78 är. I-lan var lödd i Alavattnet och känd som en idog preliminär överenskornmelse med Harg om köp av bostads-
och intresserad lantbrukare. fastigheterna.
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Födelsedagar I-l l2 l9Sri
50 ar fyller pa lördag hemmansagare John Forsmark. Hössjön.
Han är född i llössjön. där han sedan l938 haft hand om
födernegarden. Han var inte mer än tolv ar. da fadem dog. och
eflersom han var den älste sonen bland tio syskon. blev det
ocksa pa honom de tyngsta syssloma och ansvaret lades. Vid
sidan om skötseln av garden arbetade han i skogen. och sa

gör han än idag. Sedan l924 har han varit organiserad i Skogs-
och I-'lottnings och var ansluten till Trangasens avdelning.
dar han varordßraride i tio ar. Numera tillhör han styrelsen för
Ströms storavdelning. llan kom med som ledamot av Ströms
kommunalfullmaktigc redan l934. och detta ledamotskap inne-
har han fortfarande.

Bröderna Anders. John och Erik Forsmark
på jårleniegárden i' Hössjön

Strllmsandaborna liör program 2
Nagra rikare variationer i etem för radiolyssnarria i Strömsund
för program 2 har man inte hoppats pa. även sedan radiosta-
tionen i Brattasen börjat sända pa FM. Men efter onsdagens
provsandningar börjar strömsundsborna att hoppas. Mellan
kl. l l och l2 fick man pa radioavdelningen i lloofs musik- och
pappershandel i Strömsund in sandningama fran Brattasen.
och det var ingen svarighet an lyssna pa den musik. som da
sändes pa FM. Vid mottagningen använde man sig av en ra-
dioapparat med ramantenn.

Norrmaaaaköllsav polaea
Polisen i Strömsund anhöll pa onsdagen en norrman för be-
drägeri. Han har med sin hustru och en minderarigt bam vis-
tatsiStrömsundsedan i november. Underdennatidharhan
inte hall nagon fast bostad eller arbete. Han har bl.a. stuckit
fran hotellrlkningar och lanat pengar av personer. som han
lovat aterbetalning. sa fon han fan pengar fran Norge. Några
aterbetalningar har det dock inte blivit.

Dlldsfal
Undersjuksköterskan vid Forse sjukhem. Carin Abrahamsson.
har avlidit i en ålder av 48 ar. Hon var bördig fran Bredkälen
och ingick som ung som evangelist i Filadelfiaförsamlingen.

I-'lera kommande :porrstjärnor kommer till varlden detta
ar: ”Femtloaesorna" Björn llorg, Ingemar Stenmark

FrankAnderssomïkomaswassberg oeli Llada Haglund

\'ld extra tlng
i Strömsund pa mandagen dömdes den finske skogsarbeta-
ren. som för nagon tid sedan knivskar en kocka i en skogsar-
betarbarack i Ström. Han fick tva månaders fängelse och skall
dessutom eller avtjänat strafT utvisas ur riket.

Dödsfall
Hushallerskan Katarina Matilda Persson. llögbynäs. har avli-
dit i en ålder av lll ar. llon var född i llögbynäs men tjänst-
gjorde en längre tid som hushallerska i llavsnäs.

Skogsarbetare l Marias flek stock över sig
35-arige finske skogsarbetarcn Ante Paav ola. som vistats pa
skogsarbete i Lillviken. blev pa tisdagen svan skadad vid föll-
ning av ett träd. llan kom under trädets stam och blev fast-
klämd mot marketi. llan kunde dock ge sig tillkänna genom rop
och blev pa sa sätt upptäckt av ett par tummare. som kom
honom till hjälp. Da man lätt loss mannen. hade man sedan att
hjälpa honom fram eller en 600 meter lang skogsväg till allmän
landsväg. Sedan fördes han i bil till sjukstugan i Strömsund.

I Slljeasen
har man hafl luciafest och behållningen blev l25 kr. som gar till
Ungemhjälpen

Ulrlksforsbor blir fangvardskonstaplar?
l-'angvardsstyrelsens byggnadskommitté har utarbetat ett lör-
slag angaende den nya anstalten i Ulriksfors. innebärande att
ieparationsarbete avseende bl.a. vämte-. el- och sanitetsin-
stallationer samt vissa ombyggnads- och omändringsarheten
maste utföras. om anläggningen skall kunna tas i briik för
fängvardsäridamal. Man räknar ocksa med. att ett antal perso-
ner i trakten kring anstalten skall kunna anställas som vakt-
konstaplar. och att huvudparten av dessa har sin bostads-
fraga löst.

Födelsedagar
75 ar fyller pa julafton föne byggnadssnickaren lšrik Mar-
tensson. Risselas.
50 ar fyller pa torsdag fni Elsa Eliasson. född Larsson. maka
till träarbetaren Bemhard Eliasson. Strömsund.

Jfårfígf kaffe ¿ V y

Iwi'3'.r°"J'-'¥-'if-'-“"_".'.'§Z'.'l'.IC ./ l
Gör ett bnioli vi \ _'

DuLb::?:_Konditori

Dödsfall
l Vagdalen har fru Karin lâriksson. maka till lantbrukaren Jonas

Eriksson. avlidit i en alder av 7l ar. Hon var född i Vängelsby
i Fjällsjö kommun. och makama bodde i 37 ar i Sporrsjönäs.

Födelsedagar
50 ar fyller pa nyarsaflon fru Erika Forsmark. född Eriksson.
Hössjön. llon är född i Rudsjö i Ångermanland. Till Hössjön
kom hon i samband med sitt giflermal.
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Nils Grönland avgår underlätenhetssynder. och dels mot en av fullmäktiges leda-
Vid kommunal fullmäktiges sammanträde pä torsdagen, vilket möter. riksdagsman Sigfrid Jonsson. vilken anklagades ßr
var det sista för året. drog en av de älsta och mera kända att under senare tid ha infört partipolitik i fullmäktige. Myn-
kömmunalmânnen i Siiöm sig tillbaka från aktiv kömmurialpö- dig som alltid förklarade landsfiskal Hallberg sig avböja allt
litik. nämligen dett mängärigc fullmäktigeordföranden Nils Grön- tack. och sammanträdet avslutades i förvirring.
lund. Vägdalen. llan efterträddes pä sin post av riksdagsman
Sigfrid Jonsson. som i varma ordalag och med blommor hyl- Vlgde
lade sin företrädare. Innan hr (irönlund avslutade sitt sista I Ströms komministerbostad vigdes pä annandag jul skogs-
fullmäktigesammanträde med ett klubbslag. lät han med nägra praktikant Nils Johan l-lriksson. Sunnansjö och fröken Ulla-
fä ord erinra om vad som vant. samtidigt som han framförde Bntt Jönsson. Tärnan. Vigseln ürättades av kommtnisterüösta
sitt tack fördel förtroende. som visats honom som kommunal- Bjermquist
man och fullmäktigeordförande. llan gladde sig särskilt at att
de gamla kommunema Ström och Alanis kunnat svetsas sam- Födelsedagar
man till en kommunal enhet utan nägra tvistigheter. llan erin- 85 är fyller på onsdag förre smäbrukaren Anders Persson.
rade även om att trots parrilinjer. har det kommunala arbetet t Södra Öhn.
Ström. särskilt under senaste ären. kunnat föras pä sa sätt. att 75 är fyller pä nyårsdagcn förre snickarmíustare llans (ieorg
det gagnat orten. Till sist önskade han sin efterträdare lycka Löfström. Näsviken. Ström.
till pä den post han lämnar.
Den avgående ordföranden klubbade igenom den omfattande Vlgde
föredragningslistan med sin vanliga snabba takt. Källarmäs- l Ströms kyrka vigdes pä söndagen med. kand Bo Björkqvist.
tare Folke llopstadius beviljades sålunda tillstånd att bedriva Bollstabnik och tried. kand lngrid Ronne. dotter till folkskollär.
utskänkning av öl i (irand llotells grillhar i hotellets bottenvá- Anders Ronne och hans maka Jenny. f. Johansson. Ström-
ning. Ãvensä tillstyrktes bifall till en ansökan av handlanden sund. Vigseln lörrättades av kyrkoherde Gunnar Berg.
Ragnar Olsson. llarrsjön. om rätt att bedriva avhämtnings- ; - " t

försäljning av öl fran sin affär.
Fran nägra skogsbolag förelag en begäran om kommunal med-
verkan i vatten- och avloppsanläggningar i de byar. där skogs-
bolagen planerar bostadsbebyggelse. De byar. som i första *-

hand skall komma i fraga med bebyggelse. är llögbynas. Lid j

sjöberg. Svaningen. Lövberga och Stamsele-Täsanomrädet. \

Fullmäktige beslöt att uttala sig lör. att kommunen bildar var- ' '
ten och avloppslöreningar. och att fullmäktige i överensstäm- f

melse med tidigare principbeslut stöder löreningama med bi- »¿

drag motsvarande 50 procent av intressentemas andel. =

Till vice ordförande i kommunalfullmäktigc valdes hemmans-
ägaren Per Johansson. llögbynäs.

-iv!

'Kr

En ltigti jtillielg l
Trots kylan var julottoma valbesökta. l Ströms kyrka predi- |

kade kyrkoherde Gunnar Berg. och kyrkokören under ledning
av musikdirektör R. Jansson sjöng julsänger. Kyrkan var full-
satt. Eller julotran i kyrkan besökte kyrkoherde Berg och
kyrkokören sjukstugan i Strömsund och älderdomshemmet i

Tullingsäs. Vid julottefirandet i Lövberga medverkade kommi-
nister Lars Lövsund och r Hillsand och Svaningen kyrkoad-
junkt Oskar Västerlund. l Alanäs kyrka predikade kyrkoherde
Talis llalsius. och kyrkokören. under ledning av kantor Bo
Nordlund. medverkade med vacker säng. l samband med jul-
otran invigdes även ett antependium och en altarduk. Medel Brmlparer Ingrid och Du Björlrqi-Lvr
för ändamålet har anslagits ur blomsterfotiden.

I-'lata tog tre polrig
Ordlllrarideskllletia Strömsunds första ishockeyframträdande för hemmapubliken
kommer nu tätt i Ströms kommunala liv. Vid municipalfull- i seriesammanhang skedde pä söndagen mot llefïners och
mäktiges sammanträde pä fredagen avgick helt oväntat full- slutade med en klar hemmatnumfmed l2-l. Strömsund verkar
mäktiges ordförande. f. landsftskal Yngve llallberg. och ef- ha lätt ett ganska bra lag. och de unga grabbar. som kommit
terträddes av hittillsvarande vice ordförande. kassör Algot fi-an Ulriksfors. gär bra in i laget. Bertil Jacobs höll ofla lek-
lšliasson. Landsfiskal llallberg har varit municipalfullmäktigc- stuga med motståndarna och visade gäng på gäng prov pä sin
ordförande i I7 är. och avsägelsen motrverades av älderskäl. eminenta förmåga att slå kalaspassningar. Bosse Thor gär en
Landsfrskal llallberg valdes att forma sitt avskedstal till en god säsöiig till mötes att döms ss- denna match. Sv-en Maris-
polemik dels mot Ströms kommun. som anklagades för olika son och J. li. Jönsson visade också prov pä gammal god form.
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Soclallstltärnpen l Vägdalett Jag har gärna velat vara med och lösa problemen. men eer
Häromdagen hälsade vi pä Nils Grönlund i Vägdalen pä hans hand som man löser dem. uppstar det nya. och därför mäste
öfrärsdag och samtidigt fick en pratstund med honom. Grön- man förrellersenare lämna de kommunala uppdragen. oavsett
lundäringen brutenmanännu. ävenotnhan lämnathögsta hurmängauppgit\ersomväntarpäsinlösning.Detglädermig
lörtroendeposten i Ströms kommunala förvaltrting. Visst är dock. att jag fick vara med som kommunens fullmäktige-
hans yviga här silverglänsande. men pä nägot annat sätt kan ordförande och inviga bron över Strömssundet. Vidare varjag
man inte märka. att han snart inträder i pensionsäldem. Det med och fick igäng fabriksdrien i Ulriksfors. dä den stannade
har nämligen inte skett nägon förärtdring med Nils Grönlunds förra gängen. Och nu fär man väl hoppas. att fabrikslokalema
politiska uppfattrting under ärens lopp. l-lan har fortfatartde iUlriksfots kommeri samhällets tjänst igen.
ungdomsärens ideer. nämligen att verka för att alla bör ges Nils Gtönlundären man. som fortfarande harmänga strängar
samma sociala ställning i sarnltället. Han har visserligen lik- pä sin lyra. Att han kopplat av fiän den aktiva kornmunal-
som mänga andra vid sin älder resignerat nägot. men kommer politiken innebär inte. att han hardragit sig helt bott frän sam-
man in pä de politiska och fackliga spörstnälen. är hans tunga hällets spörsntäl. Fortfarande kommer han säkert att verka för
lika rapp som vanligt. och den rätta glimten iögat sakna inte ett rättvisare samhälle. Det är glädjande att denne man. som
heller. Man förvänas ocksä över. hur mycket visdom en man för sina socialistiska ideers skull dömdes i sin ungdom att
med endast fem tertniners skolurtdervisning kan tillägrta sig studera fängelsema frän insidan och samtidigt erinra sig. pä
underärens lopp. om vilja och energi finns. Ibland undervärt vilket sätt denne person bemöttes vid sitt första fullmäktige-
samtalorndagens aktuellafrägorlörhaninosspätanke- sammanträde.Dävardetmängaavledamötemasotnhelstinte
gångar. som är alltför vidlyfliga för folk med vanlig uppfatt- ville ta denne socialist i ltandert. Men dä han nu lärnnadedenna
ningslörmäga. I-lan behärskar inte bara arbetarrörelsens och församling. hedrades han med den längsta appläd. som troli-
kommunalförvaltrtingens historia. Årdet sä att man vill spära gett förekommit i Strömskomrnurtalfitllmäktige. av alla ledamö-
arbetartörelsens utvekling i norra .lärntlartd och fä sig nägot ter oavsett politiska äsikter.
tilllivsomhurdeförstasocialdemokraternabemötteside VlctorAarIer'saoa
komrnunala instirutionema i Ström. skall man inte läta bli att
hata pt Nils Granlund i vtgaten.

I-Zaletldelrrtí
harrönlundalltidvaritochävensävidakändsomtalareoch -I ^,

a=unof.nsumuuigibo«jsahmm|iißaa«u°mmtmu. __! »
arbetet.ochnägotavdeförstauppdragenvarsom|edamotav /A § 'D

suømssu°|rtu.s@aan«sshsfusnmnmm«meau°nm1u- ' '<7 ”“
nala uppdrag. l-lan har faktiskt provat pä alla styrelser och ,/,'~
nämnderinomdenkommunalaverksamhetenlvlenhananser “ 't P l

dock. att en kommunalman. hur intrsserad han än är. inte kart \ Q ' \'
varamedhurlängesomhelst. _.'j_/' ¿(

Skolfrägoraa
harvaritnägotsomintresseratmigmycket.sägerhrGrön|und. '

.lag star inte främmande för forna tiders skolundervisning. « \
Skolgängen pä den tiden var ganska sporadisk. Sä skall det
intevara.0chjaghoppas.attdesomfortsätterartverkaför .

samhällets vidare utveckling. skall ägna skolfrägorna ett stort -

intresse. Det är. enligt min uppfattning. den bästa gämingen ' ^

för att hälla demokratin levande. och beträffande gymnasie- , - _

frägan fär vi väl hoppas. att den skall lösas till vär belätenhet. ' ' P¿ 41.

säger hr Grönlund. Jag har även en annan fiäga som intresse- få

9
_;/“

\"_\_

rar mi m ket. nämli elektrierin av samtli i
|;°|||||:;||å;_c,°||1 mm :fwmaj ;h||Q 8. by" Nils Grönlund. här tecknad av Yngve Nordkvisl. Arås

UndersenareärharhrGrönlundävenvat-itverksam i fjäll-
kornmunemas samarbetskommitte. Och där har han gjort sin
aammhammmwnmtsgmmumtgeumumuapnang. God Jul
Följderna av sjöregleringama tillnlar honom inte. l-lan anser
man ttsmunsjmgtumgmginem smttøjß betydligt. 0C|l
vidare bör beskattningen av vattenkraen ske pä ett helt an-
nat sätt. Även den komrnun. som haren vattenreservoar inom Goa nya År
sina gränser. bör vara lika berättigad till energiproduktionens Tlllönskgs
beskattning som dett kommun. som har kraftverken inom sina STRÖMSBQKENS
dornärter.Somförhällartdenaärntt.lärkotrtmunermedvatten- .lhunn
reservoarerbaravidkännasobehagpämängasätt.Somexem- °

pel nämner Grönlund Vattudalen. som är en av dc större vat- Redalnhueu
tenreservoarema i landet.
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Drömmen som blev verklighet

Den n_l-invigde Srrömsundsbron och sista färjruren

- Den hår bron har redan kostat mig åtminstone 7.000 kronor nare måste kornma till stånd.

i bara middagar. sa en gång disponent Oscar Carlsson vid För att göra en travesteting blev det en lång natts resa till dag.

nagot rilllllle. dt den standigt lika aktuella brofrtgan ßrdes Det var inte bara det. att men vil inte varpl det klara med hur
pa tal. Och det nns säkerligen ingenting, som kan java der bron skulle se ut. hur den skulle byggas o.s.v.. utan det var
psrrsendet.oscarcarlssonvardennrcst rnrnsrsendeavde oekstdelsdemeninssrentvsrdensltulleliirllssss-Entsnke
drñrnrnare, som år eer ar, sedan årtionden tillbaka, ville se var bl.a. Trollön och vidare över till höjderna på andra sidan.

bron över Strornssundcr som en verklighet. och som icke Alltså ungerett par hundra meter uppströms mot varden nu
skydde någon tnöda att göra drömmarna till en realitet. ligger. Hår kom många olika intressen och annat med i spelet.

Ps sin satt inkarnerade han allt vad strornsborna velat i den som givetvis förvirrade det hela. Hur alla uwslsgen genom
vigen. och han aktadc inte för rov an vid varje tänkbart till- tiderna gestaltat sig år inte gott an reda ut. och samma kan det
lille. når överheten hemsökte Strömsund. samla dem intimt vara. såvida ingen vill åtaga sig an skriva brons
intill sig löratt sedan vid lämpligt tillfalle. med den kra som
varhonomegen.såttainganskahårdastötarlöranlåbrontilI __
stånd.Detårnubaraattbeklagaatthaninlelickupplevaden ÜNUÜÜÜÛUUÜWUFÜWNWÛÜVÜ
ston dag. - sannolikt den srorsra i srrorns historia. - dr bron De i brobvsset svsselsstts tinnorns her aion sine sveeiells
stsrdsr :anlag nn och vacker. hittills ensarnsrsende i sin slag lilntuvlttesninssrorn htirdet hele sin till- lntersorn kommer
i vårlden. att visas i samband med broinvigningen. Det lr bara det. att
Enligtuppgilldrogsbrofråganupppåallvarl93l.elleriårlör detårsål'å.somlårsedem.KundeStrörnkortumöverenkopia
25 årsedan. Sannolikt har frigan varit viekt betydligt tidigare. pa ett ej alltlör dyrbart satt. skulle det lörvisso vara en doku-
menutananl'ånågonspeciellutl'onnning.Attenbropådettna mentalt långebevar'alörframtiden.ochsomåtrnitlstonelör
viktiga tralikled lörreller senare skulle kornma till stånd. var den nu unga generationen som varit med om det hela. långre
mannoglitettillmanspådetklaramed.liksomatt framtiden framkunnaåterkallaolörgåtligaminnen.0chsåenartnansak:
skullekråvaensådan.Fårjanvarredantidigtenanomaliiden varagarnlalirjorsomtjånatosssomtrogttaslavarunderde-
tilltagande trakens tidevarv. Men det stannade vid konstate- cennier. och vån trogna llrjmån. som kårrtpat sin lönvivlade
randetavdetta.ochmerablevdetinte.Mensomsagt.lör25år karnplñranhallanaiïkenytandeientidsornßrlangesedan
sedan började man gripa hårdare om problemet. och dårtned överlevt sig sjålv. skulle nog jubla. Vi har skillt på lårjan och
var på sin sin ett erkinnande givet åt an en bro lör-r eller se- tiderna den måst hålla. men som inte alltid varit så lått. Nu når
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den löt'svunnit. skall åtminstone alla de som inte har bilar. och KI. I2.00 Fdrjturfrdn Stråntsundssidan och áter utmed
huttrandemastegadenlangabtonihardnordvästanisnö. bron.
|g¶| och 510f||'|, glhid kgmmg gr] “pg Vi minng dat ggmlg Kl. IZJÛ Pfvellddffåll fäljitlågel II'/I ÖIUIIS ldlldilt.
394; riden, da man çk -Jm; bygg, vit; en grund under böf. Kl. I2.-(5 Kort anförande av äwringenjår C. R. Kolm.
dom; och slippa draget oçh blasten Mg dl;-uppg pa bron, Landshönding A. Tottie förrättar invigning av bron.
man |,i|i,r;m.ju|,|.; som rygg,-i skyn, Kl. I3.0.$ Promenad över tu-on till Näst-ilrsridan.

Kl. l4.00 Lunch för de inbjudna pd Grand Hotell.
Kl. l4.00 Konsert av I5:s musikkår i Fontånparken.

'lyskarlallevlkabelltlrade Kl. I5.50 Pd Torget jolkdansuppvisning av
Sa var det sedan tyskarnas tur att träda till och bygga det 332 samrealskolans flickor:
meter langa stalspannet. Det var ett utvalt folk som firma Kl. l7.30 Sockenjilm visas pd Sagabiografen.
DEMAG i Duisburg skickat till Strömsund löratt genomföra Kl. I7.30 Folkdansuppvisning.
dett svara uppgilien. Brott hade i detalj rdigstilltsi Duisburg Kl. l9.00 Sackenlmen på Sagahiografen.
och kom i sektioner. lörut noga utprovade pä tillverknings- KI. 20.30 I-fvrverkeri. som avbrännas fran de bada
platsert. sa att de skulle passa pa millirnetem. Var Skanska brotornen. Bästa dskadarplats mellan komministergdr-
Cernents arbete spännande. sa blev DEMAG:s inte mindre. den och järnvägsstationen.
Här ñck man bit lör bit lölja hur det ston pusslet sattes ihop. Kl. 20-24 Dans på Hemvtirnsgdrden.
och slutligen med stora. runda. 630!! bevittna. hur de bada Färjan kommer invigningsdagen att segla med vimplar
brohalvorna pa millimetern - trots temperantrlörändringar - och aggspel. och skolbarnen bildar häck fran järian till
stärnde ihop när sista biten sammanbartd de bada delarna. broßtet vid sjålm invigningen. Bron förses med girlang-
som utbyggdes från bada sidor av Vattudalen. Mest spän- erpa tre ställen. imitten med Vågiörvaltningens emblem
nande var det kanske när de nära 28 meter höga "Pylonema°'. och vid de bada broåndanra med kommunens vapen.

som tyskarna kallardetn. restesocharbetarna likt cirkusartister Aärerna haller lunchstdngt mellan kl. I2.00 och I5.00.
balanseradeomkringhögttruppeutanatthanagonkänsla
av svindel. Manga.somsagdemsomekorrarspringaomkring
padenhogahojden over vattnet och brornkandesäkerligen llIrStrötlsudßbr0Ik0mIIIlt till
vita rättor av skräck lör att de skulle ramla ner. Men allt gick Vid invigningen av Strömsundsbron höll överingenjör C. R.

väl. Kolm en anlörande. där han redogjorde lör brons tillkomst.
ldettasammanhangkankanskeberättßenanekdot.Detenda l~lanyttradebl.a.:
olyckstillbudet var. an en man ramlade fran bron ner i vattnet. Den nya bron ärbelägen pa en plats som vägfarande begagnat

där det alltid lag en par bätar till reds för an ta hand om dem. som överfansställe sedan langt tillbaka i tiden. Härom vittnar
som eventuellt skulle ga överbord. Signaturen agade den bland annat ett protokoll fran laga ting med allmogen varen
högst hemtrevlige och humoristiske verkmästaren Emil I699. enligt vilket Ströms sockens allmoge skulle ”nu straxt"
Bohnenkamp. orn mannen ñck nagon ersättning lör sveda och göra sarnmanskott till en llone att överföra hästar och boskap
värk lörsin vadliga lunlärrl neri vattnet. - Ersättning? svarade med. Ännu i slutet av l700-talet synes llotte ha använts lör
hrBolutenkamp.'1tanlïckavdragpa|önenlördentidhanvar överfarten.ochlörstibörjan av l800-talet torde llottenha
borta och inte i arbete." utbyns mot roddlärja med batskrov.
Inte heller ma man glömma mäleriñrman Erik Andersson & Med den fortgaende lörbättringen och utbyggnaden av
Sonzs mannar fran Lit. som han malningen om hand. De har vägförbindelserna ökade traken över sundet. och en
ocksa visat sig vara \erkliga lunakrobater. och an se dem glida upprustning av lärjförbindelsen blev därlör erforderlig. År
nerellerde langa stalwitarna. somrßoehda svajal lörvinden. l89S sattes den lörsta draglätjan i tralik. Med bilistnens
har varit rafflande nog. Pa grund av det regniga vädret harde tillkomst och utveckling växte kraven pä lärjleden. År l92l
ocksaltansinabekyrnntermednlningetr. Brott blirernellenid lörsags den davarande lärjan med utombordsmotor. och ar
vacker i gratt. blatt och rött. 1925 sattes ett lindrivett. lörmotordrill anordnad. färja i uak.

Redan etter fem ar maste denna lärja ombyggas till en längd
Miväaskqtdtaatlkaöts avcirkal7meterochenbärlörrnagaav20ton.Färjananvändes

Det är inte lör mycket sagt att tyskarna gjorde sig mycket däreer fram till ar l94S. frän vilken tidpunkt tralïken har
populära. och att man med glädje sägdem hos sig i familjerna. ombesörjts av en lärja som överllyttats fran den nedlagda
De lärde sig ocksa. atminstone llera av dem. pä lörvanansvärt lärjleden över l-larnmerdalssundet.
kort tid svenska sa mycket. att de kurtde göra sig begripliga
och lörsta spräket. De deltog ocksa med glädje i vad det lilla Första brolörslaget
Strömsund. i lörhällande till vad de var vana vid. hade att Oaktat de genomförda lörbättringarna hardet sedan läng tid
bjuda. tillbaka statt klart. att lätjlörbindelsen icke i längden skulle

kunna fylla trakens krav pa densamma. Redan är l93l
" ' ansökte munieipalnämnden i Strömsund hos länsstyrelsen om

Invhningsprogrammet undersökning lör brolörbindelse över sundet. Framställ-
Kl. l0.30 Biografen Srrömsborg: Hdlsningsanjörande av ningen tillstyrktes av vägstyrelsen o. vägstäntman idävarande
óneringenjör C. R.. Kolm. som ocksa ldmnar en kort Hatnnterrhls tingslags väghallningsdistrikt. Elter lörordnande
orientering angdende brons tillkomst och udörande. Film av länsstyrelsen framlade davarande lörrättningsmannen.

n broar betet. framlidne vattenrättsingenjören Nils Lund. är l932 ett lörslag
Kl. lI.45 Pmmenad till plödeldget till bro över Strömssundet. Sedan frågan behandlats inlör



Norrbygdens vattendomstol. och nytt förslag med anledning bud på brons underbyggnad. och den 9 februari l954 antog
härav upprättats av Lund. ålade länsstyrelsen genom beslut styrelsen Aktiebolaget Skånska Cementgiuteriet. Stockholm
den l2juli I9-ldåvarattdellatnrrterrlalsvägdistriktattuppföta somentreprenörlörarbetena hämted. Den lömars l955 an-
bron enligt sistnämnda förslag. dock att bron skulle givas en togs eer sedvanlig anbudsförfrågan Aktiebolaget Skånska
bredd av l0.0 m. Cementgjuteriet som entreprenör även för utförandet av bro-
Under kriget byggdes av militära skäl vägförbittdelsen Hall- banedäck med beläggning.
viken - Ulriksfors. och den långväga vägtrafiken blev ej längre Arbetena med brons underbyggrtad påbörjades på btoplatsen
beroende av färjan i Strömsundet. Förden lokala trafiken mel- den lö februari l9S4 och voro helt avslutade i juni l9S5. Till-
lan bebyggelsen på ömse sidor om sundet hade denna nya verkningen av stålkonstruktionema påbörjades i Demag's
vägförbindelse ingen betydelse. Samma var lörhållandet för verkstäderi Duisburg i december l954. Stålkonstruktionema
trafiken mellan Strömsund å ena sidan och byama utefter väs- fraktades sedan på jämväg från Duisburg till Strömsund.
tra sidan av Ströms Vattudal och mot Laxsjö å andra sidan. Monteringsarbetena på broplatsen igårtgsattes i mars l955
Den efter kriget starkt ökade omfattningen av denna trafik. och voro i huvudsak färdigställda i decembersamma år. Arbe-
medförde därföratt färjhållningen blev allt svårare att bemäs- tena med brons tillfartsvägar ha utförts av vägförvaltningen i
tra. När det vidare blev fråga om att reglera vattenföringen i egen regi.
Ströms Vattudal. varigenom fätjhållningen skulle ytterligare Å Väg- och Vattenbyggnadsstyrclsens vägnar fär jag vid detta
försvåras. blev brofrågan ånyo akntell. tillfälle rikta ett tack till alla dem. som i olika avseenden med-
Med anledning härav. upptog väg- och vattenbyggnads- verkat till brons tillkomst. I första hand tackar jag länsstyrel-
styrelsen. under medverkan av länsstyrelsen. förhandlingar sen. den lörutvarande vägstyrelsen och ortens kommunala
med Ångerrnanälvens flottningsförening och Faxälvens myndigheter. Jag tillåter mig däm'd nätnna förutvarande lands-
regleringslörening rörande brons uppförande. Styrelsen hövdingen i länet Torsten Löfgren och ordföranden i den då-
uppgjorde häreflerett nytt broförslag. vilket sedermera lades varande vägstyrelsen Andreas Andersson. Jag tackar vidare
till grund löranbudsfordran. Bron utformades enligt förslaget de båda entreprenadftrmorna. Aktiebolaget Skånska
som en hängbro i tre spann med en spännvidd av l60 m lör Cementguteriet och Demag Aktiengesellscha. som båda tll-
mittspannet. i enlighet med vattendomstolens tidigare utslag. gjort sina arbeten till styrelsens fulla belåtenhet. Jag framför
Den fria brobredden var l2.S m. uppdelad på en 9.0 m bred även Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tack till vägförvalt-
körbana och två l.75 m breda gångbanor. Mellanbygdens ningen i länetsompåett förtjänstfullt sätt bidragit till tillkom-
vattendomstol lämnade i dom den 6 mars l952 tillstånd att sten av denna btolörbindelse. .lag tackar till slut tjänstemän
utföra bron i huvudsaklig överensstämmelse med det inom styrelsen lörett intresserat arbete vid lösningen av bro-
upprättade förslaget. frågan.

lnorn någraögonblick korntnerden merän sekelgamla lätjleden
över sundet att tas ur bruk. Trots de många påfrestningarna
harttafiken på lärjleden kunnat uppehållas praktiskt taget utan
avbrott under hela året. Härför har vi att tacka våta färjmän.
som under mången gång besvärliga förhållanden med kun-
nighet och aldrig svikande intresse fullgjort sina åligganden
på ett föredömligt sätt. A Väg- och Vattenbyggnadsverkets
vägnar framlör jag till Eder lärjmän ett varmt tack för väl för-
rättal värv.
Bron avsyrtades den 25 september och godkändes därvid i
tekniskt avseende och är sålunda nu färdig att tagas i trafik. Å
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar vill jag därvid ut-
tala den förhoppningen. att bron under lång tid framåt må bli
till gagn lör den trafik som den är avsedd att betjäna. och

A A därmed även till nytta och glädje lör bygdens befolkning.
En kvarten som år .synnerligen ansvarig ßr brons lill-
kontslfmz nïgdir: Erik Lundin. citzing. Johan .lIagniu.r.
Skånska Centenl. eitzing. Rudolf Kolnt. Våg och länen “lillWÜIÜW IW' Illh flll ÜYÜ5 W*

och dipI.ing. Hans Wi-nk. Duisburg Süñmalldabno
Torsdagen den 27 september l95ö kommer i Strömsund och
bygdema däromkring att gå till hävdema som en sagolik dag.

BNI Üu en högtidsdag av stora mått. en dag då den gamla drömmen

vag- nan vananbyggnaaanynatsen tnrnntmta i tama nano °m sn bf° öm Stfößsvßd ßfïßfllisßdss °=h då W-
,,,|,u¿ P5 mßmmka ,\- hmm ,|¿|5v¿,-|,y8¿m¿_ Ena- pfñv. solen lyste och värrnde över de väldiga skaror som samlats ttll
ning av de tnttnmna anbuden aning atynataan den zt juli loss bwißvisis °=h f°Il=fßI-
Dana; Atniangeaattscttatt. ontabnfgantnf.-nncpfenaf taftfnt- Blåa wh aula var lirat-'ma wm flödade- Blå var ds" Iåsß
“name ,,|mc_ brons mäktiga båge över det blåa vattnet. blå var himlen. blå
Finna, mh” ßmtauc ,¿¿|5\.“by88m¿cn ammn som var fälten i flaggorna som viflade i vinden. Gula stod björltärna

en ttnspana taattttnn 1 na anann med rna snannt-taaenta *Id höfßsw fißd- _2010 W I=°f=° vi lssww Och svit
7| _24-|79_6+7| _3m_ $°¿mmf°fm,,g,,¿m,,- solguld flödade från htmmelsklotet. I-lär spelade de blågula

fastlagts. infordrade väg- och vattenbyggnadsstyrelsen an- fßcfm 5"' $Ymf°'"- "l5|“'8 °°|l b°“'"'810d°-
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L'lIa Holmberg och .llarianne Larsson mi av de flickor:
.mm ilelmg i' Iolkdunsarnas uppvisning och som

här år ule pà samhälle! och .väljer juheletimsniârlren

lllstorlk och fllm
Det officiella inv-igningsprogrammet började kl l0.30 pä

biografen Strömsborg. Där hade landshövdingen. generalen.
vägdirektöien. vägnärnndsledamöter. kommunalgubbar. entre-
prenörer och många andra lörsamlat sig. Och sä fär man inte
glömma Väg- och Vattenbyggnadsverkets representanter med

öv-eringenjörC. R. Kolm i spetsen. han som sysslat med Ströms

brofräga i 25 eller 26 ar! Det var bara i sin ordning. att det blev
han. som fick vara vänd vid folkfesten och invigningen. F.tt

betydelsefullt verk hade fulländats. en stolt skapelse satts i

funktion.
Overingenjör Kolm bjöd välkommen och lämnade sedan en

redogörelse lör brons tillkomst och en rad tekninska data.

l ansutning till denna redogörelse visades en film. som upp-
tagits från arbetet med bron. Den gav en levande bild av det

stora brobygget. och lekmannen maste känna sig verkligt
imponerad av vad dessa skickliga tekniker och arbetare. som
drivit verket. utrâttat.
Och därrrted var det slut med denna avdelning och nästa följde.

Aldrig har vi sett Strömsund sä till sin fördel som igär. aldrig
helleren sädan tillströmning av folk. Kom man till samhället pä

morgonkvisten. säg man genast att nagot särskilt var i
gömingen. Folk hade tagit sig ledigt och strövade kring gator
och stränder. där den väldiga bron. som klätts med trans-
paranger. emblem och svenska flaggor. noga bevakades av-

vänliga statspoliser. som säg till att ingen hm-hm smet över

Slsta llrjturen
Nu hade klockan hunnit bli I I.-IS och de inbjudna promene-
rade i sakta mak och i Ilödande solsken ned till lïirjeläget lör att

ta farväl av en gammal trotjänare. Fran Näsviken-sidan kom
lärjan glidande. prydd med vimplar och flagga. Den lade till
och tömtle sin last av bussar. bilar och passagerare. Lands-
hövdingens Z l rullade in pä lärjan. överingenjör Kolm tog
landshövdingen och övriga inbjudna med sig ombord pa lär-

bron i förtid. Nere vid lärjeläget pustade ännu den gamla lätjan jan. och sä gled den lör sista gängen - i ordinarie trafik - över
i festskrud av och an. och vid brolästet stod en skinande gul
postbuss och espedierade brev med dagens speciella stämpel.
Strömsundsbion. L'le i samhället sålde trevligt energiska damer
i hygdedräkter Ströms hembygdslörenings lotter och det märke
som präglats dagen till ära. Vykorten med den nya bron hade

tagit slut pa onsdagen. sä stor var ätgangen.
Och sä ska vi väl inte glömma att nämna. att ballonglörsäljarna
fanns redo att lörnöja det unga släktet med sina lärggranna
produkter. De lörnöjde kanske också de äldre. när en och an- “

nan stinn korv steg mot skyn och glödde i solljuset. men om
därvid ägaren till den lilla hand. som släppt härligheten mot
högre rymdcr blev lörnöjd. är nog inte lika säkert.

"'_"“*_':"___l

Brin L'nos_mn har nt-rija: del rullande pnsllrnnmrei

till motsatta sidan. Där kördes Z I upp pa vägen till brolästet.
nägra passagerare passade pa att aka med sista turen från
Näsvikssidan till Strömsund. och sa gick lärjetrafiken över
Strömssundet till historien.

_ L .n

.Vu går .risla luren över Sirñmsrunilei med
den gamla rmijänaren

.viasiiiaesisaiisativtiiagitsi

Folkskaroma hade tätnat och räknade kanske ett par tre tusen.

när I Szs musikkår i den nya. snygga unifomten började spela.

alltmedan solsträlarna gav glans ät de välputsade instnimen-
ten. Genom de tätnande skaroma banade sig det oiciella tä-
get väg fram till talarstolen ett stycke ut på bron. där musik-
kåren fattat posto. Några meter längre in mot mitten hade man
spänt det blågula sidenbandet. som landshövdingen skulle
klippa i tidens fullbordan.
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Luml.rIiöi'rli'ng .-lmlers ïirllie invmnrngslulur

Ceremonin på bron blev rätt kort. Överingenjör Kolm hälsade
välkommen och gav en koncentrerad redogörelse lör bro-
bygget och dess lörhistoria. och sedan blev det landshövding-
ens tur att hälla invignrngstalet. Kon och kämfullt blev talet.
och sen steg landshövdingen fram till det blågula bandet. fick
en stor sax i handen och klippte sa till. sakta men eflertryckligt.
Den spärrade bron blev öppen. fotografer och filmare arbe-
tade från de höga bropelama eller pä nära håll. och så tog
landshövdingen saxen och överlämnade den till Ströms kom-
munalfullmäktiges ordlörande. hr Nils Grönlund i Vágdalen.
som ett minne av den histonska dagen. .\lusiken spelade "Du
gamla. du fria". och eller nägra minuter marscherade den. un-
der sprittande toner. ut över bron. löljd av de inbjudna. Pa

motsatta sidan satte sig sedan landshövdingen och en rad
ofciella representanteri Z l och i generalmajor llaegermarks
bil. Dessa rullade sedan så sakteliga över den pampiga bron -

körbana 9 meter plus två upphöjda gångbanor - och i kön
löljde en rad bilar och motorcyklar. Strömsundsbron. 332 me-
ter läng och med ISO meters spännvidd på mittspannet. bron
som kostat ca 9.8 milj. kr. hade öppnats lörallmän trafik!

I tünlan pd ull /ii pmm:-nr-ru övr-r rdr nya hm

ll-l

Lunch och smä trevllga tal
Punkten lör det oiciella invigningsprogrammet sattes med en
lunch pa Grand llotell. där överingenjör Kolm och Väg- och
Vatten var värd. llan hälsade alltsa välkommen. och det gjorde
han i väl valda och lagom manga ord. Municipalfullmäktiges
ordförande. l'.d. landsfiskal Y. Hallberg. sade ett välkommen
från bygden och refererade diverse muntra stycken ur en
skrivelse till Väg- och Vatten. som en numera framliden ström-
sundsbo en gäng i tiden åstadkommit. Kommunalfullmäktiges
ordlörande Nils Grönlund uttryckte befolkningens stora glädje
över brolörbindelsen. och sist talade landshövding Tottie. Han
konstaterade att det händer en hel del på vägväsendets område:

.\lelenv-ägen till Norge invigdes lör någon vecka och nu
har Strömsund Nondjämtland och norra Sverige lätt denna
lörnämliga bro. llan tackade också dagens värd lör en
utomordentligt intressant och trevlig dag och lör festen.

"'\
»V

I 5 .v musikkår .rpvlur och niurschcrurr
lålrlt lör Idgvl över brun

Data om Strömsundsbron
Första framställningen om brobvggnad l93 I .

Brons längd 332 m.
Brons bredd l2.5 m.
.\llttspannet l82.60 m.. sldospannen 74.7 m. vardera
Kostnaden 9-I0 mllj. Kr.. allt l allt.
Bropelarnas höjd clrka 20 m.
lö bärllnorom 90 resp. 60 m.. vardera meden
bärkrall av 400.000 kg.
Betongen beräknas väga 2.500.000 kg.
Stälkonstrttktlonens tyngd l.200.000 kg.
Brons tyngd sammanlagt 3.700.000 kg.
Llnornas sammanlagda bärkraft 6.400.000 kg.
I9 febrnarl l954 började Skanska Cement arbetet.
22 mars l9§5 började tyskarna bygga.
S december l9S5 var tyskarna färdiga.
27 september I956 var bron dellnltlvt klar.

Den siste lärjmannen gär lland
Ellcrmerän 40 ar. i ur och skur. i värme och köld. natt somdag
på lärjeleden över Strömssundet. stiger nu lärj lörman Valfrid
Karlsson på Näsviken i Strömsund av sin lärja. lör att deni-
tivt lägga lärjemössan på hyllan. Så fort han var så stor att han
kunde lylla en åra. fick han lölja med sin fader Erik Karlsson
lör att sköta lätjetrafiken. Sedan lörblev han där. fast knuten
till trafiken över sundet. intill den dag då denna nya bro nu tas

i bruk. och färjan läggs upp.



Det är ingen sinekur att vara lärjman. Så många eder som svu- Otrevligasi var det. när man skulle ro över fyllhundarom kväl-
nts över lärjan och lörbindelsen över huvud taget. skulle räcka lama eller nättema. ()ch det var både s.k. fint och annat folk.
till lör att svenska folket skulle kunna slippa svära del när- som kunde utmärka sig i den vägen. Det var ju inte alltid så

maste årtiondet framåt. l det tysta har nog läijmännen hall ljust vid lärjelägena. och olla klev de från bryggoma och rakt
minst lika många att tillägga. Men det har varit att slå igen ut i sjön eller gick överbord från roddbåtama. Det var att plocka
käften och kämpa vidare. Man gör vad man kan. och man har upp de märkliga ligurerna. Men många gånger var jag verkligt
gjort vad man kunnat. men hur många har lörstått det. när rädd vid sådana tilllällen. då det kunde falla hemma in att

lätjan har varit fullpackad. seglat någon minut vid sidan om resa sig uppi båten eller komma i grulï. (iudskelov att man var

tiden eller blivit försenad av dåligt väder eller isliirider. Men van att då balansera farkosten med åroma. Kan inte komma
varlör dra upp allt det där i denna stund. när allting är över? ihåg att något olycksfall inträlïat eller nagon dninknat
Många är redo att skänka den försvinnande lärjan sin välsig- Det hände också. inte så sällan. att ångbåtama ställde till
nelse. Åtminstone alla gångtrafikanter. som lörut blivit frak- mycken oreda löross. Detta var särskilt lörhållandet. när isama
tade över sundet med sina bördor. men nu måste slå sig fram började lägga sig eller gå bort. Då kunde det hända. att bå-

över den höga bron i storm och rusk och regn. Aldrig blir tama ibland gjorde en extra lov och skar sönder isen. så att
människan nöjd. det blev nästan hopplöst att ta sig fram både med båt eller gå-

Men iaijßrnian veirnd xenssen af nöjd. itsn einer nu i sin emleß- Det sm' ess eefhön myeket emmefbete eeh besvär- En

egen lilla vackra och nyrenoverade stuga. redo att njuta sitt 8558 bfhlßf dc' l-'ll Ûßálsbcfálhßfc il" “WWW l-'ll |"$l'
"mmm cum ¿igmm|c“ mm .ja ju Mm mg .ju m, sm-¿|;,_-|_ och tur neråt llallviken. medan isen ännu låg eller nyss lagt sig.

som mycket fritt skulle kunna översättas med "nöjd med sitt Ül lllfl 83' 055 9" Paf m¿Nd°f$ 'mf 5" b°$\'5l'll8l ilfbc-
.-an-°'. ireis en ifeitven den siste tiden. de den aren vant ed Vi Rimdeiu ime läsa» vw- Pest- kwkskivlw eeh militär Skulle
pgfmsmmh au man mmm, ggngm- gm, bem-im| hm- .ju hd, ju alltid fram. Min far varen ovanligt stark man. Han träffade

verkligen kunnat gå i lås. Men nu när det hela är över. varlör Vid 0" Üllmlc Û|l8bÛl$b°"l9\'N'll l ffåßß- Då '08 ha" ll°"°"l
ska mami; kjaga-3 och kastade honom över ett staket in i en trädgård. Det var

De mer än 40 årens tjänst som lärjman har givetvis lämnat en “å3°'_*“' “5“'5"°“$ 'id-_Nå$W "'Y"di5h°'°"- “lm “P95 M
lörlärlig masa minnen efter sig. Valfrid Karlsson slår ifrån sig lämpligt att skydda törbindelsen över sundet. fanns inte. Det
md cm |m.,¿¿n_ M mm :mmm mk” mm pa m|_ Om är a||¿c_ angick dem tydligen inte. Det var helt vår sak.
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lätjor och sex. sju roddbåtar och ett par drängar till hjälp. far "W" *_34 WW °m- E8°l'"|'8°" af M4* dl ßlfilc °'fh
och jag. Du frågari hur många skill vi arbetade. Ja.det var-iv-Q den siste läijlömiannen. lör denfina titeln kom väl inte till
dei: deiene fran enni iiiijni.deiendn risnjui iiiienni. skina ßf flfi ble* ett Smits "N"\_'°“- Me" 'W WW hej'
t-enlig isenanietee v-ef det ingen sem tande iiii. inte iieiief var eeh :läder ms sem en mumef beväfms åt "em1=>^I dest" kmr -

dei någon diieiii siiiiinsd ns nen den deg. sa unge ref var i N" är det lfe- mi ef det im_“'å- W ef det
\.“ksam|m_ '08 han cmcucmd am, “mmm mr an vi unga Valfrid Karlsson är all ära vard. vare detta nog sagt.
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Mina minnenfrån broinvigningen
lnför den stundande broinvigningen hade vår gymnastiklä- lnvigningstalare var landshövding Tottie. men av det talet har
rare drillat oss i många timrnar med att öva in en rad olika jag ej något minne alls. eftersom vi flickori folkdanslaget var
folkdanser. Vi varen grupp realskoleflickori IS-I6 års ålder. fullt sysselsatta med våra förberedelser. Efter det att lands-
som var uttagna till denna uppgift. hövdingen hade förklarat Strömsundsbron invigd. kunde nu
Att vår gymnastiklärare Ingrid Kilbom lyckades fä oss tonårs- alla stolta och glada Strömsbor ta en första promenad över vår
flickor att med sådan lust och engagemang öva in alla dessa stiliga bro. Minns att vi nu gjorde oss lite lustiga över Hammer-
olika danser med krångliga steg och turer. var verkligen en dalsbron. som vi kallade för Spången.
stor bedrift av henne. Danser som vi så småningom kom att Eller det att l Szs musikkår framträtt och gett sin konsert. var
behärska. var bl. a. schottis i turer. oxdansen. mazurka. polka det dap för vårt första framträdande. Om jag minns rätt. så var
och kadrilj. l vårt folkdanslag deltog enbart ickor. Pojkarna platsen för vår uppvisning ute på gatan i korsningen vid f.d.
vägrade delta ide här ringlekama. Alltså fick halva gruppen Handelsbanken i "Gull-Kalle huset”. Alla vi flickor var lite
dansa dam och den andra gruppen dansa herre. Min dans- spända och nervösa intördet här framträdandet. Ingen av oss

partner var Ingela Fors. hon dansade herre och jag fick därför hade någon vana eller erfarenhet av an uppträda inför publik.
dansa dam. Så det var med viss bävan och med ett ston allvar. som vi nu

Förberedelsema inför broinvigningen var många. Vad jag stod beredda för vår uppgift. l jämna par tågade vi så framtill
minns. så var nog ingen av oss flickor då ägare till någon musik till platsenförvårt fiamträdande.Så fort vibötjadedartsa.
folkdräkt. Alltså vardet tänkt att snälla Strömsbor skulle ställa försvann dock all nervositet. då vi hade fullt sjå med att kon-
upp och låna ut sina vackra folkdräktertill oss. Jag fick besked centrera oss på de olika stegen och turerna i dansema. l tur
om att jag skulle ta kontakt med Elsa Reinhammartgifl med Alf och ordning genomförde vi den ena dansen eflerden andra. Vi
och ägare till Strömsunds kända godisaflär. Konfekthörnan). fick varma applåder eller varje genomförd dans från den stora
Kan än idag minnas hur jag kände det. när jag stod där utanför publik. som var samlad runt oss. Den mest uppskattade dan-
dörren och skulle knacka på. Det var. kan man säga. lite ”aga- sen var Oxdansen. Den dansen är lite dramatisk och återgerett
samt". Men fru Reinhammarvar förstås underrättadom att jag slagsmål mellan män. Dansen är också lustfylld och därför
skulle komma. och jag blev vänligt och glatt mottagen. Utstyr- mycket omtyckt och roande. Kan ej minnas att vi gjorde några
seln provades. hyskor och band fästes och knöts fast. en större misstag eller fclsteg.såallt lörlöptenogsomdet skulle.
provisorisk uppläggning av kjolen gjordes. och så småningom När vi så hade avslutat den sista dansen och tågade ut. kände
satt dräktens alla delar på rätt plats. och vi var båda nöjda med vi oss alla nöjda. glada och lite uppspelta efter ett väl genom-
resultatet. Jag fick med mig Strömsdräkten i en klädkartong. lön program. Efter en paus på någon timme var det dags för
tackade för mig och cyklade hemåt. ytterligare ett framträdande. Nu kände vi oss verkligt rutine-
Ett antal dagar före invigningen skulle bron provbclastas. Det rade. och oron och nervositeten att uppträda inför publik var
var en pampig syn. att få se en karavan av lastbilar lastade som bortblåst. Allt lörllöt även denna gång utan några stöne
med sand kornma långsamt körande i dubbla led upp på den malörer. Jag är glad över att jag fick vara med och delta i de här
stiliga bron. Alla vi som bevittnade detta magnifika skådespel festligheterna.
tyckte det var mycket spännande. och höll andan inför detta Sonja ärdottertill Ingeborg Sandmark och Edvin Eriksson.
kraflprov. Skulle bron hålla. eller skulle den rasa ner i
Vattudalen? Naturligtvis gick allt bra. och vi kunde andas ut.
Brons tillkomst varen mycket stor händelse i Strömsunds his-
toria. Nu var det också slut med an åka färja över sundet.
Många med mig har säkert både trevliga och mindre trevliga
minnen från den härtiden. då vi varhänvisade till fätjeåkandet.
Men visst var det lite mysigt att fä sätta sig ner på uäbänken
iden lilla varrna fätjekuren. närdet var kallt och blåsigt ute på
sjön.
Broinvigningsdagen var alla vi flickor uppklädda och lina i de
vackra sockendräkterna. Några mössor hade vi inte. Unga
ogilla kvinnor skulle bära mössor med rosaklädd kulle. men
det fanns endast ett fåtal av dessa. Gifta kvinnor bar mössor
med svartklädd kulle. och sådarta kunde vi förstås inte ta på
oss. Däremot hadealla svarta nyborstade skor. Det varen stor
och Iörväntanstll feststämning. Många människor från både

när och fjärran fyllde gator och torg. Vädret var varrnt och
vackert för årstiden. Många hade tagit ledigt denna dag. Även
skolbarnen var lediga. och de hade lätt små svenska flaggor
att via med. En sista chans att göra en nostalgisk färjetur
över sundet fanns det ännu en möjlighet till. Med denna sista
tur avslutades en epok i Ströms historia.
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Möte med Jöns Larsson i Längäsen
Jag och min fotografArvid Halling skulle pä en reportageresa sedan. Vi har vant oss med avslag. men nog tycker vi det läter
besöka Jöns Larsson i den lilla byn Längäsen uppe i Ströms lite konstigtnärmanmotiverarmed.attharLängäsborna varit
vildmark. Tilllället gick ossemellenid urltändemadä vi olör- titan vis i |50år. så kan de vant utan i l50 lill! Jöns l-arssonir
happandes stötte pä Jöns Larsson. som gick bredartlad och ftrllt kompetent an döma. l~lan känner väglörhällandena bättre
jordtrygg nere pä Flata och gjorde uppköp och pratade med än de llesta. ty han har till allt det övriga varit lantbrevbärare
folk och trivdes pä sin tredagars sejour i storbygden. Vi be- mellan Längäsen och Osterkälen mellan aren l926 och I947.
hövdesälunthinteknogaochgädeänaödemarkskilometema Till l936engängiveckan.mensedantvägänger.Omman
lörankornmatillvärttänktamäl. räknarihopallademilsomßnstraskatochgäniurochskur.
Och sä blev det an prata vin och brett en innehällsrik kväll och sä kommer man upptill den vackra siran av 7.000.
en halv dag. Det blev egentligen inte sä mycket pratat om Jöns
ochhansverksamhet.somombynochnäringarnaochlörhäl- 7-llllällllllbeneli
landenaientrakusomfaktisktänithgharänakurantakilorne- -Ja.engänghöIljagpäangätrött.Dethadevaritensnö-
ter till närmaste väg. Nu är i själva verket Längäsen en rätt sä storrn sä härd. attjättedrivor bildats pä vägen. Tänk.jag mäs-
märkligbygd. Fränerrochsmtnragärdharuemängänuusom ter ringa hem eller hästar. Jag orkade inte gä. och det var lite
alla blivit nagot i var-lden. Svärigheter och avständ kan inte iörsmädligt. Jöns kan också berätta om svårigheter i gamla
stoppa begävat och energiskt folk. Tre bröder - en är överli- dagar. Vid sjukdomsfall. vid dödsfall. Ja. ett par gänget har
rare i Östersund. den andre folkskolinspektör i Umeä och den man mäst anlita llygambulansen i kritiska ögonblick. och ät-
tredje kort och gon Jöns Larsson i Längäserr. Han är absolut skilliga svärigheter har ibland uppstän att forsla de döda till
en prolil lör sig i Längäsen och en markant människa även i jorden. Det är ju ingen nästgärdsväg precis till Ströms kyrka.
större geografiska sammanhang. Läslust och forskamit. in- En vinter var byn isolerad en hel vecka av tvä meter höga
tressen av mindre vanligt slag. god hälsa. en viss envishet dtivot- Om det den gängen blivit nägon svän sjuk. sä vet man
och lörmäga an säna sig in i lite av varje. är utrnärkande lör inte hurdet skulle gän. Nu skulle det vara rän sä intressant an
denne jordfaste kärnkarl. lödd I878. Det visar sig. att Jöns i kunna dra upp konturema av derma avsidesbys utveckling
resväskan haren liten mindre väska. Och inuti denna väska ett och näringsliv genom ett hundra är. men det ingär inte precis i
parstora plänböcker fulla med tunga och skramlande slantar. uppdraget. Det skall endast nämnas. att Björkä bruk köpte
Gamla slantar alltihopa. Mänga har han köpt. nägra har han skogarna i Längäsen l885 och att lantbrukarna lick köpa till-
hinat i jorden hemma pä gärden. andra har han bytt till sig. och baka sina inägor och rän till lrusbehovs virke är l908. Nu är
nu funderar han allvarligt pä att kontakta numismatiker- det Larssons yngsta son som driver gärdsbrukel. sä själv har
kolleganPetrusNilsaortil-loolörattlädernkatalogiseradeoch hantidanpysslamedsinahobbies.
värderade.Ja.detnrrärranlörannirethnärrbörjarrskalörstä.att Ocltsädanalinns.Amatörfotograferingvarengänghuvudin-
visitlqigralrriederrnirmdvadnianplägr-kn|lai|¶|egser|_ ltesselvidsidan0tllgäl'dsbt'ttkel.ItlctllturdelVar.sält0m

andra saker in i blickfänget. Intresserad av historia. fomvärd
Tjap älgars baaetlaa och traditioner har Jörts Larsson alltid varit. och hans spräk-
I själva verket är väl jakten - d.v.s. älgjakten - ocksä en av öra harvar-it säkert. Nu ärdetju sä an vi i detta höm av Jämt-
Jöns intresserr. Hurmängaälgarhanvaritmedornan lällavet land.somharnästgärdsvägtillÅrtgemranland.därnästanalla
han inte. men själv har han skjutit ett tjugotal och varit ytterst manfolken tar sig hustrur. fän den gamla järntskan sä utspädd
pä vippen att bli krossad av en gammalälgs hända klövar. En att den liknar ingenting. tycker Jöns. Men Jöns kan den prick-
liten historia inom parentes: Jöns läg sjuk häromäret. Och det frin. l-lans kunskaper i den vägen har sakkunnigt bedörnts av
var mer än vanligt förargligt. ty älgtiden nämrade sig med bl.a. l-lampus Dahlstedt och amunuensen Åsa Sjödin-Nyman.
stormsteg. Febem var envist pä 39. och läkaren sa nej. Det Bäda kapacitema blev storbelätna. och sä korn det sig an Jöns
blir ingen älgjakt iär. min gode Jöns Larsson. Det blir! tänkte Larsson blev medarbetare ät Folkmälsarkivet. I-lan har dels
Jöns och lirltade med termometem en par. tre gänger dä sltö- uppgjort en läng och utlörlig dialektlista över Ström-malet. sä
terskankom.oclrsäckhanskrivasut. därerr800ord.ochl949kalladeshantillUppsalalörantalain
- Skakis varjag. sä att knäna skallrade. feber hade jag ocksä - historier och dialekt pä skivor. l-lan beränade sannfärdigt och
men den sedvanliga älgtjuren sköt jag lörstäs. detaljerat om utpägäng i gamla dar. och sä san han och berät-
EljestärJönsfemtegenerationenuppeiLängben.Förlädema tadeomortsnamn.lador.bebyggelser.m.m.Denasenareämne
kom än Tärtan och slog sig ned uppe i skogen är l7$0. Spär har han ocksä beskrivit och gjort teckningar till. Det dagliga
avrösenoch plogträmmartyderpämycketgammal bebyg- livet.enbondärienavsides by. utgörenavdeintressantaste
gelse och gamla mynt har man som sagt plockat upp ur äker- upptagningarna. Desstrtorn harskivor inspelats i intervjuform.
mullendäochdä. Pägärdenstärengammalstuga frän l700-
talet.därgamlalör'ernälsamlatsihop.meneljestharJönsrnest 23kvarlLäagäsea
intresserat sig lör byns utveckling. Det har gän sä sakteliga. Jo. här nnsdet mycket an hämta lör folkminnesupptecknare.
Telefon har man sedan l920 (l-lögsjöberg). men väg väntar Jöns skulle kunna hälla en föreläsning bara om
man otäligr pä alltjämt. Det har mänga gänget varit pä vippen begravningsskicket i gamla tideroch framförallt om liklärder-
näta.mennuserdetiallafallutsomdetskablinägotomkring na. l gamla dagargick manoeh barlik i tvä mil över skogen
l9$6. och sen mä det stä still med det elektriska lyset. Fär man fram till Risseläs. Det var sex bärare. Fyra bar och tvä
bara väg. sä ärdet ingen fara pä taket. Som det nu är. sä kan det "vilade”.Marr gick i fem minuter och vilade sedan i tio. Ända
verkligen vara slitsamt ibland. Vi började vägkriget lör-17 är till l904 gjorde man kistor-na själva där i byn. och det fanns en



gubbe. som sar framss nt nog att lägga undan torrt och t'mt \'ad ska man tro? .\len Ina pa att arktset tyckte det s-ar

strke ttll sm egen ktsta. Uch sad skulle mtc Jöns kunna be- mumsatt fa korstörhöra ett "àssna s tttnc".
rätta om skogs- och starrslátter. om buhelger och storhelger. Älan skulle sttta en secka och lyssna och anteckna. Jöns

om kreatursskötsel och takt och takttagelser t markema. Ja. Larsson får nagot as lledensmd-l-Lrtkssons tongångar när

äsen Langasen as tolkas, l)et är mte så länge sedan det sar ett han börjar berätta on Storstormen lttw_ som pa tre dygn
60-tal personer boende t byn. och nu är det exakt 23 mantals- sräkte ner en mtljon träd t norra Jämtland. Tallmoarna
sknsna personer ksar. Och allt detta har sma gts na orsaker. gungade under orkanens famntag. och det bles brädor as

och Jons kan berätta om dem alla. fallen skog. Flera hektar nordsäst om Làngasen bles kala.

Nu glömde Jag en sak: Jöns larsson talade ocksa m en sktsa \'t körde ttmmer t tre är. det sar som att köra t en breda as

lör arktsets räknmg om sättar. Den sktsan tyckte amanuens ttmmer.
\'tdar Renhammar alldeles särsktlt om. ty Jöns Larsson seten Ja. den gängen s ar Jag ute pä Langsjön | segelbåt. Det bles

hel del om oknytt och os ematurltga ttng. också ett äs entsr. som man har t frtskt mmne.
Sa sttter Jöns l.arsson och drar stg det ena och det andra

Ett ”àsyna s'lttnc"... ttll mtnnes och berättar sakta och eftertänksamt. och är

-- Kom nu thäg: Jag är mte pa nagot sätt ösertrutsk. klen sad noga med àrtal och namn. llan är en as de fa gamla berätta-
ska man tro dä. om tnte sma egna ögon! Närtag sar getarpoyke. rna från saga-ttden. L'ndrar om mte han och lledens md

satt Jag en dag och ät mm matsäck uppe pà en bergtopp. Pa en ända är besläktade pá nagot s |s'.' l)e har ungelär samma

gång hörde jag massor as skällor. sä jag trodde llera bsalag ádra. Sålunda har en skogsbonde langt uppe t norra hör-
höll pa att hutöra. .\ten sa ck Jag nedom berget se ett myller net. genom alla är as nmmerkörslor och hart arbete. gätt

as kor och getter. Jag sagocksa folk.ochJag satt med smörga- och hàlltt mtresset ud Its. llan har mte blott bara jord-
sen t handen och bara glodde. Där räknade Jag ttll W mänm- brukare. llan är ocksa en smula dtktare och en mte sa

skur. \är_|ag sände pá husudet. lörssann alla djuren på en ltten smula forskare. Sant kan fakttskt sara särt att
gäng under bcrgfoten. notera.
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Verksamhetsberättelse 2004
Merletttsaatalet
ärolörändrat.Viharlättenantalnyamedlemmar.mcrtcBnågra håll.Trallkåñngart.cldjortglering.Jort-Heruicmedjojkodtdarts.
gått ur tiden. så är medlemsanlalet ungelär som lörra året. trummor. hundspann. tunnbrödsbakning. snölek. serverings-

kåta och skoterutställning. Hembygdslöreningen sålde kol-
Striltltaboltel bullar och varmkorv. och höll även Calë Tomten öppet. där
Årsboken 2005 har även detta år varit en ellertraktad julklapp. bl.a. kaffe och stutar serverades.
Hedvig Eriksson. Ame Rosenberg. Sten Sundquist och Kurt
Ericsson hararbetat olörtrutet med materialet lör att vi ska li Den 6 juni lirades nationaldagen med frilultsgudstjänst.
läsa om llydda dar. Boken “Ström i glad lörväntan - men än Familjeorkestem och Tutti frutti-orkestem ttnderhöll från scen.
går lärjart". som behandlar åren l953- l 954. har blivit väldigt
uppskattad. då de som läser boken börjar känna igen sig. Den 9 juni var det skolavslutning med kamevalståg genom

Strömsund. Det atslutades som vanligt nere på Hembygtk-
Bylader gården. Konsum bjöd även detta år på lörtäring.
Under sommaren har nytt tegeltak lagts på Hjalmar Strömer-
stugan. Storstugan samt Café Tomten. Dessa hus har även Suöntslagetskötteuaditiortsertligtornmidsorturtartirartdetmed
lätt ny lärg. Vi har erhållit 75.000 kr. i bygdemedel till dena. dans kring stången. Det bjöds på salt och bullar. På Caleïom-
CalöTomten har län ett renoverat kök. Köksbänltama har lör- ten hade de bakat mirbommardagsbakelser med grädde och
lärtgts. och det har blivit en särskild plats lör vålïelgräddnittg jordgubbar.
med egen lläkt. Arbetsytoma har blivit ller. så an de somjob-
bar ska slippa ha det så väldigt trångt. och att det ska bli Slöjdmässan slog upp sina portar den 28 juni och hade öppet
lättare att jobba. till den IS augusti. Våra medarbetare har som vanligt gjon ett

gott arbete och ställt upp. där de har behövts som bäst. Stug-
Santllgarocbgåvor värrhmahargjortsittbästalörattkunnahållaöppetochäven
Hembygdslöreningen vill tacka lör alla gåvor som inkommit guidat runt besökare.
under året. Bland dessa kan nämnas: mobiltelefoner i olika
storlekar. fotograer och tavlor. en stor samling av tidningen Vattudalsveckan hölls IJ- I 8 juli. och på onsdagkvällen under-
IDUN. ett antal av boken om Hjalmar Strömer. ett rertsnings- höll Bjöm och Karin Åmcoll' med vis- och eountrykväll. På
verk. Åke Sten-Eklunds dödsbo: en stor samling av brukslö- torsdagskvällen kördes en galoschuppvisning (en typ av
rernål. möbleroch värdelöremål. Jämtlands tryckeriet som nu tävlingsbåtar) på Vattudalen. Familjedag med talangjakt var
ttns uppe påTekninka Magasinet. Gåvan från ”Putte” Lund- det under fredagen med godisregn. hoppborg.jonglörer. små-
holm som till slut blev 73.000 kronor. jättar och kuddkrig. säcklöpning och överraskningar. På kväl-

len kåserade Nisse Simortson om Sjougdadramat. varvat med
MlSSvallageI sångavTial.i.PålördagenvardetdådagslörVattudalsjätten
I mitten av jttni sjösattes MIS Svaningen. och har sedan kön - sryrkerivlingen som numera ären Föralla bil- och
ett IS-tal turer. Alla onsdagsturer var lirllbokade. En grillkväll me-intresserade var-det utställning av motorcyklar. amerikan-
kördes. och den blev mycket uppskattad. likaså pubkvällarrta ska bilar och vcteranbilar. Försäljning av turtnbrñd. kesl och
ombord.Ensponsorturkördes. varrnkorvl'annsunderbådefrethger|ochlördagen.Sönda-

gen gick i medeltidenstecken med tomerspel. därntånga löljt
Caïb-tea uppmaningen an komma medeltidsklädda.
Vi har drivit Café Tomten i egen regi. vilket har visat sig vara
bra. Många besökare har återkommit llera gånger. och tyckt Det har även varit sommarunderhållning. både på torget och
att det varit så trevligt. Humana priser hardet varit. så att man på Hembygdsgården. Det startade den 3 juli med Johnnys.
harhaltrådattkommaåter. Personalen hargjortettjänearbetc den l0juli Kennethå Pier.den l7juli Sven Gunnars.den 24
med att baka. bre smörgåsaroch grädda vålor. juli Jack Runes. den 3! juli Gåttsjö-Ströms Spelrtnnslag och

den7augustivardetVattudalsdraget. Dettavarettarrang-
Årsmötet 2004 emang av Hembygdslöreningen i Samarbete med Kultur &.
hölls den l8 mars på Folkets Hus. Sten Sundquist hälsade ett fritidsamtvuxenskolan.
20-tal medlernmar välkomna. Eller genomlörda lörhandlingar
bjödspåkalïeochsmörgåstilltonerav Åke.Tony. Paul och Hembygdsgårdensdag gick av stapeln söndagen den I au-
Åll'.DiplomutdeladestillBrirtWalldenochGerdaZakrisson gusti.Detvarenstrålandevackerdag.ochStrömslagetdan-
lör lång och trogen tjänst. sade med liv och lust. dessutom underhållning av lokala

lörmågori nyadartsbanan samt utställning av gamla redskap.
Ilembygrlrrleaaaktlvheter Fördesomkändesigsugnapånågotgott.fannsdetkeslil
Året började ttaditionsenligt med Snöskulpturvecltan. som och runnbröd. Det blev en ñn dag med många besökare.
avslutades 27-28 l'ebruari. Ternat lör i år var Dunderklumpen.
ochbarniallaåldrargicklöapåsnökubemamedlivochlust. Til|lörstaadverttvardettr'aditionsenligt“Garnmaldagsjul”på
Detvarl0-lågraderkalltunderbådadagarna. Solen tittade Hembygdsgården.DenarrangeradesavHembygdslöreninger|
fram lite då och då. lnvigrtingstal hölls av Camilla och Ker- och Strömslaget. Besökama kom lör att hälsa på tomten och
stin Wolgers Däreer löljde underhållning med skiande irtne- köpa tunnbröd och kolbullar samt lå sig en kopp kalïe på Calë
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Tomten. I Storstugan var det sagostund. L'ie akte barnen lli- Den Sjtint hade Köpmannatïireningen hyrt Hembygdsgården

tigt med häst och släde. lör dans och disco.
Vecka 28 vardet Dutiderrnarknaden tör2l:a gangen.mednorra

Övrig; nrrnnggmnng Jåmlltmds slöfsla lmallcmarltnml. .-\l'L°l5 ailulbud bc$l0d av

Den IJ maj var det lïirskolans dag. ett arrangemang som nu- Black Noise. Barbados. Jimmy Jansson. Jihas. Jerry Williams
mera återkommer varje år. Barnen får sjunga och ha roligt. och Boppers samt pa söndagen familjeunderhallning med Tula
Den 26 maj vardet tidsresa med de mindre barnen. De fick vara OCH Köt-
pigør øçh dringnn Dngçng nr att här-5 \-nuen och skum Sl|"ÖmSllltdS Bftlltälttllttlslilubb llttgtmtlc “HUDÖCOS tlilg"
mattor precis som man gjorde Fórr. 600 Zl ßtlßtßli-

Den 7 juli inleddes betittarveckan. Da visade Länsteatem upp

Den 27 mgj vardet Lâz-festival. Ett arrangetnarig av Hemvards- en mobil sommarpnodukiion av Vilhelm Mobergs “Marknads-
avdelningen och Kultur- och Friiidsavdelningen. En dag som afton”. Ett Iastbilsllak lörvandlades till bonden Magnis kök.
skulle inspirera till låsning lör de som har lassvarigheter. men DC Olilil Smftlßtk |\8f5\I 601121 åf- Ußtl' f li-tlttßf ijtlll
även ßr personal som arbetar med vårdtagare, så de också ßr hall “Stugmóien" i Storstugan. med ord och musik i skenet av

ta del av böekemas värld. Festivaldagen öppnades med un- en mysig brasa. Någon viskväll har det även blivit detta ar.

derhallning av Strömsunds musikskola pa scenen. ”Mikkel i Även kyrkan hargenomßn batntitnntar vid ett ertal tilllällen.
Langhult” berättade om trolldom och kärlek. Mix Covers sjöng
och spelade svängig musik. Därefter berättade Per Gustav-5. Vi vill med dessa ord återigen rikta van varma TACK! till alla
ggn ur boken "Den Öppna gylfçn” och gndrn hjslnr-jer-_ Dagen Ihcdlcmmll' 0Cl\ mCd8IlJcl8l'C. Sm med ideell! lllbtlß hal' Slålll

var mycket uppskattad. upp och hjälpt oss att getiomlöra ytterligare ett verksamhetsår.

Aktiviteter på Hembygdsgården

Dimderlrlunipen [iller 30 år I-'rán snárkulplurrecltan

Hår pdgàr wirlßrgning Carina Knutsson. Claes Ltntlhlum och Gunilla
ßacltlunrl underltállvr puhlilcvn en Slnïnislmïll

l2l
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Styrelse och Ironuuinéer
från och med årsmötet 2005

ORDFÖRANDE BYGGNADSKOMMITTÉ SKRll~TKO.\lMI l'I I'-_ BYOMBUD
Christer Birgersson Tommy Jonasson. sk Sten Sundquist. sk Boniser: Birger Edelswârd

Klas Taraldsson lledvig Eriksson Bredkñlen: Margit Johansson
VICEORDE Birger Edelswârd Kun Ericsson Gårdnäs: Gertrud Blornberg
Sten Sundquist Jan Erik Löfvenberg Ame Rosenberg l-lillsand: Kurt Sandberg

Lövbergac Ebba Bjurström
KASSOR LOTl'F.RlKOMMl'l'l'É VALBEREDNING Renan: MajLis Zakrisson
Urban Olofsson RolfWaldemarsson. sk Styrelsen Risselåst Klas Taraldsson

Sven Ivar Lindfors Stamsele: Märta Bergström
SEKRETERARF. Anette Runsten REVISORER Strand: Gertrud Sundin
Lars Edin Gertrud Sundin Egon Forsberg. sk Södra Olin: Inger Svanberg

Bruno Svensson Tullingsas: Helvig Näslund
LEDAMOTER PROGRAMKOMMITTÉ Vàgdalen: Ulla Johnson
Anders Andrée RolfWaldemarsson. sk ERSÅTTARF. Ãlghallen: Inger Welumstein
Birger Edelswärd llans-Erik Dahlgren Kurt Ericsson Ãspnäs: Monica Espwll
Sven lvar Lindfors Gunvor Göransson Olin: Bo Danielsson
RolfSandemo Ingrid Jonsson llEDF.RSLF.DA.\lOT Öjam: Gösta Karlsson
RolfWaldemarsson Jörgen Olofsson Gunnar Granstrñm

Gunilla Backlund
ERSÃTTARI-I Carina Knutsson TlLLSY.\lSKOM.M|'I'l'l'-'.
Anne Dahlgren Tommy Ottosson Den utgår och läggs på
Ingrid Jonsson Pieter Fürst byggnadskommitten.
Leif Mattsson
Anette Runsten

Tidigare medarbetare I hembygdsireningen

l22
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Ekonomisk redovisning

Resultaträknlng 2004 Balansräkning

Intäkter Tlllgäagar
suømsboken |o3.1oo.oo Anßazninsslillaánnr
Försäljning Calëïomten 2l9.022.(l) Fastigheterna 2:24. 2:32 l605(I).(ll
Försäljning Cale Svaningcn 50.708.(D Ny!! blßlllßn 68. l79.N
Omg ßfsaljning |62432o Busmga s2.o|4.oo
Lorterier 3504350 Fastighet 3:3 SJ Magasin 48.0ll).(l)
Slöjdmässa 60.666.(D Inventarier 73.8lX).(X)

Medlernsavgiller 4 I ,044_(I) - avskrivning inventarier -73.800.00

Vinter-/Sommarvecka l22.4 l0.75 Svaningens bevarande l999-2003 40! _6621!!

Hyr-esinriluer $4_032_50 Svaningens bevarande 2004 l08.987.70

Minnesfond ||_720_(l) - avskrivning Svaningen -200.000.00
Gåvor 80.992.23 BM 2 I 8 Baklastare 40.000.00

Kommunala bidrag |5_t]X)_m - avskrivning baklastare -40.(ll).(l)
Merkostnadsbidrag l4$.l34.(I) K5°$|ß' 74-3 |4-W
Övriga bidrag 79111311) - avskrivning kiosker -74.3 l4.00
Summa rörelseintäkter l.034.766.24 Summa anläggningstillgångar 639.342.70

ßidngiiiiumsknn a24Jss.oo  m
Ränlcintäkler 855.30 Bklløu' 20.llJ0.00

I .660.006.S4 Samlingar 25.000.00
Kortfrisrig fordran I 928.00

Kostnader Upplupna lönebridag 23.000.00

Strömsboken tryckning 8$.l25.ll) Glmlilß f0C| l5.238.54
Inköp Café Tomten I08.295.00 Putte Lundholm 73.327.l I

Inköp Café Svaningen 30.097.(l) Kassa. bank. poslgiro 235.l02.I6
Lottcricr. varor ll.254.lll Summa ornsättningstillgångar 393.595.8l

Vinter-'S0mma|'veeka 54,55 I _(I) Summa tillgångar I _0321-338.5 I

Elavgier. olja 7|.979.(k)
Fafuuknmui.-imnner |so.o1s.oo Sklßffwlwmlrll
Repmk u»a«|u|| 193s1.oo Emhniial
Övriga lokalkostnader I I.9lB.ll) Ingående kapital I 0' I 888.758.l0

rmkiofkøkmacf 5_4o6_0o Am; malm |24.m_4|
Kontor, tele, reklam 52_055,25 Summa eget kapital I .OI 2.937.$ I

Försäkringspremicr 8. I 72.00 Skllldnt
Föreningsavgier 3.528.00 Skatteskuld -I .4ll).(l)
Fi-ammukmjansieravgi s.|24.oo övriga skulder <u|9.oo
Owiga kosmder 212s1,oo upplupm kostnader |2.|82.oo
Summa rörelsekostnader 70421625 Sllmlm Slllldßf 20-(D I -N
Löner och personalkostnader 630_673,w Summa eget kapital och skulder l.032.938.$l
Räntekostnader 932.88
Avskrivningar 2ll).llIl.ll)
Sumrna kostnader l.$35.827. l 3

Årets rcsulial l24.l79.4l
l.660.006.$4
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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 bötjan utan fast lörankring 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.

Platsen är i dag ett av ortens naturskönaste områden och besöks llitigt av så väl turister

som ortsbor.

En levande tömning är beroende av en stark medlemskår. som på olika sätt stödjer

hembygdstanken. Kanske samlar man fotografier och löremål från en gången tid: kan-

ske dokumenterar man med hjälp av bandspelare och kamera händelser i dagens sam-

hälle. Både dessa aktiviteter ingår i hembygdslöreningens arbete och dess målsättning

att hjälpa strömsboma att Förstå nuet genom att ge dem inblick i bygdens historia.

Stöd genom medlemskap din hemb_vgds]örening.'

STRÖMS I-IEMBYGDSFOND
gör det möjligt att ge en gåva i stället för blommor vid högtidsdagar eller då någon vän

eller anßrvant gått bort. Fondens avkastning går till vård av hembygdslöreningens bygg-

nader. Kontakta oss ßr upplysningar om Ströms Hembygdslörening och Ströms

Hembygdslörenings Hembygdsfond!

Ströms l-lembygdsßrenlttg
Hembygdsgården N03
833 35 STRÖMSUND
Telefon 0670-6l ll 32. Postgiro 2 43 30-3

linunnutqck J: ltruhm All. Stockholm 2005
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